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HDN  

Update HDN schema’s 
HDN introduceert nieuwe schema's voor de volgende berichttypen: 

 OX 15.9 

 DA 15.5 

 SX 15.7 

 DX 15.4 

Uw Faster Forward Elements omgeving is overeenkomstig hierop aangepast. 

Zelf instellen of het AX-bericht een levensverzekering aanmaakt in 
dossier 
U kunt HDN levenaanvragen via Faster Forward Elements verzenden. Voortaan wordt de 

levensverzekering niet meer dubbel aangemaakt in een klantdossier. Hieronder staat beschreven 

wat je hiervoor moet instellen. 

Voorheen werd er, wanneer een hypotheekaanvraag(AX-bericht) vanuit de HDN inbox werd 

verwerkt alle bijproducten aangemaakt in het klantdossier. Wanneer de aanvraag bijvoorbeeld 

een hypotheek en een levensverzekering bevatte, werden deze beide aangemaakt in het 

klantdossier. 

Omdat steeds meer van onze gebruikers LX – aanvraagberichten gaan gebruiken is het bij hen 

gewenst deze producten niet langer vanuit het HDN AX-bericht aan te maken.  

Vanaf deze release staat er onder de maatschappij van de levensverzekering uit het AX-bericht in 

Faster Forward Elements een instelling, waarbij aangegeven kan worden of een 

levensverzekering uit het AX-bericht bij een bepaalde deelnemer niet aangemaakt wordt. 

Op basis van de maatschappijcode in het HDN AX-bericht wordt de maatschappij bepaald van de 

in het AX-bericht aanwezige levensverzekering. Bij deze maatschappij van deze levensverzekering 

is voortaan per maatschappij aan te geven bij welke deelnemer de levensverzekering niet 

aangemaakt wordt via het AX-bericht. 

Dit kunt u aanpassen in de beheer-module bij “organisaties en personen”, kies hier de 

maatschappij. Vervolgens kunt u op het tabblad “Koppeling beheer” onderin bij “HDN” de 

deelnemers selecteren bij wie de levensverzekering niet met het AX- bericht aangemaakt dient te 

worden. 

Standaard staan alle als deelnemer aangemerkte organisaties in de linker kolom bij “Beschikbare 

kantoren” zodat er voor u na de release niets veranderd. Deze deelnemers kunnen naar de 

rechter kolom “geklikt“ worden naar de “Gekoppelde kantoren“. 
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Wanneer er een AX-bericht (van elke willekeurige maatschappij) een levensverzekering bevat en 

de deelnemer in de rechter kolom staat onder de maatschappij van deze levensverzekering 

wordt deze niet aangemaakt in het klantdossier. 

Let op: De workflows dienen eventueel ook aangepast te worden om te werken met LX-berichten 

(levensaanvraag berichten). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met support 

via support@fasterforward.nl  

De weergave in “Organisaties en personen” : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 

Dekking wordt opgeteld bij overlijdensrisicoverzekering (ORV) 
Wanneer aan een ORV meerdere personen gekoppeld zijn en zij beide bijvoorbeeld een 

verzekerd bedrag hadden van bijvoorbeeld €50.000 werd dit in het linkerdeel opgeteld naar 

€100.000. Dit was onjuist. Het veld “verzekerd bedrag” in het linkerdeel is verwijderd en de 

inhoud van dit veld is opgenomen als (systeem)registratie in het tabblad “registraties” in het 

product.  

mijnDigimap 

Opmerkingen-veld bij toevoegen document onder  “aan te leveren 
stukken” in MijnDigimap aangepast 
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Wanneer uw klant in MijnDigimap een document bij “aan te leveren stukken” upload stond er bij 

“opmerkingen” de volgende omschrijving: 

Bij het onderdeel “aan te leveren stukken” mogen alleen PDF bestanden geüpload worden om dit 

verder te verwerken in de stukkenlijst. De opmerking wordt aangepast naar: 

Het volgende bestandstype is toegestaan: PDF. 


