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VvAA bereikt mijlpaal in online dienstverlening met nieuwe generatie
klantportals
VvAA, dé ledenorganisatie
die kennis, service en zekerheid biedt aan meer dan
100.000 zorgprofessionals in
Nederland, heeft onlangs de
Certigo-applicatie intern in
gebruik genomen. Met de
nieuwe applicatie kunnen
klanten straks, zonder tussenkomst van VvAA, zelf via

het internet rechtstreeks hun
polisgegevens inzien, nieuwe
aanvragen doen en
bestaande aanvragen onderhouden. De komende maanden wordt deze nieuwe applicatie eerst intensief intern
getest waarna de applicatie
ook extern voor leden via het
internet beschikbaar wordt

gesteld. Een belangrijke stap
in de verdere verbetering van
de dienstverlening aan de
VvAA leden.
Met het nu in gebruik genomen
systeem is een koppeling gerealiseerd tussen Certigo Sales &
Service en Level 7 back-office
van CCS.

Certigo Enterprise Solutions ondersteunt het ‘Nieuwe Werken’!

Netaspect
Software News
Wij houden u graag
regelmatig op de
hoogte van interessante ontwikkelingen
op softwaregebied.
U kunt zich op ieder
moment voor deze
nieuwsbrief aan– of
afmelden, door een
mailtje te sturen naar
sales@netaspect.nl.

De wereld verandert snel.
Mensen zijn steeds meer op
zoek naar de juiste balans
tussen werk en privé. Van
negen tot vijf op kantoor zitten is echt niet meer nodig.
Dankzij slimme technologie
kan iedereen altijd en overal
werken: van informatie delen
op één centrale plek tot
samen of zelfstandig werken
aan documenten. We noemen
dit het Nieuwe Werken.
Mensen en organisaties gaan
flexibeler en efficiënter om
met hun arbeidstijd en werk-

omgeving. En dat komt de
arbeidsmoraal en productiviteit alleen maar ten goede.
Certigo Enterprise is hierop
voorbereid! Het platform is
100% service gebaseerd en
integreert uitstekend met de
nieuwste (Microsoft) technologie waarmee het Nieuwe
Werken mogelijk wordt. Volledige Web en MS-Office integratie bieden de basis voor de
gepersonaliseerde taakgedreven Certigo dashboards waarbij op iedere plaats, op ieder

moment en voor iedere
persoon of groep de juiste
informatie beschikbaar is om
de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Meer weten? Neem contact met ons op via 078 611 16 00 of
sales@netaspect.nl
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Certigo Policy
Certigo Enterprise wordt uitgebreid met Certigo Policy!
Certigo Policy is Netaspects
nieuwe backoffice polisadministratie en is volledig gebaseerd op de open Microsoft
technologie, zoals we die ook
al kennen bij Certigo Sales &
Service en Certigo Claimhandling. Certigo Policy ondersteunt uiteraard alle standaard verzekeringsprocessen
en integreert eenvoudig met
bestaande applicaties zoals
CRM, Finance, Outputmanagement en datawarehouse.
Policy maakt gebruik van de

standaard Certigo kern,
waarmee nieuwe producten,
processen en beslissingsregels snel en efficiënt kunnen
worden ingeregeld. Daarnaast wordt Certigo Policy
voorzien van standaard vooringeregelde dashboards passend bij de werkzaamheden

en taken van interne en externe medewerkers.
De eerste versie van Certigo
Policy wordt samen met onze
launching customer: Turien &
Co gerealiseerd met een geplande leverdatum in
Q4/2010.

Certigo Sales & Service release 2.3
Nieuwe Certigo Sales & Service release 2.3 gepland in Q2/2010!

Interessante informatie:

www.netaspect.nl
www.microsoft.com/
het nieuwe werken

Certigo Sales & Service is de
Certigo solution (op de markt
sinds 2007) waarmee uw
verkoop- en acceptatieprocessen eenvoudig en efficiënt
kunnen worden ingeregeld.
Sales & Service ondersteunt
premieberekening, offerte-,
aanvraag-, acceptatie- en
mutatieprocessen. Het biedt
multichannelling en multilabelling en maakt uiteraard
gebruik van de standaard
productmodellen en designomgeving binnen Certigo.

De nieuwe release 2.3 kent
een aantal belangrijke efficiency verbeteringen op de
volgende gebieden:

en producten.

 Vereenvoudiging van het
publiceren van businessrules, zodat dit desge Structurele ondersteuning
wenst zonder Certigo devan complexe verzekeringsploymentmanager tools
producten.
kan plaatsvinden.
 Efficiency verbeteringen
voor het ontwerpen van
formulieren.

 Definitie en gebruik van
‘inactieve’ codes in codelijsten.

 Definiëren van ‘Reusable
Rulesets’ waardoor onderdelen van businessrules
eenvoudiger kunnen
worden hergebruikt over
verschillende processen

 Mogelijkheden voor het
parallel koppelen van
tragere externe rekenkernen.

Meer weten? Neem contact met ons op via 078 611 16 00 of
sales@netaspect.nl

