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Algemeen
Volgorde aangepast
Voortaan worden de volgende scrolldown menu’s op alfabetische volgorde getoond:




Status in een schademelding
Verantwoordelijke in een vraag
Categorieën onder Organisaties, tabblad “detail”

In het takenfilter in een dossier staan de producten voortaan in een andere opmaak.

Naamgeving aangepast
Er waren diverse velden in Faster Forward Elements met een verouderde naamgeving:



In de Beheer module- Vak “klantmap” heet voortaan “mijnDigimap”
In het klantdossier onder het tabblad “Partijen en Objecten” is de naam “Adviseur
Persoon” aangepast naar “Financieel Adviseur”.
Let op: de adviseur tags blijven hetzelfde.

Beheerders
Systeemregistraties kunnen verwijderen
Voor beheerders wordt het mogelijk overal alle systeemregistraties te kunnen verwijderen.
Indien dit gewenst is kunnen we op deze mogelijkheid (op aanvraag) aanzetten.

mijnDigimap
E-mail naar adviseur vanuit mijnDigimap bij e-mailbox met alleen workflowgroep
In mijnDigimap kan de consument een e-mail naar de adviseur van het dossier sturen. Deze email wordt gestuurd naar het e-mail adres dat als standaard e-mailbox onder de profielmanager
van deze adviseur is geselecteerd. Was er enkel een workflowgroep gekoppeld aan deze emailbox dan werd de e-mail niet verstuurd.
Dit is nu opgelost. Wanneer er enkel een workflowgroep waar de adviseur in zit gekoppeld staat
zal de e-mail van de consument naar deze e-mailbox verzonden worden.

Dossier
Object direct selecteren bij verzekeringen
Bij het aanmaken van een schadeverzekering kon u in het rechterdeel bij het selecteren van het
object enkel kiezen uit het object dat gekoppeld stond aan dit product. Het koppelen van het
object was een extra handeling. Dit is nu aangepast zodat u nu in het rechterdeel meteen uit alle
objecten kan kiezen. De optie “objecten archiveren” is hierdoor niet meer van toepassing en
verwijderd.
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Overzicht objecten
Bij het tabblad “partijen en objecten” onder “voertuigen” en “overige bezittingen” is er vanaf nu
een onderscheid in lopende voortuigen en historische objecten. Standaard worden de objecten
die in gebruik zijn in lopende versies en objecten die niet gekoppeld zijn getoond. Voor
historische objecten kan je “toon alle” klikken. Deze worden dan tijdelijk zichtbaar.

E-mail
Sortering in de prullenbak
E-mails in de prullenbak leken willekeurig gesorteerd. Dit was zo omdat ze gesorteerd stonden
op datum van verwijderen maar de datum die getoond werd was de ontvangst- of verzenddatum
van de e-mail.
Vanaf nu worden de e-mails op volgorde van ontvangen- of verzonden getoond.

Scroll-to bij verwijderen van e-mail uitgezet
Bij het verwijderen van een e-mail uit de inbox word automatisch het eerstvolgende e-mailbericht
geopend. Wanneer dit een van de onderste e-mailberichten was dan scrollde Elements door de
lijst met e-mailberichten snel naar de onderste e-mail bij het herladen van de pagina. Dit zorgde
voor een onrustig beeld bij het laden van de pagina.
De scroll-to is nu uitgezet zodat de pagina fijner leest.

Leadinbox
Deelnemer controle bij aanmaken nabewerking
Indien er niet direct bij het aanmaken van de nabewerking een deelnemer werd gekozen dan was
de nabewerking na opslaan wel aangemaakt maar niet zichtbaar in de lijst met nabewerkingen.
Dit werkte verwarrend omdat het kenmerk waarmee de nabewerking wordt aangemaakt niet
hergebruikt kon worden. Doordat er geen deelnemer aan gekoppeld stond kwam de
nabewerking niet naar voren.
Het is nu verplicht een deelnemer te koppelen zodat bovenstaand probleem niet meer voorkomt.

Stukkenlijst
Tag stukken compleet aangepast
De tag [offerte->stukken compleet] kreeg voorheen als uitkomst “nee” als er nog vervallen
stukken in de stukkenlijst stonden waar geen document onder hing. De vervallen stukken
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moeten hier echter niet meegeteld worden. Vanaf nu worden de vervallen stukken niet meer
meegenomen en zal er in dezelfde situatie als uitkomst “ja” staan.

Verzekeringen
Tag premiebetaler bijgebouwd
Bij levensverzekeringen kan in het linkerdeel de premiebetaler aangegeven worden. Deze
persoon kon echter nog niet als tag opgehaald worden. Deze tag is nu aangemaakt.
De premiebetaler kan opgehaald worden met de volgende tags:
 Bij een persoon: [offerte->premiebetaler persoon-> x]
 Bij organisatie: [offerte->premiebetaler organisatie-> x]

Foutmelding bij datumvelden leeg bij incasso selecteren
In het scherm “betalingen” kunt u incasso’s selecteren om een incassobatch aan te maken.
Wanneer hier de datum voor ‘Uitvoerdatum eerste incasso ‘ en ‘Uitvoerdatum herhalende
incasso‘ leeg gelaten werden (ondanks dat deze verplicht zijn) kreeg u bij het opslaan hetzelfde
scherm maar waren alle ingevulde velden leeg. Er werden ook geen resultaten getoond.
Er wordt nu een foutmelding getoond wanneer u deze datum velden leeg laat en de reeds
ingevulde velden blijven behouden.

Mutatiereden per product in te stellen
Bij het aanmaken van een nieuwe versie kan een mutatiereden geselecteerd worden, deze lijst
met redenen is vanaf nu per productsoort in te stellen. Bij bijv. “contracten” zie je dan andere
mutatieredenen dan bij bijv. “schadeverzekeringen”.
Dit is in te stellen bij beheer – offerte algemeen – “mutatiereden”.
Mutatieredenen:

Vanaf nu per productsoort in te stellen welke mutatieredenen hier onder vallen:
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Versiebeheer
Versiebeheer geoptimaliseerd
Op dit moment werken wij aan versiebeheer op hypotheken. Met versiebeheer kunt u de
geschiedenis van de hypotheek producten in één overzicht zien zoals nu bij schadeverzekeringen
reeds het geval is. In deze release zijn er aanpassingen op de achtergrond doorgevoerd. Hier
merkt u als gebruiker nog niets van. Deze aanpassingen zijn nodig voor de volgende release
waarin versiebeheer op hypotheken wordt uitgerold.

Versie bepaling bij schademelding
Wanneer u een schademelding wilt aanmaken werd deze schademelding gekoppeld aan de
versie waar u op dat moment in werkte. Dit was verwarrend want het kon voorkomen dat een
schademelding die in het verleden heeft plaatsgevonden op een huidige versie werd gezet. Dit is
aangepast zodat de schademelding nu in de versie valt die lopend was op de datum van de
schade. Om de invoer logischer te maken zijn de datum velden naar boven in het scherm
verplaatst.
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Workflow
Tekstveld in workflow breder gemaakt
Bij formulieren in de workflow zijn de vrije tekstvelden (zonder opmaak) breder gemaakt.
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