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DIAS Software Efficiënte Document Stromen 
 

Checklist  
o Inventariseer de tabel “soort document”. Hiermee bepaalt u of er 

nog soorten bijgemaakt moeten worden, die ook binnen komen 
via “Nog te behandelen”. 

o Zorg dat de tabel Soort document wordt gevuld met 
documenten die aan een AFD label gekoppeld kunnen worden. 
Bijvoorbeeld soort document Polis met AFD label nr. 12 (pakket) 
polis. Hiermee zorgt u ervoor dat als een verzekeraar een code 
12 document naar u verstuurd, deze automatische een code 
soort document Polis meekrijgt.  

o Begin met een schone “Nog te behandelen” box. Mocht deze 
niet eerder door uw kantoor in gebruik zijn genomen, neem dan 
contact met ons op. Wij kunnen deze voor u collectief schonen. 

o Richt de DBS tabel in. (Documenten Berichten Service). Via 
Beheer-Administratie-Layouts-DBS. Kies bijvoorbeeld als eerste 
voor een Prolongatie DBS layout.  

o Om de digitale factuur te kunnen samenvoegen met het 
polisblad van de DBS Prolongatie, heeft u in beide dezelfde 
aanbiedingsmail nodig. 

o Zorg ervoor dat u zowel bij de factuur als in de DBS inrichting 
voor hetzelfde aanbiedingsdocument heeft gekozen. 

o Binnen DBS inrichting, voegt u AFD labels toe die horen bij de 
Prolongatie met de herkomst prolongatie. 

o Via “Nog te behandelen” kunt u nu Productaanvragen klaarzetten 
om via Bureau-Uitgaand eventueel samen te voegen met andere 
documenten zoals de factuur om te verzenden. 
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Tips 
• Om bijvoorbeeld makkelijk een digitale factuur en een DBS 

(prolongatie) layout bij elkaar te kunnen zien staan bij Bureau-
Uitgaand, kunt u het beste zowel de factuur als de DBS layout 
dezelfde sortering meegeven. 
Bijvoorbeeld: Verstrekker + Polisnummer. 

• Via Bureau – Uitgaand, kunt u de kolom Sortering vooraan 
zetten. Zo kunt u altijd de bij elkaar horende documenten 
makkelijk zien. 

• Binnen de box “Nog te behandelen” kunt u makkelijk op 
diverse velden filteren. 
Als de medewerker in het contract is toegevoegd, kunt u zelfs 
uw eigen digitale post filteren. Deze wordt namelijk aan de 
contractbehandelaar gekoppeld. 

• In deze box staat ook een kolom P-bericht. Hiermee weet u 
direct of er bij dit document ook een PMI bericht gekoppeld 
staat die u vanuit dit scherm via de Contractbutton kunt 
verwerken. 

• Wanneer de aanbiedingsmail voor de factuur ook gekoppeld 
wordt aan de DBS layout, kijk dan ook naar de tekst van dit 
begeleidend schrijven. Er zijn namelijk een aantal opties voor 
het verzenden van prolongatiestukken. 
1. De klant krijgt een digitale factuur + polisdocumenten in de 
mail 
2. De klant krijgt alleen een digitale factuur (er is geen HVV 

bereikt, dus zijn er geen documenten) 

3. De klant krijgt alleen documenten (incasso gaat via 

automatische incasso) 

De tekst zou in alle gevallen duidelijkheid moeten bieden. 

 

• Via het online handboek is het inrichten en gebruik van EDS te 
vinden. Zoek op “documentstromen” en klik via Efficiënte 
documentstromen naar de teksten.  

http://www.dias.nl/
mailto:info@dias.nl
https://handboeken.dias.nl/dias/404x/index.htm

