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Algemeen 

Naamgevingen gewijzigd 
Bij de schadeverzekering is de toevoeging ‘Provinciaal’ weggelaten. 

In de snelkoppelingen is de naam ‘Actie aanmaken’ gewijzigd naar ‘Taak aanmaken’. 

Sortering 
 In de leadinbox is de sortering aangepast zodat de laatst binnengekomen berichten bovenaan 

staan. 

 In de scaninbox is de sortering aangepast zodat de laatst binnengekomen scans bovenaan 

staan. 

 Personen onder een organisatie, in een dossier, worden in alfabetische volgorde op 

achternaam getoond. 

Standaardwaarde instellen 
Bij aanmaken product, vinkje actief staat nu standaard aan 

Bij aanmaken productgroep, vinkje actief staat nu standaard aan 

API 

Adviseur, behandelaar en acceptant in leadinbox 
Vanaf nu is het mogelijk om het id van de adviseur, behandelaar en acceptant mee te geven in de api 
voor de leadinbox.  
Zie documentatie: http://api.fasterforward.nl/ 
 

Documenten 

Automatisch aanvullen bij het uploaden van documenten 
Sinds de vorige release is de categorie niet meer verplicht bij het uploaden van documenten. Wanneer 

je nu geen categorie selecteert is de lijst met ‘soort document’ behoorlijk lang.  

Dit is aangepast zodat een soort document snel gevonden kan worden. Je typt in het veld ‘Soort 

document’ de naam of een deel van de naam van het soort document. In de afbeelding is dit 

‘waarde’. De resultaten zijn direct zichtbaar in de dropdown en te selecteren. 

http://api.fasterforward.nl/
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HDN 

Datumveld vullen vanuit een OX bericht 
Bij het binnenkomen van een OX werd ongeacht het type (offerte of indicatief voorstel) de datum 

"Ontvangst Hypotheekaanbod" gevuld met de datum van vandaag (ontvangst). 

Dit is aangepast zodat: 

 Bij het binnenkomen van een OX met het indicatief voorstel wordt het datumveld "Ontvangst 

renteaanbod" gevuld. 

 Bij het binnenkomen van een OX met de offerte wordt het datumveld "Ontvangst 

hypotheekaanbod" gevuld. 

Verwerking DA berichten 
DA berichten worden nu op basis van aanmaakdatum verwerkt, eerder werd er geen volgorde 

afgedwongen. 

HDN DA berichten bevatten onder andere een DocumentKenmerk (Stuk) met een DocumentMijNr 

(uniek kenmerk voor een stuk). Soms is het veld DocumentMijNr bij een stuk leeg. Wanneer men voor 

dat stuk een HDN DX wil versturen bleef deze lang in de wachtrij staan. Hierdoor ontstond vertraging 

in de verwerking van HDN DX berichten. Berichten die nu met een leeg DocumentMijNr veld 

binnenkomen worden afgewezen.  

De volgende melding staat dan in de HDN inbox: 

‘Het DA bericht kan niet worden geïmporteerd, omdat het geen of een ongeldig DocumentMijNr 

bevat’. 
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MijnDigimap 

Uitbreiding van status op stukken in de MijnDigimap 
Voorheen waren er 4 statussen beschikbaar voor de stukken in de MijnDigimap. Deze zijn uitgebreid 

en vertaald naar een ‘publieke status’ zodat er meer duidelijkheid is voor de eindconsument. 

Onderstaand de vertaling van interne status en HDN status naar de weergave in MijnDigmap.  

 

Beoordeling intern Vertaling MijnDigimap 

Nog te beoordelen Nog te beoordelen door de adviseur 

Akkoord Akkoord door adviseur 

Afgewezen Afgekeurd door adviseur 

  

Beoordeling maatschappij Vertaling MijnDigimap 

In behandeling Nog te beoordelen door geldverstrekker 

Ontvangen Nog te beoordelen door geldverstrekker 

Akkoord Akkoord door geldverstrekker 

Voorlopig akkoord Voorlopig akkoord door geldverstrekker 

Afgekeurd en opnieuw aan te leveren (zie toelichting) Afgekeurd door geldverstrekker 

Vervallen (zie toelichting) Vervallen 

Afgewezen nog beoordelen Nog te beoordelen door geldverstrekker 

 

Als er nog geen document is geüpload onder een stuk staat deze op ‘aan te leveren’. 

De vertaling van beoordeling intern zal weergegeven worden tot er een beoordeling is van de 

maatschappij. Deze statussen zijn vaste gegevens en niet te beheren. 

 

Mutaties via mijndigimap 
De volgende velden kan een klant muteren in de MijnDigimap: 
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Om mutaties aan te zetten mag u een e-mail sturen naar support@fasterforward.nl. Wilt u de 

workflow laten reageren op een mutatie door bijvoorbeeld een taak aan te maken, kan dit ingericht 

worden. 

Stukkenlijst 

Matching stukkenlijst 
In het voortraject, vanuit de dienst, worden er al documenten opgevraagd bij de klant en een 

stukkenlijst aangemaakt om het advies te kunnen maken en ze snel en makkelijk aan te kunnen 

leveren bij de maatschappij. 

Als de aanvraag is gedaan stuurt de maatschappij een DA bericht en zal de stukkenlijst onder de 
dienst gematcht worden met deze lijst aangemaakt vanuit het DA bericht. 
 
Maatschappijen gebruiken soms andere stukken (code en naam) voor hetzelfde document zodat de 
matching niet altijd helemaal goed gaat en nog enkele stukken handmatig gekoppeld moeten worden 
aan de nieuwe stukkenlijst vanuit de DA. 
 
Daar hebben we een verbetering op aangebracht waardoor de matching nu beter verloopt. 
 
Bent u benieuwd naar de uitgebreide matching kunt u een lijst opvragen via support@fasterforward.nl 

Stukken terug naar aan te leveren 
Het komt nogal eens voor dat maatschappijen als een stuk niet juist is deze terugzetten naar de 

status “Aan te leveren“ in plaats van de status “Afgekeurd en opnieuw aan te leveren“. 

Voorheen als deze foutief naar ‘aan te leveren’ gezet werd, was deze niet opnieuw te verzenden via 

HDN. Nu wel. Het stuk zal nu verwerkt worden als ‘afgekeurd opnieuw aan te leveren’.   

mailto:support@fasterforward.nl

