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Beste Online Pro Gebruikers, 

  

In de update van Online Pro vandaag hebben we de koppeling met AfinHyp gerealiseerd. 

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. 

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

  

AfinHyp Koppeling. 

  

In deze update hebben we de koppeling met AfinHyp toegevoegd aan het keten-scherm.  

Alvorens u gebruik kunt maken van deze koppeling dient u van Infa een "Postbus gebruikersnaam" en "Postbus wachtwoord" te 

hebben ontvangen. Mocht u niet in het bezit zijn van deze gegevens kunt u deze opvragen bij de helpdesk van Infa (010-2646666) 

onder vermelding van de koppeling met Online Pro. 

  

Inregelen AfinHyp Koppeling. 

  

Als eerste dient u de "Postbus gebruikersnaam" en "Postbus wachtwoord" in te vullen in het instellingen scherm van AfinHyp. 

Via het menu Extra/Instellingen in AfinHyp komt u in het onderstaande scherm: 

  

 
  

In het veld "gebruikersnaam" en "wachtwoord" vult de gegevens in die u van Infa heeft ontvangen. In het veld "context" en "context 

wachtwoord" vult u bij beide de waarde "afinhyp" in. 

Vervolgens sluit u de beide schermen met "OK" 

  

Inregelen AfinHyp Koppeling in Online Pro. 

  
U vindt de koppeling met AfinHyp terug in keten op het tabblad "AfinHyp". 



In het onderstaande scherm vult u bij "Postbus gebruikersnaam" en "Postbus wachtwoord" ook het ontvangen gebruikersnaam en 

wachtwoord van Infa in.  

  

 

  

AfinHyp Koppeling gebruiken. 

  

Als u op de knop "AfinHyp Starten" klikt zullen de cliënt, partner en kind-gegevens doorgekoppeld worden naar AfinHyp. 

Indien AfinHyp niet opgestart is op uw pc zal deze gestart worden waarna automatisch de gegevens geimporteerd worden in het 

programma zoals hieronder weergegeven: 

  

 
  

Indien AfinHyp al wel gestart is op uw pc kunt u de gekoppelde gegevens ophalen via de "Postbus" knop in het "Cliëntenbeheer"-
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scherm. 

  

 
  

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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