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Koppeling myView naar Elements 
 

Instellen in Unitrust 
Neem eerst contact op met uw Serviceprovider om te informeren naar de mogelijkheden voor de 

koppeling met Elements. Geeft uw serviceprovider aan dat alles gereed is om de koppeling te maken 

dan voert u de volgende stappen uit: 

Ga naar het tabblad account in myView. Ziet u deze pagina niet, dan heeft u niet de rechten deze 

aanpassing te doen. Informeer binnen uw organisatie wie deze rechten wel heeft.   

(De kleuren van myView in deze handleiding zullen afwijken van de kleuren die u ziet, dit komt omdat 

deze kleuren verschillen per serviceprovider.) 

 

Kies vervolgens in het account voor HDN onder het kopje Instellingen 
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Vervolgens klikt u op bewerken bovenaan de pagina 

 

Zodra u het vinkvakje versturen naar elements aanvinkt. Worden er 2 aanvullende vragen gesteld. Vul 

deze gegevens in. En kies vervolgens voor opslaan. 

 

 

Als u dit heeft ingesteld stuurt MyView voortaan zodra een dossier de status finaal akkoord heeft 

bereikt de gegevens door naar Elements. Op dat moment wordt de originele aanvraag bijgewerkt met 

de laatste leninggegevens van de bindende offerte. Daarnaast wordt er ook een melding naar de 

ingestelde contactpersoon gestuurd. 

Instellen in Elements 
Om de koppeling automatisch te verwerken in Elements is een correcte maatschappij en 

productinrichting in Elements nodig. Dit houdt in dat de HDN maatschappijcode en HDN 

certificaatcode ingericht moet zijn onder de maatschappij en de deelmij- leningmijcode onder het 

product. Lees hiervoor de handleiding op onze supportpagina. 

In Elements komt het AX bericht vanuit myView binnen in de HDN inbox, deze vindt u op de 

startpagina. 

https://support.fasterforward.nl/kennisbank/hoe-voer-maatschappij-op/
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Wanneer je hier doorklikt op nieuwe HDN berichten kom je in de inbox. 

 

Bij een juiste inrichting wordt het AX bericht automatisch verwerkt naar een klantdossier (nieuw of 

bestaand afhankelijk van de matching criteria) en het hypotheekproduct wordt daarbij aangemaakt. 

In tegenstelling tot andere adviespakketten wordt het hypotheekproces volledig in myView gedaan. 

Het AX bericht is reeds verrijkt met gegevens uit de offerte van de maatschappij. De status is reeds 

finaal akkoord. 

 


