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Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>

Verzonden: vrijdag 27 mei 2016 14:11

Aan: Online Groep

Onderwerp: Online Pro Update 2016.0.0.37: Extra zekerheid en 14 nieuwe aanpassingen

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. 

 

Extra zekerheid in geval van onverwachte storingen 
 

In het digitale tijdperk wordt het steeds belangrijker dat de informatievoorziening en de digitale systemen een zo 

hoog mogelijke uptime hebben. Dit geldt natuurlijk ook voor Online Pro en de verschillende onderdelen die 

afhankelijk zijn van informatie van buitenaf. 

We zijn daarom in de afgelopen maanden druk bezig geweest om via meerdere locaties en verbindingen de 

dienstverlening van Online Pro (ons serverpark) te kunnen leveren in geval van internetuitval/stroomstoringen of 

andere calamiteiten. 

 

Onderdelen als bijvoorbeeld RDW/Adres/SMS/Helpdesk screenshots, updates van Pro en VoIP draaien sinds enkele 

weken volledig gezekerd via meerdere locaties. 

U hoeft hiervoor geen wijzigingen door te voeren aan uw netwerk of programmatuur. De updates van Online Pro 

zorgen hier volledig automatisch voor en zijn inmiddels al enkele weken actief. 

Alleen bij alle VoIP kantoren zijn hier extra instellingen voor in de telefoontoestellen nodig, deze zijn inmiddels ook 

allemaal benaderd en geactiveerd. 

 

T.A.V. uitgebreid met vermelding voornaam 
 

In het cliëntenscherm en relatiescherm wordt de voornaam, mits ingevuld, nu ook vermeld bij de t.a.v. gegevens. 

 

 
 

Tabblad Polissen – extra kolom 
 

In het tabblad Polissen en Overzichten is de kolom "Ass. belasting (per jaar)" toegevoegd.  
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Polisscherm: Tabblad Claims - extra kolommen 

 

De volgende kolommen zijn in het tabblad claims erbij gekomen: 

- Adreslocatie 

- Betrokkenen 

- Branche  

- PakketPolisnr 

- Specificatie 

- Uitgekeerd bedrag 

 

            

 

 

Standaard weergave tabbladen Prolongatie en Prolongatie-Mutatie gewijzigd 

 

De tabbladen Prolongatie + Prolongatie Mutatie openen nu standaard met de mutaties van "Afgelopen jaar" in 

plaats van alle jaren in het verleden.  
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Polisscherm: Contact Info uitgebreid 
 

Het contact info knopje is uitgebreid met vier tabbladen:  

- Alle cliënten  

- Alle cliënten-rel.  

- Alle maatschappijen 

- Alle maatschappijen-rel. 

 

 
 

 
 

 

Polisschermen auto, vrachtauto en bestelauto uitgebreid 
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De rubriek "huurkoop" is toegevoegd aan het keuzemenu bij het veld "Financiering". 

 

 
 

Meerdere polisschermen Bedrijven uitgebreid 
 

Polisschermen Bedrijfsgebouw, Goederen, Reconstructie, Geld, Elektronica en Glas zijn bij het veld "Uitkeringsbasis" 

uitgebreid met de rubrieken "taxatie 7:960 BW" en "waardebepaling maatschappij ". 

 

 
 

Overzichten – nieuwe functie: laatste selectie verwijderen 
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In overzichten is een "Laatste selectie verwijderen" knop toegevoegd waarmee je de laatst gemaakte selectie 

ongedaan kan maken. Eerder gemaakte selecties kunnen ook op deze wijze verwijderd worden. 

 

 
 

 

Prolongatie mutatie overzicht afdrukvoorbeeld uitgebreid met 

maatschappijnaam 

 

Als je een prolongatie mutatie overzicht gaat afdrukken, is in het afdruk voorbeeld zichtbaar geworden om welke 

maatschappij het gaat.  

 

 
 

 

Excasso scherm uitgebreid 

 

"Excasseren" is er bijgekomen. Dit maakt het mogelijk om te kiezen tussen de rubrieken "Totaal factuurbedrag" en 

"Restantbedrag". 
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Bestanden archiveren-scherm uitgebreid 

 

Aan de Bestanden archiveren-scherm zijn er twee knoppen toegevoegd. Met deze knoppen kom je na het opslaan 

automatisch terug in het Bestanden archiveren-scherm. 

 

 
 

 

Correspondentie: Afwijkend E-mailonderwerp uitgebreid 

 

Bij het invoegen van een afwijkend E-mailonderwerp zijn er twee nieuwe samenvoegvelden bijgekomen die je kunt 

gebruiken: 

- Branche 

- Maatschappij 

 



7

 
 

 

Tabblad Relatie: Wederzijds koppelen mogelijk gemaakt 

 

Bij het koppelen van een relatie is de "wederzijdse" relatiekoppeling direct te maken indien gewenst. Je hoeft dan 

niet meer handmatig twee keer te koppelen. 

 

 

 

Beheer – Aanmeld historie uitgebreid 

 

Afmeldhistorie en de kolom "Datum/tijd" zijn toegevoegd aan het Aanmeld historie scherm. 

 

 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag.  

 

Met vriendelijke groet, 
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Maarten Heuvel 

Online Software - Online Webart 

         Online Groep 

 �  Maarten@OnlineGroep.nl  

 �  http://www.onlinegroep.nl  

   http://www.assurantiepakket.nl  

 �  024-3716959 

    LinkedIn 

   Postadres 

 �  Postbus 6750 

   6503 GG NIJMEGEN 

 


