
 
Hoofdidentiteit  

Van: "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
Aan: "'Administratie Online'" <Info@Onlinegroep.nl>
Verzonden: vrijdag 12 februari 2010 16:41
Onderwerp: Online Pro Update 2010.0.0.29 : Aanvullende diensten

Pagina 1 van 7

12-02-2010

Beste Online Pro Gebruikers, 

  

In de update van Online Pro vandaag hebben we de mogelijkheid tot bestellen van aanvullende diensten 

doorgevoerd. 

U kunt deze update ophalen door in het menu systeem voor Synchroniseren te kiezen. 

Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegen aanloopt 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. 

  

Menu Systeem, aanvullende diensten 

  

Er is in het menu systeem een optie aanvullende diensten bijgekomen waardoor u kunt zien welke 

aanvullende diensten wij leveren. Tevens kunt u de aanvullende diensten emt 1 klik digitaal bestellen. 

  

 
  

Als u voor aanvullende diensten heeft gekozen verschijnt onderstaande schermen: 

  

Voordeelpakket 

  

Met uw Online Pro licentie krijgt u standaard de beschikking over 10 RDW-berichten en 10 Adres-berichten 

per maand. Met de RDW/Adres/Storage pakketten kunt u deze berichten naar behoefte uitbreiden. Tevens 

beschikt u bij deze pakketten standaard over de Online Storage software. Met Online Storage software kunt 

u uw belangrijke Online Pro bestanden (en eventuele andere belangrijke data) bewaren op onze Storage 

servers. Wij regelen de software op afstand voor u in. U krijgt dagelijks een rapportage in de mail zodat u 

zekerheid heeft dat uw data op onze servers is bijgewerkt. U betaald alleen de gebruikte GB diskruimte per 

maand (zie staffel op het Online Storage tabblad). 

  



 
  

  

Online Storage 

  

Met Online Storage software kunt u uw belangrijke Online Pro bestanden (en eventuele andere belangrijke 

data) bewaren op onze Storage servers. Wij regelen de software op afstand voor u in. U krijgt dagelijks een 

rapportage in de mail zodat u zekerheid heeft dat uw data op onze servers is bijgewerkt. U betaald alleen de 

gebruikte GB diskruimte per maand (zie staffel). 
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Virusscanner NOD32 netwerksnelheid 

  

In de praktijk blijkt dat veel virusscanners verkeerd ingesteld worden. In de praktijk dient het zo te zijn dat 

de virusscanner op het werkstation alleen de lokale bestanden van de lokale schijven scant. De virusscanner 

op de server scant alle bestanden die lokaal op de server staan. Zijn beide virusscanners niet goed ingesteld 

zal dit resulteren in een langzame netwerkverbinding omdat alle bestanden minimaal 2x gescand worden. 

Het is bij niet alle virrusscanners mogelijk dit goed in te stellen. Voor het gebruik met Online Pro hebben wij 

zeer goede ervaringen met Eset NOD32. Hierdoor zal de netwerksnelheid optimaal zijn voor Online Pro.Wij 

installeren / configureren deze virusscanner op afstand voor u een optimale netwerkverbinding. 
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SMS Opwaarderen 

  

Met uw Online Pro licentie krijgt u een eenmalig tegoed van 10 sms-berichten zodat u zelf kunt ervaren hoe 

eenvoudig dit systeem werkt. Daarna kunt u dit SMS tegoed opwaarderen waarna het 1 jaar geldig blijft 

U kunt met SMS bijvoorbeeld uw klant op de hoogte stellen van een betalingsachterstand of dat zijn auto 

verzekerd is.  
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RDW  
  

Met uw Online Pro licentie krijgt u een standaard 10 rdw-berichten per maand. Heeft u meer RDW berichten 

per maand nodig kunt u hieronder aanvullende pakketen bestellen.  
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Adres  
  

Met uw Online Pro licentie krijgt u een standaard 10 adres-berichten per maand. Heeft u meer adres 

berichten per maand nodig kunt u hieronder aanvullende pakketen bestellen.  
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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 

  

   Online Groep 

 � Maarten@OnlineGroep.nl  
 �  http://www.onlinegroep.nl  
    http://www.assurantiepakket.nl 
 �  024-3716959 

  �  024-3716949 

   Postadres 

 � Postbus 6750 

   6503 GG NIJMEGEN 
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