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1. Evenementen inrichten 
Gebruikers van DIAS Assurantie SE en DIAS Assurantie SL met standaard inrichting maken gebruik 
van standaard evenementen. Met andere DIAS Assurantie-licenties kunt u daarnaast uw eigen 
evenementen en evenement-acties definiëren. 
  
Met evenementen stroomlijnt u de werkzaamheden binnen uw administratie. Evenementen 
  

• verkleinen het risico van het vergeten van handelingen; 
• maken het werken met DIAS Assurantie efficiënter; 
• zorgen voor uniforme werkwijzen binnen uw bedrijf. 

  
Meer informatie over evenementen, (zie "Evenementen algemeen" op pagina 3). Hoe u start met het 
inrichten van evenementen, (zie "Stappenplan inrichten evenementen" op pagina 4). Met een 
workflow maakt u ook gebruik van (samengestelde) taken en planningen. Ook deze moet u 
inrichten, (zie "Taken en planningen" op pagina 21). 

1.1. Evenementen algemeen 
Uit een administratieve handeling, bijvoorbeeld een poliswijziging, kunnen andere werkzaamheden 
voortvloeien. Bijvoorbeeld 
  

• een brief aan relatie, 
• een bericht aan de maatschappij, 
• een nieuw polisblad. 

  
Een Evenement herinnert u aan deze werkzaamheden, of handelt deze automatisch af. De 
werkzaamheden die moeten worden verricht worden Evenement-acties genoemd. Deze bestaan uit 
Taken en/of Producten. 
  
Een administratieve handeling is bijvoorbeeld een adreswijziging. De evenement-actie bij deze 
handeling is een bericht of een standaardbrief naar de verzekeraar. Na elke wijziging in DIAS 
Assurantie kan een evenementenvenster verschijnen als dit zo is ingericht. U kunt zelf bepalen of een 
bepaalde evenement-actie uitgevoerd moet worden, tenzij het een verplichte actie is. U moet dan 
de taken en producten vastleggen door middel van het aanvinken van het betreffende selectievakje 
op het evenementenscherm. 
  
Evenementen hebben voor de verschillende mogelijke wijzigingen aparte werkwijzen. Deze zijn in 
de desbetreffende onderwerpen beschreven. Een algemeen stappenplan voor de inrichting, (zie 
"Stappenplan inrichten evenementen" op pagina 4). 
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2. Stappenplan inrichten evenementen 
In dit onderwerp vindt u een stappenplan voor het inrichten van evenementen. Meer informatie over 
evenementen, (zie "Evenementen algemeen" op pagina 3). 
  

1. Bepaal bij welke wijziging bepaalde taken en/of producten aangemaakt moeten worden. U 
kunt dit bijvoorbeeld op papier uitschrijven. Ook wanneer u de evenementen wilt laten 
inrichten door DIAS Assurantie, is het verstandig al te weten wat u wilt laten inrichten. 

2. Richt de tekst lay-outs voor de producten in of zoek op welke bestaande tekst lay-outs u wilt 
gebruiken. U doet dit via Beheer > groep Inrichting > Administratie > Lay-outs > Tekst lay-
outs. Zie ook het onderwerp Data tekst integratie in het online handboek. 

3. Richt een eventuele planning in. Dit doet u bij Beheer > groep Inrichting > Workflow > 
Muteren planningen, (zie "Nieuwe planning inrichten" op pagina 28). 

4. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenement acties. Hier 
koppelt u een planning en/of een product aan de actie. U kunt ook een nieuwe taak definiëren 
voor deze actie, (zie "Evenement-acties" op pagina 18).  

5. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow. Onder Evenementen vindt u de 
verschillende soorten evenementen. 

6. Kies het de soort evenement die bij uw wijziging past. 
7. Maak het evenement aan zoals beschreven in het desbetreffende onderwerp: 

• (zie "Evenementen relaties" op pagina 4) 
• (zie "Evenementen diensten" op pagina 9) 
• (zie "Evenementen assurantiën" op pagina 6) 
• (zie "Evenementen documenten" op pagina 11) 
• (zie "Evenementen notities" op pagina 12) 
• (zie "Evenementen bancair" op pagina 13) (alleen met de licentie Bancair) 
• (zie "Evenementen financieel" op pagina 14) (alleen in combinatie met de financiële 

modules) 
• (zie "Evenementen schade" op pagina 17) 
• (zie "Evenementen DPM" op pagina 18) 

8. In het laatste veld van het venster Evenementen relaties selecteert u de aangemaakte 
evenement-actie. 

9. Bewaar de gegevens. 
10. Test het evenement en pas het eventueel aan. 

2.1.1. Evenementen relaties 
Een evenement voor een relatie bestaat uit een Evenement relaties, een daaraan gekoppelde 
Evenement-actie en daarin geplaatste taken en/of producten (brieven). Een evenement actie wordt 
pas uitgevoerd als de relatiegegevens voldoen aan de voorwaarden zoals op dit venster 
aangegeven. Als er verschillende evenementen zijn die in aanmerking komen, wordt alléén het 
evenement uitgevoerd dat het meest gedetailleerd is. 
  
