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Online Pro E-Data Update: Koppeling Aplaza

Beste Online Pro Gebruikers,
In deze update willen we u op voorhand informeren over de aanstaande koppeling tussen Aplaza en Online Pro EData.
Onderstaand vindt u het persbericht dat morgen verstuurd zal worden.

______________________________________
Persbericht samenwerking Online en Aplaza
Online Pro sluit aan op Aplaza
Zoetermeer, 25 september 2014
Online Pro, het softwaresysteem voor het intermediair van Online Groep, sluit aan op Aplaza. Intermediairs die
gebruik maken van Online Pro E-data kunnen dankzij Aplaza hierdoor vanaf begin 2015 offertes, aanvragen en
mutaties geautomatiseerd binnenhalen vanaf het Meetingpointplatform en vanaf extranetten van bij Aplaza
aangesloten verzekeraars in Online Pro. Ook het doorsturen van klantgegevens vanuit Online Pro naar Meetingpoint
en extranetten gaat tot de mogelijkheden behoren. Hierdoor is een offerte, aanvraag of mutatie snel en foutloos
weer te verwerken in Online Pro. Het ophalen van digitale documenten en berichten binnen Online Pro is nu al
mogelijk.
Het platform van Aplaza koppelt het softwarepakket van het intermediair direct aan de extranetten en digitale
postbussen van verzekeraars en serviceproviders. Door de eenmalige gegevensinvoer verbetert de kwaliteit van de
administratie en besparen intermediairs tijd. Er werken ruim 400 intermediairs met het softwarepakket van Online
Groep.
Jos Verbeek, algemeen directeur Online Groep, is blij met de samenwerking. “Aplaza is een branchebreed initiatief
geworden, dat veel voordeel op gaat leveren voor onze Online Pro gebruikers.”.
Marco Hendrickx, directeur Aplaza: “Door deze samenwerking kunnen intermediairs die gebruik maken van Online
Pro de voordelen van Aplaza volledig benutten. Dit betekent voor het intermediair minder administratieve
handelingen en daarmee kostenbesparing en meer tijd voor de klant. Samen met Online Groep gaan we het met
Online Pro werkend intermediair beter ondersteunen. Ik kijk hier naar uit.”
Over Online Groep
Naast de ontwikkeling van het assurantiepakket Online Pro, is Online Groep ook actief als Internetprovider. Online
maakt contact met servers van ABZ, verzekeringsmaatschappijen en nu ook met Aplaza. De gegevens worden
naadloos in Online Pro verwerkt en kunnen beschikbaar gesteld worden aan het cliëntenportaal van het
intermediair.
Voor meer informatie over Online Groep en Online Pro kunt u contact opnemen met:
Het Online-team, tel: 024-3716959, e-mail: info@onlinegroep.nl, www.onlinepro.nl.
Over Aplaza
1

Aplaza is een open platform voor ketenintegratie in de financiële dienstverlening. Verzekeraars, serviceproviders en
intermediairs gebruiken het platform voor het sluiten van transacties en de distributie van documenten en
berichten. Intermediairs realiseren gemiddeld 10 minuten tijdwinst per transactie en 5 minuten tijdwinst per
document. Zowel het aanbod als het aantal actief met Aplaza werkende intermediairs groeit snel. De volgende 16
aanbieders zijn aangesloten op Aplaza: Aegon, a.s.r., ARAG, Avéro Achmea, De Goudse, De Zeeuwse, Delta Lloyd,
Erasmus Leven, Europeesche Verzekeringen, Interpolis, Legal & General, London Verzekeringen, NationaleNederlanden, Nh1816 Verzekeringen, Reaal Verzekeringen en Voogd & Voogd.
Voor meer informatie over Aplaza kunt u contact opnemen met:
Marco Hendrickx, directeur Aplaza, tel: 06-47045220, e-mail: marco.hendrickx@aplaza.nl.

______________________________________
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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