3Force-Connect
Inleiding
Een nieuw jaar… Een nieuw jasje... Vanaf vandaag heeft 3Force-Connect een volledig vernieuwde layout. Er werd gekozen voor de Windows 8 Metro look zodat de interface u wellicht bekend voorkomt.
Deze keuze biedt ons een hoger gebruiksgemak en de mogelijkheid om functioneel het pakket verder
uit te werken.

Login
Het start al met een geheel nieuwe login
pagina. Reeds aangemaakte gebruikers
kunnen zich met hun bestaande gegevens
aanmelden.

Indien er meerdere verzekeringsnemer
aan uw login gekoppeld zijn dan heeft u
na het aanmelden vanaf nu de keuze
tussen een tegel –of lijsten view. In deze
laatste kan u ook zoeken.

Dashboard
Het dashboard geeft u een overzicht
van de mogelijke gegevens die u kan
opvragen.
Klik hier op terug naar het eventuele
overzicht van verzekeringsnemer(s) te
gaan.

Klik hier om je wachtwoord te wijzigen.

Verzekeringen
De knop verzekeringen is de som van alle knoppen die u onder de rubriek “Verzekeringen per groep”
vindt. Klik 1x op een van de tegels om de achterliggende data op te vragen. Via het menu (bovenaan)
kan u steeds onze contactgegevens opvragen. Via de Home knop kan u steeds in 1 klik terug naar het
dashboard. De pijl naar links brengt je terug naar het vorige scherm.

Elk overzicht scherm is ook steeds uitgerust met een zoekfunctie. Hiervoor gebruikt u het veld na
zoeken door het invullen van een polis nummer, plaatnummer, automerk, adres, enz…
De filter wordt automatisch toegepast en het venster toont nog enkel de resultaten die aan uw
zoekwoord voldoen.
Sorteren kan ook door op de titelnamen van de tabel te klikken. 1x voor oplopend. 2x voor aflopend.
1 klik op tabellijn van uw keuze brengt u naar het detailscherm van dit verzekeringscontract.
Via het detailscherm kan u eenvoudig een bericht verzenden over dit dossier door bovenaan op de
hiervoor voorziene knop te klikken. De
referentiegegevens
worden
automatisch voor u ingevuld.
Buiten enkele extra gegevens over dit
contract vindt u onderaan ook een
aantal documenten die aan dit dossier
gekoppeld zijn. U kan deze opvragen
door 1x op het document van uw
keuze te klikken.
Bij vlootpolissen krijgt u de
mogelijkheid om via een extra icoon
een export te maken van alle voertuigen binnen deze vloot.

Schade
Klik 1x op de “schade” tegel om uw openstaande schadegevallen op te vragen. De mogelijkheden op
dit selectiescherm zijn dezelfde die u reeds terugvond bij “Verzekeringen”. Maak gebruik van het
zelfveld om het juiste schadegeval terug te vinden.
Klik vervolgens 1x om door te gaan naar het detailscherm.

Ook hier heeft u weer de mogelijkheid om eenvoudig een bericht verzenden over dit dossier door
bovenaan op de hiervoor voorziene knop te klikken.
Buiten enkele extra gegevens over dit contract vindt u onderaan ook een historiek en een aantal
documenten die aan dit dossier gekoppeld zijn. U kan deze opvragen door 1x op het document van uw
keuze te klikken. (Opgelet : Sommige lijnen bevatten eventueel geen document)

Algemene documenten
Er bestaan ook een aantal niet contract/schade gerelateerde
documenten. Deze kan u opvragen via het dasboard. Klik op de
“Documenten” tegel om dit soort documenten op te vragen.

