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Moderne bedrijfsvoering

Internet hoort bij onze dagelijkse bedrijfsvoering.
Informatie geven over de kapitaalmarkt en een scala van
mogelijke oplossingen die in relatie staan tot
verzekeringen en financiële dienstverlening. Zowel
consumenten als bedrijven komen op onze website aan de
orde. In de praktische bedrijfsvoering, ervaren wij veel
gemak van onze schademelding, wijzigingsformulier en
waardemeter die bij ons via internet binnenkomen.
“Financiële dienstverlening blijft mensenwerk”.

Website
Sparen maar ook beleggen
wordt op onze site nader
belicht. Onze hulp en
afwikkeling daarvan wordt
onmisbaar geacht. Dit
gecombineerd met een
100% onafhankelijkheid
moeten wij in staat zijn om
de belangen van de klanten
zo goed mogelijk te
behartigen.
Automatiseringsprocessen
De afstemming van het
backoffice systeem Online
Pro wordt steeds
belangrijker. Immers via
de frontoffice, “onze
website” zal steeds meer
informatie binnenkomen. Bij
fiattering moet deze
informatie automatisch
worden verwerkt. Wanneer
tussenpersonen er in slagen
om deze automatiserings-

slag te winnen dan zullen
zij door deze efficiency en
kennis van zaken, de
concurrentie met banken en
direct-writers zeker winnen.
Employee benefits
Wij gaan ervan uit dat de
onderneming fungeert als
inkooporganisatie. De werknemer kan gebruik maken
van de personeelsvoordelen.
Zakelijk bezit
Wij pluizen de balans van
het bedrijf uit. Gekeken
wordt na de voorraden,
pand, wagenpark en de
debiteuren kortom alles
wat waarden heeft.
Aangezien wij een gedegen
balans kennis hebben
zetten wij ons specialisme
breed in, om een uitgebreid
risicoprofiel te maken. De
bedrijfsvoering

en het gemis aan
inkomsten wordt nader
bekeken.
Dossier
Het elektronisch dossier
van het Online Pro pakket
sluit goed aan bij onze
filosofie. Een goede
reconstructie welke zaken
met verzekeraar en klant
wel of niet zijn geregeld,
kun je aantreffen in het
dossier. Tevens maakt
het ons mogelijk om
informatie aan de klant
beschikbaar te stellen.
Het pakket is toekomst
gericht, het geeft ons het
gevoel dat wij onze voorsprong in de automatiseringsontwikkeling blijven
behouden.
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ÿ Opgericht op 19-5-2005
ÿ Aantal medewerkers 2
ÿ Aantal relaties 1.000
ÿ Aantal polissen 3.200
ÿ Dienstverlening:
Hypotheken
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Pensioenen

