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Aplaza 
Het bouwen van de koppeling met Aplaza is afgerond! Deze koppeling bevordert sterk het 

efficiënt werken en het verwerken van de gegevens in Faster Forward Elements. Waar voorheen 

alle schadepolissen handmatig opgevoerd dienden te worden in Faster Forward Elements kan dit 

nu automatisch via de start vanaf het extranet of meetingpoint. 

Wat is Aplaza? 
Aplaza koppelt softwaresystemen van verzekeringsadviseurs aan de extranetten en digitale 

postbussen van verzekeraars en serviceproviders. Aplaza zorgt er zo voor dat ingevoerde 

gegevens en bijhorende documenten over en weer direct in de juiste systemen terecht komen. Er 

hoeven geen gegevens meer dubbel te worden ingevoerd en het scannen van documenten is 

niet meer nodig. 

Hoe werkte het voorheen? 

1. De adviseur voert het product op in Meetingpoint of extranet van de maatschappij  

2. De adviseur ontvangt de offerte via mail of post ontvangen 

3. De adviseur voert de offerte handmatig op in Elements. 

4. Via maatschappij, ABZ postbus komen de mutaties en prolongaties naar Elements. 

 

Hoe werkt de koppeling Faster Forward Elements Aplaza? 

Stap 1 Meetingpoint of Extranet maatschappij 

Vanuit Meetingpoint of het extranet van de maatschappij vraagt u bijvoorbeeld een offerte voor 

een polis of pakket aan. Deze wordt na verwerking doorgestuurd naar Faster Forward Elements. 
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Stap 2 Elements verwerking 

 

Faster Forward Elements ontvangt het bericht van Aplaza en zal deze verwerken. Het bericht 

komt vervolgens in de Aplaza inbox terecht. 

Wanneer Aplaza is ingericht, is de Aplaza inbox te vinden op de Startpagina onder het kopje 

“nieuw”: 

 

In de module “Verzekeringen” is de Aplaza inbox onder het kopje “schade” “Aplaza” toegevoegd: 

 

Wanneer op één van deze bovenstaande opties wordt geklikt wordt de Aplaza inbox getoond.  
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In deze inbox kunnen diverse filters worden ingesteld: 

Er kunnen 2 soorten berichten binnenkomen: 

1. Polis informatie (hieronder vallen offertes, contracten, mutaties etc.) 

2. Correspondentie (documenten) 

 

Deze berichten zijn afkomstig van de extranetten van de maatschappij of van Meetingpoint. 

Er zijn 4 soorten producten welke verwerkt worden via Aplaza: 

 Schade 

 Inkomen 

 Leven 

 Uitvaart 

 

Voor alle binnenkomende berichten staat een rood of oranje bolletje.  

 Oranje: Er is op alle items gematched, bericht kan verwerkt worden. Achter het bericht 

kan dan op wijzigen geklikt worden en onderin heeft u dan de optie “verwerken”. 

 Rood: Er zijn aanvullingen vereist, bijvoorbeeld het dossier moet nog gematched worden. 

Wanneer u alle aanvullingen heeft toegepast kan het bericht verwerkt worden. 

 

Wanneer een bericht verwerkt is zal het bolletje groen worden. 

In principe staat het filter in Aplaza inbox standaard op “verwerkt: nee” zodat u het overzicht 

heeft welke berichten nog in behandelingen genomen moeten worden. 

Wanneer u bij de berichten op “wijzigen” klikt wordt de Faster Forward Elements weergave van 

het AFD bericht getoond, hierin kan je zien op welke gegevens er wordt gematched en kunnen de 

bijlagen gedownload worden door hierop te klikken. 
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Zodra u alle velden heeft aangevuld (alle bolletjes op groen) kunt u deze verwerken. Hoe het 

bericht verwerkt wordt is afhankelijk van of het bestaande relatie of nieuwe relatie betreft. Indien 

bestaand zal het dossier verrijkt worden. Bij een nieuwe relatie zal Faster Forward Elements een 

volledig nieuw dossier aanmaken. 
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Stap 3 Elements dossier verrijking 

Zodra u het bericht heeft aangevuld en heeft verwerkt zal Faster Forward Elements het dossier 

verrijken met de offerte, aanvraag of polis gegevens. Zo nodig wordt er een nieuwe versie van 

een schadeverzekering aangemaakt. Naar aanleiding van de mutatiereden die wordt 

meegegeven vanuit Aplaza kunt u de workflow laten reageren door bijvoorbeeld een taak aan te 

laten maken voor de binnendienst indien er een polis door de maatschappij is afgegeven. Als 

laatste zullen de aangeleverde documenten automatisch in het dossier worden gezet en 

gekoppeld worden aan de offerte, aanvraag of polis. 

 

Soort documenten Aplaza 
Voor de documenten zijn onder de categorie “schadeverzekeringen” diverse “soort documenten” 

toegevoegd. Deze soorten vindt u achterin deze releasenotes. 

Prolongatie import 
Aplaza stuurt ook prolongatie en mutatie berichten, deze berichten komen binnen in de 

“prolongatie import” in de module “Financieel”.  

Versiebeheer 
Wanneer een pakket of contract reeds aanwezig is in het systeem zal Faster Forward Elements in 

het geval van een schadeverzekering een nieuwe versie aanmaken. Indien het een 

levensverzekering, inkomensverzekering of uitvaart betreft zal Faster Forward de kaart updaten. 

Interesse in deze koppeling? 

