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Online Pro Update 2017.0.0.41: 10 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.

Nieuw! – Polis Dupliceren
Met de functie "Polis dupliceren" is het mogelijk geworden om met één klik een exacte kopie te maken van een
reeds ingevoerde polis en bij een andere cliënt aan te maken, indien gewenst.

Nieuw! – Bestanden verzenden via Cliënten Webportal + meerdere emailadressen voor notificatie
Voor uw cliënten is het mogelijk bestanden te verzenden via hun eigen persoonlijke Webportal met een nieuw
formulier wat actief kan worden gemaakt.
Voor alle formulieren kunnen tevens meerdere e-mailadressen worden ingesteld bij "E-mailnotificatie" met een
punt komma als scheidingsteken:

;

1

Mailing Gegevens uitgebreid – CC optie
Een factuur die per e-mail verstuurd wordt, kan worden verzonden naar twee extra e-mailadressen door de nieuwe
CC mogelijkheid.

Polis overzicht instellingen uitgebreid
2

Voor polissen ingevoerd in het Woon scherm is er het nieuwe polis specifiek veld "Verzekerd adres" toegevoegd om
te kunnen gebruiken in het Polisoverzicht. Hiermee wordt het Verzekerd Adres ALTIJD getoond, ook indien het om
het adres van de cliënt zelf gaat.

Tabblad Polissen uitgebreid met extra kolom
De kolom "Verzekerde sommen" is toegevoegd aan het tabblad Polissen, waarmee alle verzekerde sommen
afzonderlijk kunnen worden weergeven.

3

Tabblad Claims uitgebreid met extra kolom
In het tabblad Claims is de kolom "Maatschappij" toegevoegd.

4

Agenda afspraken uitgebreid
De knop "Contact Info " is toegevoegd aan de Agenda afspraken.

Overzichten uitgebreid – Cliënten - relaties
Het overzicht "Cliënten - relaties" is toegevoegd, waarnaast selecties op Cliënt gegevens ook selecties op Relatie
gegevens mogelijk zijn.

5

Hypotheek scherm uitgebreid
De bancaire status "Finaal akkoord" is toegevoegd om te gebruiken in het Hypotheek scherm.

6

Abonnement scherm uitgebreid
Het tabblad "Facturatie-info" is toegevoegd aan het Abonnement scherm. Hiermee is te zien wanneer in welke
periodes het abonnement is gefactureerd (of niet).
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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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