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Beste Online Pro Gebruikers, 

  

In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd. 

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. 

  

Meerdere Dossiers als bijlage via E-Mails versturen. 

  

In deze update hebben we het versturen van dossiers (scan dossiers, correspondentie dossiers, keten dossiers, bestanden dossiers) 

aangepast. De bedoeling is dat u voor het aanmaken of beantwoorden van een E-mail eerst de nodige dossiers klaarzet op een soort "E-

mail clipboard". 

Hieronder volgen de 4 procedures plaatsen van het dossier op het "E-mail clipboard". 

  

1. Scan-dossier op het E-mail clipboard plaatsen. 

  
Als eerste zoekt u het juiste scan-dossier op en klikt boven op de balk op het E-Mail icoon.  

 

  
Vervolgens selecteert u in het daarop volgende scherm de pagina's die u wilt E-mailen  en klikt u op Ok 

 

  
Als laatste krijgt u de mogelijkheid om deze bijlage een herkenbare bestandsnaam te geven. Na het klikken op Ok heeft u deze bijlage op 

het "E-mail clipboard" geplaatst. 

 

  



2. Keten-dossier op het E-mail clipboard plaatsen. 

  
Een keten dossier bestaat uit 2 soorten gegevens.  

- Screenshots van websites die u heeft opgeslagen.  

- Gedownloade extranet-bestanden die u heeft binnengehaald (PDF, Word, Excel). 

  

Voor het aanmaken van de E-mail bijlage van de screenshots kunt u de voorgaande scan-beschrijving volgen. U creëert deze bijlage 

namelijk op dezelfde wijze via het E-mail icoon rechtsbovenaan in het scherm. 

  

Indien u een of meerdere keten-bestanden wilt E-mailen klikt u op het E-mail icoon boven het bestandenlijstje. 

 
  

In het daarop volgende selectiescherm vinkt u de bestanden aan die u op het "E-Mail clipboard" wilt plaatsen. Na het klikken op Ok zijn 

deze bestanden ook op het "E-mail clipboard" geplaatst. 

 
  

  

3. Bestanden-dossier op het E-mail clipboard plaatsen. 
  

In het bestanden-dossier-scherm klikt u bovenaan in de balk op het E-Mail icoon.  

 
  

In het selectiescherm vinkt u de bestanden aan die u op het "E-Mail clipboard" wilt plaatsen. Na het klikken op Ok zijn deze bestanden ook 

op het "E-mail clipboard" geplaatst. 
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4. Correspondentie-dossier op het E-mail clipboard plaatsen. 
  

In het correspondentie-dossier-scherm klikt u bovenaan in de balk op het E-Mail icoon.  

 
  

Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om deze bijlage een herkenbare bestandsnaam te geven. Na het klikken op Ok heeft u deze bijlage op 

het "E-mail clipboard" geplaatst. 

 

  

De bijlagen op het "E-mail clipboard" gebruiken. 

  

Nadat u de gewenste dossiers op het "E-mail clipboard" geplaatst heeft kunt u deze bijlagen gaan gebruiken in uw E-mails.  

  

Nieuwe E-mail 

  

Als u een nieuwe E-mail gaat schrijven krijgt u bij het selecteren van het gewenste E-mailadres ook de mogelijkheid om 1 of meerdere 

bijlagen aan te vinken van het "E-mail clipboard". 

Alleen de bijlages die u bij "Geselecteerde bijlage(n)" aangevinkt hebt zullen als bijlage toegevoegd worden aan deze E-mail.  

  

Pagina 3 van 5

17-05-2010



 
  

Beantwoorden E-mail vanuit "E-mail dossier" of vanuit het "postvak in". 

  

Als u een E-mail beantwoord krijgt u de mogelijkheid om 1 of meerdere bijlagen aan te vinken van het "E-mail clipboard". 

Alleen de bijlagen die u bij "Geselecteerde bijlage(n)" aangevinkt hebt zullen als bijlage toegevoegd worden aan deze E-mail.  

  

 
  

Nadat u een éénmaal bijlage van het "E-mail clipboard" gebruikt hebt zal deze ook automatisch van het "E-mail clipboard" verwijderd 

worden. 

Als u Online Pro afsluit worden de eventueel nog niet gebruikte bijlagen op het  "E-mail clipboard" ook automatisch verwijderd. 

  

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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