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I. Aanpassingen en nieuwigheden 1.17.3.3 
1. Optimalisatie ASWeb-verwerking 

➢ Na het selecteren van een block retour en het klikken op 

verwerk in voorgrond, krijgt u nu een dergelijk scherm te zien.  

Hierdoor kan u duidelijk zien waarmee het systeem bezig is 

alvorens u het verwerkingscherm te zien krijgt. 

 

 

 

 

➢ Bij het verwerken van een block retour zal de naam van de klant zoals hij in Insusoft staat nooit 

meer overschreven worden. Voorheen gebeurde het dat wanneer u in het verwerkingscherm een 

bestaande klant in Insusoft selecteerde, deze naam overschreven werd met degene die meekwam 

in het bericht. 

 

Wanneer de bestaande klant gevonden wordt, 

maar er een verschil zit in de schrijfwijze dan zal u 

het volgende scherm te zien krijgen.  Kiest u hier 

voor Data vergelijken dan ze de schrijfwijze van de 

klant in Insusoft niet wijzigen.  Wanneer u kiest 

voor Data toevoegen, zal er een nieuwe 

klantenfiche aangemaakt worden met de 

klantnaam die u meekrijgt uit de block retour 

waaraan de polis en/of schadegeval gekoppeld zal 

worden.  
 

➢ Bij polisberichten waarin een overgenomen polis of oud polisnummer werd meegestuurd, werden 

bepaalde gegevens niet correct ingelezen. 

 

➢ Polisberichten waarin de code voor een politiek prominent persoon gebruikt werd, konden 

voorheen niet verwerkt worden. 

 

➢ Na het verwerken van verschillende berichten kon het gebeuren dat het scherm ‘Een ogenblik, 

a.u.b.’ bleef hangen.  Waardoor het programma geblokkeerd was. 

 

➢ Wanneer er in een bericht zowel een vrijstellingsbedrag als -percentage werd gebruikt, werd dit 

niet correct overgenomen. 

 

➢ Bij sommige berichten werden de meegestuurde documenten niet weergegeven bij het 

verwerken van de betreffende polis of schade. 
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II. Opgeloste issues in 1.17.3.3 
✓ Bij het aanmaken van een bijvoegsel wordt in het veld datum aanvraag nu opnieuw standaard de 

huidige datum ingevuld. 

✓ Als er op een poliswaarborg een kost of korting was ingebracht op de betreffende premie, dan 

zorgde dit bij het aanmaken van een bijvoegsel voor een fout. 

✓ De knop ophalen en verwerken op een polis werkte niet meer. 

✓ Een nieuw schadegeval krijgt altijd het eerstvolgende nummer.  Als er een schadegeval verwijderd 

werd, kon dit nummer niet opnieuw gebruikt worden.  Dit wordt nu terug vrijgegeven en zal 

opnieuw gebruikt worden indien er geen hogere schadegevalnummers bestaan. 

✓ Het afdrukvoorbeeld van een rapport wordt nu automatisch weergegeven in een gemaximaliseerd 

scherm. 

✓ De eigen commissie ingebracht op de premiehistoriek van een polis werd niet meegeteld in de 

totale premie in het polisoverzicht.  Nu wordt de eigen commissie wel meegeteld in dit veld. 

✓ De knop online consultatie geeft nu opnieuw het correcte scherm.  Deze knop wordt gebruikt om 

uw klanten toegang te geven tot hun gegevens in de Insusoft App. 

✓ Queries met daarin de startdatum van de kwitantie als uitvoerveld gaven een fout bij het wijzigen 

van deze selectie. 

✓ De index op een kapitaal met evaluatiesysteem zakencijfer + kapitaal werd voorheen foutief 

berekend op zowel het zakencijfer als het kapitaal.  Nu wordt dit enkel nog berekend op het 

kapitaal. 

✓ Het saldo van een rekeninguittreksel in het overzicht kwam soms niet overeen met het saldo in 

het detail van het rekeninguittreksel.  Dit was louter een visueel probleem en werd in deze versie 

verholpen. 

✓ Als je de maatschappij op een kwitantie wijzigde en nadien de kwitantie vernietigde, dan was deze 

vernietiging niet zichtbaar op het rekeninguittreksels van deze maatschappij. 

✓ Het brutobedrag van termijnen werd foutief berekend wanneer er een splitsingskost was. 

✓ Bij het inlezen van GBO werden de splitsingskosten soms dubbel geteld. 

✓ Bij het afdrukken van de maningen werden de variabelen soms niet ingevuld. 

✓ In het overzicht van de uitbetalingen worden de saldo’s nu positief weergegeven. 


