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Online Groep
Online Pro Update 2016.0.0.42: 9 nieuwe aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen in Online Pro doorgevoerd. Mocht u zelf
suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegenaan loopt kunt u deze gerust doorsturen
via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het
Online Pro pakket. U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Correspondentiescherm uitgebreid met samenvoegvelden
Er zijn nieuwe categorieën met samenvoegvelden toegevoegd waarmee je nóg meer cliënt informatie kunt
samenvoegen.

1

Claimscherm: Oorspronkelijke gegevens uitgebreid
In het tabblad Oorspronkelijke gegevens is de rubriek "Eigen Risico" bij de vermelding van de dekkingen toegevoegd.

Bancaire schermen uitgebreid
Nieuwe statussen voor "Renteaanbod" toegevoegd aan alle Bancaire schermen.

Spaar- en Kapitaalpolisscherm uitgebreid
De rubrieken "KEW" en "Verpanding aan" zijn toegevoegd aan de Spaar- en Kapitaal Gegevens. Deze rubrieken zijn
ook samen te voegen in de correspondentie.

2

Hypotheekscherm uitgebreid
De rubriek "Bankgarant.kosten" is toegevoegd aan het Hypotheekscherm en is te vinden onder de "Details" knop
waar de totale kosten ingevuld worden.

Abonnementscherm uitgebreid
3

De kolom "Bedrag exclusief" is toegevoegd aan de Abonnement regels. Dit is een bedrag exclusief btw en eventuele
assurantiebelasting.

Prolongatie mutatie overzicht extra kolom
De kolom "NotaDatum" is toegevoegd aan het Prolongatie mutatie overzicht.

Contact Info verder uitgebreid
Het tabblad "Alle relaties" is toegevoegd aan de Contact Info.
4

Identificatie Gegevens uitgebreid
Het veld "Voornamen" is erbij gekomen bij de Identificatie Gegevens in het Relatie- en Cliëntenscherm. Hiermee
voldoet u aan de laatste richtlijnen van de wet Wwft.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart
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