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Maarten Heuvel - Online

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

Verzonden: donderdag 24 november 2022 10:20

Aan: 'Maarten Heuvel - Online'

Onderwerp: Online Pro Update 2022.0.0.99: Aplaza-koppeling aanmelden voor meer digitale post / 

Vernieuwde TP Portal en 10 overige aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,  

   

In de update van Online Pro vandaag hebben we weer 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. 

Aplaza-koppeling aanmelden bij interesse 
 

Mocht u interesse hebben in deze Aplaza koppeling, kunt u dat via een reply op deze e-mail laten weten.  

Onderstaande maatschappijen zijn gekoppeld via Aplaza. Het kan zijn dat u reeds via een bestaande E-Data koppeling al wel 

van sommige maatschappijen post ontvangt. 

Via deze Aplaza-koppeling krijgt u dus voortaan rechtstreeks digitale post (en eventueel ADN berichten) binnen van 

onderstaande maatschappijen. 

 

 
 

Assicuro                         NLG verzekeringen            

Arag NLG Volmacht                    

Berkelstaete Assuradeuren Noorderlinge                     

Biesbosch assuradeuren     Polaris                              

Connect assuradeuren        Rivez                                

De Waerdse assuradeuren   Samenwerking Glasverzekering 

Drechtsteden Zekerheid  Slimm verzekerd                

Felison SureBusiness                    

Heinenoord Assuradeuren V.C.N.                             

Helviass assuradeuren         Van Kampen                      

Heuts assuradeuren            Van Loon volmacht             

Holland Rijnland   / DIN Assuradeuren Van Steensel assuradeuren  

Klaverblad                        Vlieg assuradeuren            

Midglas                            VSZ Assuradeuren  

Avéro Achmea De Vereende  

NH 1816 APC Holland 

 

Nieuwe manier van bestanden importeren in Online Pro 
 

Het is al heel lang mogelijk om bestanden vanuit Outlook en Verkenner te “slepen” in Online Pro en vervolgens op te slaan.  

Maar vanaf nu is het tevens mogelijk om bestanden in Online Pro te krijgen met CTRL-C (kopiëren) op het bestand en 

vervolgens in Online Pro te kiezen voor CTRL-V (Plakken)  
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Wanneer er bijvoorbeeld 1 of meerdere bestanden in de Windows Verkenner staan, markeer deze documenten en kies 

voor CTRL-C. Ga vervolgens naar Online Pro (op een willekeurige plaats) en kies daar voor CTRL-V. 

Er zal gevraagd worden bij welke Cliënt/Polis/Claim e.d. de documenten opgeslagen mogen worden en welke dossiernaam 

ze mee moeten krijgen. 

 

 

Hoofdletter gebruik in “Naam” veld 
 

Wanneer de naam van een bedrijf of persoon NIET begint met een hoofdletter, dan kan dat vanaf nu correct ingevoerd 

worden in Online Pro. In het verleden werd dit altijd gecorrigeerd naar een hoofdletter in  het begin. 

Neem bijvoorbeeld a.s.r., die kan nu met de correcte schrijfwijze in het Naam-veld ingevoerd worden. 

 

 
 

 

Standaard instellingen uitgebreid – Polisstatus 
 

Via Instellingen – Standaard instellingen is het nu mogelijk om een polisstatus voorkeur in te stellen. 

Wanneer er een nieuwe polis wordt aangemaakt dan staat de polisstatus altijd op “Normaal”, maar met deze instelling kan 

deze altijd beginnen met “In aanvraag”. 

 

 
 

 

Polisoverzicht uitgebreid –verzekerde som € 0,00 toch op overzicht 
 

Wanneer bij het polisoverzicht de rubriek “Verzekerde som” aan staat, dan zal deze vanaf nu ook de verzekerde som laten 

zien als deze € 0,00 is. 

 

 
 

 

Web-Portal tussenpersoon vernieuwd!  
 

Het Web-Portal van Online Pro is vernieuwd (onlinepro.[uwdomein].info). Deze is aangepast dat het Web-Portal zich nu 

automatisch aanpast aan de grootte van de browser/monitor (verschaalbaar). Hierdoor zijn er meer gegevens direct 

zichtbaar in beeld. 

U kunt nu ook op het Web-Portal met de gewenste zoomfactor werken. (ctrl+scrollwiel of zoom via het menu instellen). 
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Daarnaast zijn er een heel aantal rubrieken toegevoegd in de diverse schermen bij de Cliënt/Polis/Claim die al wel in Online 

Pro zaten, maar nog niet waren toegevoegd aan het Web-Portal. 

 

Digitale post uitgebreid – E-mail clipboard  
 

Via het @-knopje kan een digitaal poststuk meteen op het E-mail clipboard worden gezet. 

Het document hoeft dus niet meer eerst in het Dossier opgeslagen te zijn. 

 

 
 

 

Keten – Nieuwe extranetten erbij 
 

De volgende extranetten zijn toegevoegd in Keten: 

- MKB Brandstof: MKB Brandstof - Mijn Dashboard (mkb-brandstof.nl)  

- Heinenoord: https://adviseur.heinenoord.nl/ 

- NN Garagepolissysteem: https://www.gpspolis.nl 

 

 

E-mail uitgebreid – IMAP accounts mogelijk 
 

Het is nu mogelijk om een E-mailaccount in te stellen met IMAP protocol. 

Wanneer er hulp nodig is bij het instellen, neem dan contact op met onze helpdesk. 

 



4

 

 

Widget op Dashboard toegevoegd - Buienradar 
 

Via de knop “Widget aan-/uitzetten” kan de Buienradar worden toegevoegd aan het Dashboard. 

 

 
 

 

Widget op Dashboard toegevoegd – Klokken 
 

Via de knop “Widget aan-/uitzetten” kan een heel aantal klokken worden toegevoegd aan het Dashboard. 
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Widget op Dashboard uitgebreid – E-mail clipboard 
 

Wanneer er dossiers op het E-mail clipboard zijn geplaatst, dan kunnen deze op eenvoudige wijze (allemaal) weer 

verwijderd worden via deze widget. 

 

 
 

 

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  

   www.assurantiepakket.nl  



6

   www.onlinepro.nl  

   024-3716959 

   LinkedIn 

   Postadres 

   Postbus 6750 

   6503 GG NIJMEGEN 

 

 

 


