
 
Hoofdidentiteit  

Van: "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
Aan: <info@onlinegroep.nl>
Verzonden: woensdag 09 juni 2010 13:58
Onderwerp: Online Pro Update 2010.0.0.77: 10 aanpassingen/uitbreidingen in Online Pro
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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. 

  

Tabblad Commercieel  
  

In deze update hebben we een nieuw tabblad "Commercieel" toegevoegd aan het hoofdscherm. Dit tabblad kunt u gebruiken om een leuke 

attentie naar uw cliënten/relaties te sturen. 

Zo kunt u eenvoudig zien wie er vandaag jarig is. U kunt dan bijvoorbeeld direct via de SMS knop bovenaan een SMS versturen naar deze 

cliënt/relatie. 

In het veldje Gebeurtenis kunt u momenteel kiezen tussen Verjaardag & Oprichtingsdatum. Deze mogelijke datums kunnen in latere updates van 

Online Pro nog uitgebreid worden naar de suggesties van de Pro-gebruikers. 

In het datumveld "Van" en "t/m" datum kunt u het datumbereik instellen. Standaard zal deze op de dag van vandaag staan. Met behulp van de 

"Zoek"-knop ververst u deze lijst. 

 
  

  

Aanpassen van tekst in een E-Mail die u beantwoord/doorstuurt. 

  

U kunt vanaf deze update de tekst van de E-mail die u beantwoord of doorstuurt ook wijzigen. Dit is vooral handig om informatie van derden 

door te sturen naar de klant na enige alinea's/afzender gegevens uit de originele E-mail verwijderd te hebben. 

Hiervoor kunt u simpelweg met de muis op de onderstaande E-mail klikken en vervolgens de tekst aanpassen. 



 
  

Automatisch verkleinen van opgeslagen digitale foto bestanden. 

 

Het komt steeds vaker voor dat u foto's van schades of andere objecten moet archiveren in uw systeem. Deze foto's kunt u archiveren in de 

Bestanden-dossiers. In de vorige update hebben we reeds de mogelijkheid ingebouwd om opgeslagen  bestanden eenvoudig op het E-mail 

clipboard te plaatsen. Echter zijn de meeste foto-bestanden tegenwoordig van een te grote omvang om goed via de E-mail verstuurd te kunnen 

worden. Online Pro zal daarom bij het E-Mailen van opgeslagen JPG en BMP bestanden de vraag stellen of deze foto's verkleint dienen te 

worden. Indien u de originele foto's door wilt sturen kiest u voor Nee, wij raden u echter aan altijd voor Ja te kiezen aangezien het 

kwaliteitsverlies van de meeste foto's minimaal is. 
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Correspondentie: Promille-teken en Euro-teken 

  

In deze update hebben wij na een suggestie van een tussenpersoon ook het Promille-teken in de bovenbalk van het correspondentie gedeelte 

geplaatst.  

U kunt zowel het Euro-teken als het Promille-teken ook zonder een muisklik eenvoudig in uw brief invoegen door de volgende sneltoetsen te 

gebruiken: 

- ALT + 5 voegt een Euro-teken in. 

- ALT + 6 voegt een Promille-teken in. 

  

 
  

Client-Relaties - Actief/Inactief 

  

In de update van vandaag hebben we bij de relatie-lijst onder de cliënt een extra instellingsveld toegevoegd. Dit veld is eerder ook al 

geïntroduceerd onder andere tabbladen zoals "Polissen". Met behulp van dit instellingsveld kunt u aangeven welke gegevens u wilt zien. Als 

voorbeeld ziet u hieronder de relatie-lijst van een bepaalde cliënt. In dit geval laat de onderstaande lijst alle relaties van de cliënt zien omdat het 

instellingenveld op de waarde "Actief + Inactief" staat. 

 Als we deze waarde veranderen naar "Inactief" ververst deze lijst zich automatisch en laat alleen nog de inactieve (historische) relaties zien. Dit 

zijn alle relaties met een grijze markering uit de volledige lijst. 

Als we deze waarde omzetten naar "Actief" ververst deze lijst zich automatisch en laat alleen nog de actieve relaties zien. 

Een relatie wordt als inactief gezien als de "einddatum" bereikt is of als de relatie-status op "vervallen" of "overleden" staat. 

  

 
  

  

Claims - Actief/Inactief 

  
Tevens hebben we bij de claim-lijst onder het cliënt/polis/pakket -scherm ook het instellingsveld "Actief/Inacief" toegevoegd. De werking 

hiervan is hetzelfde zoals hierboven beschreven bij "Client-Relaties - Actief/Inactief". 

De claim wordt gezien als inactief als deze op de claimstatus "afgesloten" staat. 
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Cliënt Taken selectiemogelijkheid. 
  

Naar aanleiding van een suggestie van een tussenpersoon hebben we bij het taken-tabblad in het cliënt-scherm een extra selectiemogelijkheid 

toegevoegd. 

Standaard staat deze instelling op, "Cliënt taken" wat inhoudt dat alleen de taken in de lijst zichtbaar zijn die rechstreeks onder de cliënt zijn 

aangemaakt. 

Indien u kiest voor "Alle taken" zullen alle taken die onder de cliënt, polissen, bancair en claims gemaakt zijn getoond worden.  

  

 
  

  

Identificatie - Verblijfsdocument 

  

De identificatie lijst hebben we uitgebreid met een drietal rubrieken ten behoeve van het administreren van een verblijfsdocument. 

- Verblijfsdocument - Geldig tot 

- Verblijfsdocument - Nummer 

- Verblijfsdocument - Uitgifte plaats 

  

 
  

Extra kolommen Claim-tabbladen. 
  

In het Claim tabblad kunt u vanaf de update van vandaag de volgende twee extra kolommen selecteren.  

Het "Specificatie" veld is in een van de eerdere updates al geïntroduceerd bij het polissen-tabblad. Zoals in onderstaand voorbeeld zichtbaar is 

geeft dit veld kenmerkende specifieke gegevens van een polis weer.  

 
  

Na een suggestie van een tussenpersoon dat het wel handig zou zijn als er een kenteken bij het claimoverzicht direct zichbaar zou zijn hebben 

we besloten om het veld "Specificatie" ook toe te voegen aan de claim-lijst. Hierdoor kunt u eenvoudig herkennen van welk woonhuis, of 

voertuig de claim is. 
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Tevens is het veld "Uitgekeerd bedrag" ook toegevoegd aan de claimlijst. Dit is een optelling van alle uitgekeerde bedragen in het claim-scherm 

(vorige update geïntroduceerd). 

  

Correspondentie samenvoegveld toegevoegd. 

  
In correspondentie hebben we ook het berekende totaalveld "Uitgekeerd bedrag" toegevoegd zodat deze ook in de claim-gerelateerde brieven 

gebruikt kan worden. 

  

 
  

  

  

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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