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Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

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

Verzonden: zaterdag 7 april 2018 17:47

Aan: Online Groep

Onderwerp: Online Pro Update 2018.0.0.48: Workflow - Dossiers - Taken

Beste Online Pro gebruikers, 

 

In de Online Pro update van vandaag hebben we zoals eerder aangekondigd de workflow verbeterd. 

Hiermee kunt u bij Digitale post, E-mails, Scans, VoIP etc. direct een medewerker plaatsen middels een taak. Aan de 

taak zitten dan 1 of meerdere te behandelen dossiers gekoppeld. 

Ook bij bestaande taken kunnen dossiers gekoppeld worden middels het koppelen/ontkoppelen principe. 

 

Hiermee kunt u de diverse informatiestromen beter onderverdelen bij uw medewerkers. 

 

Taken uitgebreid – Dossier direct koppelen 
 

Vanaf nu is het mogelijk om van een willekeurig dossier dat opgeslagen wordt, direct een Taak erbij aan te maken. 

Zodra het scherm komt waarmee een dossier opgeslagen wordt is er een extra knop “Opslaan + Taak” bijgekomen. 

Wanneer hiervoor gekozen wordt, zal het betreffende dossier op de normale wijze onder de klant/polis/claim e.d. 

worden opgeslagen. 

 

 

 

Vervolgens wordt er een kopie van het betreffende dossier zichtbaar in de Taak die zich automatisch opent om 

verder aan te vullen.  
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Het is ook mogelijk om bij een bestaande Taak op later tijdstip nog een opgeslagen dossier te “Koppelen”. 
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Dit werkt bij de volgende onderdelen, wanneer u dossiervorming maakt: 

- Correspondentie 

- Scan 

- Bestanden importeren 

- E-mail 

- Keten 

- Sms 

- Voip 

- Digitale post 

- Slepen van Oulook e-mails en losse documenten naar Online Pro. 

 



4

Wanneer u een dossier in de Taak gaat Ontkoppelen, dan zal deze op de origineel opgeslagen plek bij de cliënt 

blijven bestaan. 

Wanneer u een dossier verwijderd bij de betreffende cliënt, dan zal deze ook in de Taak verdwijnen. 

 

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

   

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten Heuvel 
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