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Online Pro Update 2016.0.0.65: Dossiers afschermen en 6 overige 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.

Dossiers: Optie erbij gekomen om dossiers af te schermen
De optie "Dossiercategorie wachtwoorden" is toegevoegd aan het menu "Instellingen". Alleen de gebruiker Systeem
heeft toegang tot dit gedeelte. Per Dossiercategorie kunt u een wachtwoord instellen, die daarna nodig is om deze
categorie dossiers te kunnen openen, te wijzigen of te verwijderen.

1

Taken - Takenscherm uitgebreid met extra kolom
De kolom "Claimdatum" is toegevoegd aan het tabblad Taken en het Takenscherm.

Taken - Contact info uitgebreid met extra tabblad
Het tabblad "Client-relaties" is toegevoegd aan de Contact info. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit een taak
direct de gegevens in te zien van de gekoppelde relaties.
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Outlook E-mail en bestanden koppeling: Direct verwijderen na opslaan
In de vorige update is de mogelijkheid gekomen e-mails en bestanden versneld op te kunnen slaan in Online Pro
d.m.v. slepen. Aan deze functie is een sneltoets toegevoegd om deze e-mails en bestanden direct te verwijderen uit
Outlook of Windows Verkenner. Door de toets "Shift" ingedrukt te houden is deze functie te gebruiken tijdens het
slepen.

Overzichten: Nieuw overzicht toegevoegd
Het overzicht "Cliënten - Nota" is toegevoegd aan Overzichten.
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Koppelen - Koppelen scherm uitgebreid met drie extra tabbladen
Aan het Koppelen scherm zijn de volgende tabbladen toegevoegd: "Alle Bancair", "Alle Polissen"
en "Alle Claims".

Polissen – Polisschermen "Verkeer" uitgebreid met nieuwe rubriek
De polisschermen "Verkeer" zijn uitgebreid met de rubriek "Nieuwwaarde-reg.".
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Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag.
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Met vriendelijke groet,
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