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Online Pro Update 2019.0.0.269: 15 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.

E-mail uitgebreid – Direct verzenden mogelijk
Als er in de afgelopen weken al een e-mail vanuit Online Pro verzonden is, dan heeft u deze melding al gekregen en
het direct verzenden al kunnen activeren.
Wanneer er bij de e-mail op Verzenden wordt geklikt, dan kan de e-mail dus direct naar de ontvanger verzonden
worden, deze blijft dan niet staan in Postvak Uit.
Wanneer u er voor kiest om Uitgesteld te verzenden, dan blijft de betreffende e-mail wel in Postvak Uit staan totdat
u kiest voor Verzenden / Ontvangen van de e-mails.

Mocht u de instellingen achteraf nog willen aanpassen, dan kan dat gedaan worden via Instellingen – Standaard
Instellingen.

E-mail uitgebreid – Afwijkend onderwerp
De rubriek “Bancairstatus” is toegevoegd aan de lijst met variabele e-mail onderwerpen.
Deze is te vinden bij Invoegen – Afwijkend e-mail onderwerp…
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App instellingen uitgebreid – Tekstkleuren
Het tabblad “iOS / Android” is toegevoegd, hiermee kunnen voor de verschillende onderdelen in de App andere
tekstkleuren worden gekozen.

App instellingen uitgebreid – Knop-kleuren
Hiermee kunt u de randen van de knoppen elke wenselijke kleur maken.
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Agenda uitgebreid – Naar dossier verplaatsen
Wanneer er een nieuwe agenda item wordt aangemaakt, dan kan deze direct “Naar Dossier” gezet worden.
De Afspraak is dan meteen historie.

Keten uitgebreid – pdf viewer
Wanneer er via Keten een pdf is opgeslagen in het dossier, dan zal deze voortaan direct in de viewer zichtbaar zijn.
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Voorheen moest de pdf middels dubbelklikken worden geopend in Adobe om de inhoud te zien.

Woonscherm uitgebreid – Incl. Zonnepanelen
De aanwezigheid van zonnepanelen kan aangegeven worden in het woonscherm.

Woonscherm uitgebreid – Bijgebouwen gegevens
De inhoud en oppervlakte van een bijgebouw kan nu ingevuld worden in een woonscherm.
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Cliëntenscherm uitgebreid – Burgerlijke staat erbij
De burgerlijke staat “geregistreerd partnerschap bep. gem. van goederen” is toegevoegd aan de tabel.

Overzichten uitgebreid – nieuwe standaard selecties
De volgende standaard overzichten zijn toegevoegd:
- Overzichten – Systeem – RegioBank – Cliënten zonder RegioBank, polissen en bancair
- Overzichten – Systeem – Negatieve selectie – Cliënten zonder polissen en zonder bancair.

Claimscherm uitgebreid – Negatieve claimspecificatie
Het is nu ook mogelijk om een negatief bedrag in te vullen bij Claimspecificatie.

5

Prolongatie, Mutaties en Mutaties per tijdvak uitgebreid – Extra kolom
De kolom “Acquisitie via” is vanaf nu aan te zetten in dit overzicht.

Fiscaal uitgebreid – ob-nummer
In het tabblad Fiscaal kan nu ook het ob-nummer van het betreffende bedrijf worden ingevuld.
Per 1-1-2020 is er een nieuw btw-nummer voor eenmanszaken, deze wordt nu ook al geaccepteerd.

Bancair scherm uitgebreid – Status erbij
De status “Renteaanbod aanvullende stukken opgevraagd” is toegevoegd aan de lijst.
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Bancaire producten zoeken uitgebreid
Wanneer er bij de bancaire producten gezocht wordt, kan er nu ook aangegeven worden dat er alleen Actief /
Inactieve producten zichtbaar moeten zijn.
Tevens kan er ook 1 status gekozen worden, zodat het doorzoeken makkelijker wordt gemaakt.

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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