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Beste Online Pro Gebruikers, 

  

In de update van Online Pro vandaag hebben we de prolongatie van Online Pro via de P-Views 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. 

  

P-Views prolongatie 

  

Om het bijwerken van de polisgegevens te versimpelen verstrekken de maatschappijen digitale 

prolongatieberichten per maand. Deze digitale berichten kunt u middels de P-Views functionaliteit 

verwerken in uw Online Pro assurantiepakket. 

Online Pro zal dan de polis bijwerken & eventueel verrijken.  

  

Voordelen van prolongeren met P-Views 

- U kunt in 1 oogopslag de verschillen tussen de administratie van de maatschappij en uw eigen administratie 

zien. 

  Bijvoorbeeld:  Polissen die volgens uw systeem nog lopend zijn en volgens de maatschappij vervallen zijn. 

- U kunt polissen versneld invoeren vanuit de P-View als deze nog niet in Online Pro zijn ingevoerd. 

- Alle premies en provisies van de polissen worden maandelijks bijgewerkt in uw assurantiepakket waardoor 

deze gelijk zal lopen met de borderel van de maatschappij zonder handmatige controle. 

- Prolongeren via de P-Views inclusief controle kunt u in een paar minuten uitvoeren. 

  

Kosten en vekrijgen van P-Views berichten 

Om van de P-Views gebruik te kunnen maken dient u de digitale P-View berichten te kunnen ontvangen. 

Daarvoor heeft u meerdere mogelijkheden: 

  

-  Ophalen van de P-Views via Online Pro Basic E-Data voor € 25,- incl btw per maand.  

   U krijgt dan de beschikking over de P-Views van ASR concern en NN concern.  

   Wij proberen met meer maatschappijen een directe koppeling te krijgen in de toekomst. 

  

-  Ophalen van de P-Views via ABZ Solerace van alle maatschappijen die P-Views ondersteunen.  

   Kosten tot +/- 3000 P-Views per maand € 89,10 incl btw per maand (+ € 32,- per jaar voor een 

certificaatverlenging)  

   Kosten tot +/- 30000 P-Views per maand € 164,28 incl btw per maand (+ € 32,- per jaar voor een 

certificaatverlenging)  

   (u kunt deze dienst via ABZ aanvragen, zie http://www.abz.nl/services/solerace) 

  

P-Views verwerking 

  

Een P-View werkt indien door de maatschappij aangeleverd de volgende gegevens van uw polis bij: 

- Ingangsdatum polis / Einddatum polis. 

- Prolongatie dag / maand (hoofdvervaldatum). 

- Termijn. 

- Polis Kenteken (indien voertuig) 



- Polis Premiespecificatie. (Brutopremie, BMKorting, Toeslag, Korting, Prolongatiekosten, 

Assurantiebelasting, Incassokosten) 

- Dekkingen. (Indien deze niet bestaan worden deze toegevoegd. Indien dekking wel bestaat wordt deze 

bijgewerkt) 

- Dekkingen Premiespecificaties. (Brutopremie, BMKorting, BMPercentage, BMTrede, Toeslag, Korting, 

Prolongatiekosten, Assurantiebelasting, Incassokosten) 

- Dekkingen Provisies. 

  

Indien u geïnteresseerd bent om met deze functionaliteit te gaan werken kunt u dit aangeven door deze E-

mail te beantwoorden. 

Geeft u dan aan of u de P-Views via ABZ of via ons E-Data pakket wilt laten lopen. 

  

Wij nemen dan contact met u op voor het vervolgtraject en de uitleg/workshop van de P-Views prolongatie.  

  
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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