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Algemeen 

Poll op Elements startpagina 
Wij horen graag uw mening over Elements. Daarvoor is er op de startpagina nu regelmatig een poll te 

vinden met bijvoorbeeld een vraag over een nieuwe functionaliteit, gewenste training of uitleg op de 

supportwebsite. Zodra u uw keus heeft gemaakt ziet u wat het stemresultaat is. 

 

Agenda 

Kleurenpalet uitgebreid 
Het kleurenpalet in de kalender waaruit gebruikers kleuren voor collega’s konden kiezen was vrij 

beperkt.  

Er is nu een kleurenkiezer beschikbaar. Wanneer je nu in de kalender op het gekleurde vakje achter 

de collega klikt, is iedere kleur te kiezen die gewenst is. 
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E-mail 

E-mail PDF bijlagen samenvoegen en opsplitsen 
Klanten leveren vaak (per e-mail) gescande documenten aan. In veel gevallen bestaat een gescand 

document uit meerdere pagina’s of juist losse pagina’s. Dat kan een legitimatiebewijs zijn, een 

werkgeversverklaring of een loonstrook. Deze documenten moeten los van elkaar, aan één stuk in de 

stukkenlijst gekoppeld worden. Nu worden deze bestanden lokaal opgeslagen en door de 

adviseur/binnendienst losgekoppeld of samengevoegd om vervolgens aan een stuk te koppelen. 

In de nieuwe situatie is in het scherm, waar de e-mail bijlagen gekoppeld worden, een functionaliteit 

toegevoegd. 

 Het is nu mogelijk om meerdere PDF bestanden samen te voegen 

 Het samengestelde PDF bestand kan direct aan een stuk gekoppeld worden 

 Het is nu mogelijk om een PDF bestand op te splitsen 

 De opgesplitste PDF bestanden kunnen direct aan een stuk gekoppeld worden 

 De volgorde van samengevoegde PDF documenten kan bepaald worden 

De originele PDF bestanden blijven behouden in de e-mailbijlage. 
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Splitsen van PDF bestanden: 
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Samenvoegen van PDF bestanden: 

 

Let op! Dit is alleen voor de bijlagen uit een e-mail 

E-mail voor schademeldingen en producten eenvoudiger koppelen 
Oude situatie: 

Een e-mail die gekoppeld is aan een dossier (handmatig of automatisch) kan niet eenvoudig aan 
een product of schademelding gekoppeld worden. De e-mail moet eerst ontkoppeld worden 
van het dossier. 

Nieuwe situatie: 

Wanneer nu een e-mail binnenkomt en deze niet automatisch gekoppeld is, kan de e-mail gekoppeld 

worden aan: 

 Dossier en eventueel product 

 Schademelding 

Wanneer een e-mail gekoppeld is aan een dossier is het nu mogelijk: 

 De e-mail te ontkoppelen 

 Koppelen aan product 

 Koppelen aan een schademelding 

 

Geldig e-mailadres 
Er vindt een controle plaats op de e-mailadressen die ingevuld staan bij het sturen van een 

uitnodiging in de kalender. Bij een foutief e-mailadres komt er een foutmelding op het scherm. 
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E-mail onder schademelding 
De e-mail onder een schademelding wordt nu gefilterd. Onder een schademelding zijn nu alleen de e-

mails te zien die aan deze schademelding gekoppeld zijn. 

Rapportage 

Overleden personen uitgesloten in snap-in 
In de snap-ins “klanten die binnen drie dagen jarig zijn“ en “Klanten die binnen nu en vijf dagen 
achttien worden” worden alle personen weergegeven die aan de voorwaarde voldoen. Uitgesloten zijn 

de personen die aangemerkt staan als overleden in het klantdossier. 

 

Schadeverzekeringen 

Uitbreiding op tags 
Onder een schademelding zijn de volgende tags nu beschikbaar: 

 Schademelding->geschat schadebedrag 

 Schademelding->uitgekeerd schadebedrag 

 Schademelding->uitkeringsdatum->…(dag, dagnummer, enzovoort) 

 

 

Documenten onder schademelding gelijk aan documenten dossier 
Het overzicht, uploaden en bewerken van documenten onder een schademelding is gelijk getrokken 

aan documenten op dossierniveau. 

Nieuw overzicht: 
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