De eerste klant is nu gestart met de pilotfase. Zij zullen de koppeling testen en eventuele bugs 

melden. Wanneer u interesse heeft om ook van deze koppeling gebruik te gaan maken, kunt u dit 

aangeven via een e-mail naar support@fasterforward.nl. U zult dan op een wachtlijst geplaatst 

worden voor de implementatie.   

mailto:support@fasterforward.nl
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Aanpassingen in de Schadekaart 
De volgende velden zijn vanaf nu niet meer beschikbaar in het linkerdeel van de schadekaart: 

 Premiebetaler 

 Verzekerde 

 Contactpersoon 

 

Deze velden worden nu op het polisonderdeel (rechterdeel) aangegeven. Let op: dit wordt niet 

automatisch gevuld in het rechterdeel. De verwijderde velden zijn na de release terug te vinden als 

registratie onder het product. De rechterdelen dienen aangevuld te worden. 

 

De volgende velden zijn toegevoegd: 

 Optie pakket Nee/Ja 

In alle schadekaarten wordt deze optie nu standaard op “nee” gezet, dit kan handmatig 

aangepast worden. 

 

Indien u van de “pakket” optie gebruik wenst te maken dient bij de maatschappijen de optie 

“pakket” toegevoegd te worden in de inrichting. 

 

 Ingangsdatum / royementsdatum 

In alle schadekaarten zijn beide velden per onderdeel (rechts) toegevoegd. De ingangsdatum is 

niet overgenomen van het linkerdeel omdat niet zeker is dat de ingangsdata gelijk zijn aan 

elkaar. Bij het opvoeren van een onderdeel kan de ingangsdatum gevuld worden die afwijkt 

van het linker/pakket deel. Beide velden worden, indien aangeleverd, door ADN gevuld. 
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Hoe kan de optie “pakket” toegevoegd worden bij de 
maatschappij? 
Module producten –> onderhoud productcodes –> codemanager –> pakket. 

Hier zal in eerste instantie een lege lijst getoond worden. Middels het plus icoon kan de 

maatschappij geselecteerd worden en een naam van het pakket toegevoegd worden. 

 Het “GIM register” veld is hier niet verplicht en wordt bij gebruik van Aplaza later door een van 

onze consultants ingericht. 

 

Wanneer dit is ingericht en in het dossier gekozen wordt voor pakket -> “Ja” kan het pakket 

geselecteerd worden.  

 

Weergave rechterdeel in offerte 
In het rechterdeel(verzekeringsdeel) zijn de producten bij een schadeverzekering voortaan 

ingeklapt indien er meer dan 1 onderdeel aanwezig is. Indien het 1 onderdeel betreft zal deze 

standaard uitgeklapt worden weergegeven. De producten kunnen worden herkend aan de soort 

verzekering, het polisnummer en productnaam/kenteken (kenteken in het geval van een 

motorrijtuig verzekering): 
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Optimalisaties 
In deze release zijn naast de realisatie van de Aplaza koppeling diverse (kleine) bugs opgepakt: 

ADN 

Verkeerd adres in nieuwe polis 

Bij het verwerken van ADN berichten kon in bepaalde gevallen het oude adres vermeldt worden 

in de productkaart in plaats van het nieuwe adres. Dit is nu opgelost. 

E-mail 

Sortering op datum in de prullenbak 

Voorheen was de sortering in de prullenbak niet altijd juist. Het is nu aangepast dat wanneer 

gesorteerd is op datum er gesorteerd wordt op de verzenddatum van de verzonden berichten en 

de ontvangstdatum van de ontvangen berichten. Deze zullen chronologisch op- of aflopend 

weergegeven worden. 

Sortering op ontvanger/afzender in de prullenbak 

Bij de verzonden berichten zal de ontvanger en bij de ontvangen berichten de afzender 

weergegeven. Zodat wanneer er gezocht en/of gesorteerd wordt op een bepaald e-mailadres of 

persoon alle e-mailberichten zichtbaar zijn. 

Filter mogelijkheden in de verzonden items 

De naamgeving in de filters is aangepast zodat het nu duidelijk is dat je kunt filteren op 

“verstuurd van” en “tot”. Voorheen was dit “ontvangen vanaf” en “ontvangen tot“ wat uiteraard 

niet correct was bij de verzonden items. 

Taken 
In het dossier was in het takenoverzicht niet altijd zichtbaar aan welk product de taak gekoppeld 

was indien de taak aan een niet lopende versie van een product gekoppeld was. Dit is nu 

opgelost. 

Profielmanager 
In de profielmanager is de opmaak verbeterd in het “gekoppelde rechten- en workflowgroepen”-

overzicht. Voorheen waren hier de regels niet om-en-om wit en grijs en werd de geselecteerde 

regel niet geselecteerd weergegeven. Dit gebeurt nu wel. 

Digimap 
In Faster Forward Elements is het reeds toegestaan om bestanden van het XML formaat te 

uploaden. Via de Digimap kon dit echter nog niet. Dit is vanaf nu wel mogelijk. 
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Leadinbox 
Vreemde tekens (ë, ó, û) werden in formulieren welke middels de leadinbox in Faster Forward 

Elements terecht kwamen niet goed verwerkt met als gevolg dat je niet kon zoeken op de 

betreffende persoon. Dit is nu opgelost. 

Geboekte factuur verwijderen 
Indien een gebruiker op meerdere tabbladen het overzicht facturen open had staan was het 

mogelijk om in het ene scherm de factuur te boeken en in het andere scherm per ongeluk te 

verwijderen, hier zit nu een controle op en dit is niet meer mogelijk. 

Vragensysteem 

Blokhaken in de afzendernaam 

Wanneer een afzender van een e-mail blokhaken gebruikte (bijvoorbeeld om de bedrijfsnaam 

ook aan te geven) dan liep de workflow vast indien er voorwaarden op de naam waren 

aangebracht. Dit is opgelost. 
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Soort documenten Aplaza 
 


