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Online Pro Update 2017.0.0.215: 11 nieuwe aanpassingen in Online Pro

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.

Tabblad Polissen uitgebreid
De kolommen "PView Verzekerde som (indicatief)" en "PView Verzekerde sommen" zijn toegevoegd aan het tabblad
Polissen.

Relatie ontkoppelen – In gebruik melding uitgebreid
De melding die naar voren komt wanneer er een opdracht is gegeven om een Relatie te ontkoppelen is uitgebreid
met de informatie aan welke polis, bancair product of claim deze nog gekoppeld is.
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Correspondentie standaardbrieven – Dossiercategorie
De kolom "Dossiercategorie" is toegevoegd aan het Standaardbrieven scherm. De "Dossiercategorie" kan bepaald
worden bij het toevoegen van een nieuwe standaard brief of door een bestaande brief te hernoemen. Wanneer de
brief wordt opgeslagen met het "Dossier Opslaan" scherm wordt het dossier automatisch met de vooraf ingestelde
Dossiercategorie opgeslagen.

Taken uitgebreid
Het maximale aantal te gebruiken tekens bij "Omschrijving" en "Gesproken met" is uitgebreid naar 100 tekens (i.p.v.
50).
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Cliënt Gegevens – Statussen uitgebreid
De actieve Status "Informatief" is toegevoegd. Hiermee kunnen cliënten die niet voldoen aan de overige statussen
(bijv. cliënten met premie vrije polissen) een andere status krijgen dan "normaal".

Figlo koppeling uitgebreid
De onlangs toegevoegde Figlo koppeling (zie update 2017.0.0.205) is verder uitgebreid met Extra cliënt gegevens
met toevoeging van Kinderen & Partner gegevens.

Identificatie Gegevens uitgebreid
De Soort ID "Sectorcode" is toegevoegd aan de Identificatie Gegevens.
3

Polisschermen Woon, Opstal, Opstal + Inboedel en Bedrijfsgebouwen zijn
uitgebreid
De rubrieken "Inhoud, "Oppervlakte ", "Alarm ", "Elek.keuringsdatum" en "Taxatiedatum" zijn toegevoegd. Bij de
rubriek "Alarm" kunnen zelf gewenste waardes toegevoegd worden.
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Polisschermen Auto, Bromfiets, Rijwiel, Caravan, Kampeerauto en Motor zijn
uitgebreid
De rubriek "Waarde-datum" is toegevoegd aan deze polisschermen. Tevens is bij de rubriek "Waarde-regeling" een
splitsing gemaakt tussen aanschafwaarde en nieuwwaarde.

Polisscherm Ongevallen uitgebreid
De rubriek "Stijgingsperc." Is met de opties "Cumulatief" en "Progressief" toegevoegd.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag,
5

Met vriendelijke groet,
Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart
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