Om een evenement in de module Relaties te laten plaatsvinden, volgt u onderstaande stappen: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen relaties. Het 
venster Overzicht evenementen relaties wordt geopend. 
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• Nieuwe relatie (evenement vindt plaats wanneer er een nieuwe relatie wordt 
aangemaakt in DIAS Assurantie) 

• Wijzigen Relatie (evenement vindt plaats wanneer bestaande relatiegegevens worden 
gewijzigd of aangevuld) 

• Verwijderen Relatie (evenement vindt plaats wanneer een bestaande relatie in DIAS 
Assurantiede status Verwijderen krijgt) 

3. Activeer de box in het venster Overzicht evenementen relaties. 

5. Vul de velden aan de hand van de onderstaande toelichting. U kunt velden ook leeg laten, 
tenzij het verplichte velden zijn. 

  
Veld Omschrijving 
Type Actie De actie is het Type Gebeurtenis Relatie die u eerder in het veld 

Gebeurtenis van venster Overzicht evenementen relaties heeft 
gekozen. Annuleer het venster als u een andere gebeurtenis wilt 
selecteren. 

Type Relatie  In dit veld kunt u specificeren of het evenement van toepassing is bij een 
Persoon of bij een Instantie. 
  
Als u dit veld leeg laat zal het evenement bij beide typen relaties van 
toepassing zijn. 

Partij aanduiding  Voor dit veld geldt hetzelfde als bij het veld Type Relatie, alleen betreft het 
hier een specificatie op partijcode. Zie het onderwerp Partijcode in het 
online handboek. 

Code relatie Selecteer een Code relatie wanneer het evenement alleen bij een 
bepaalde code mag plaatsvinden. 
  
Wat u kunt kiezen, is afhankelijk van de codes die u heeft ingevoerd bij 
Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Relaties > Relatiecode. 

Code gebeurtenis  In dit veld kunt u aangeven bij welke gebeurtenis het evenement 
uitgevoerd moet worden. Het gaat hier om de code gebeurtenis die u op 
het tabblad Historie van een relatie selecteert.  

Actie verplicht Als u dit veld aanvinkt, wordt de evenementactie altijd gestart. De 
medewerker heeft geen keuze bij het uitvoeren.  

  
6. Selecteer in het veld Evenement actie de actie die moet worden uitgevoerd als een wijziging 

aan de definitie voldoet, (zie "Evenement-acties" op pagina 18). 
7. Bewaar het evenement. 
8. Kies Afsluiten om het venster te verlaten. 
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2.2. Evenementen assurantiën 
Een evenement dat u maakt met Evenement assurantiën wordt aangemaakt op het moment dat u 
een wijziging in een contract uitvoert. Om een evenement assurantiën aan te maken volgt u 
onderstaande stappen: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenement assurantiën. Het 
venster Overzicht Evenementen Assu Contract wordt geopend. 

3. Activeer de box. 

  
In onderstaand overzicht worden de velden beschreven. 
  
Veldnaam Omschrijving 
Evenement Hier vindt u het unieke nummer dat DIAS Assurantie aan dit evenement 

heeft gegeven. In de box naast het veld kunt u het evenement een naam 
geven. 

Bedrijf  Dit veld is automatisch gevuld met het bedrijf dat u eerder heeft gekozen. 
Type contract Hier kunt u, indien nodig, aangeven om wat voor contract het gaat. U kunt 

hier kiezen uit 
•  Collectief contract, 
• Dienst, 
• FP advies, 
• HypotheekLite Advies, 
• Pakket en 
• Verzekering 

Als u niets invult, wordt dit evenement aangemaakt voor alle typen contract. 
Type gebeurtenis  Dit veld is verplicht. Hier moet u aangeven bij welke gebeurtenis het 

evenement moet worden gebruikt. Het gaat om de gebeurtenissen die 
standaard in DIAS Assurantie zijn ingericht.  

Status TP  Als u dit veld vult, wordt het veld Status contract automatisch gevuld. U 
kunt er ook voor kiezen om het veld Status TP leeg te laten en alleen 
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Status contract te gebruiken. Deze velden zijn niet verplicht. De tabel 
Status TP kunt u zelf aanpassen.  

Verzekeraar  Hier kunt u aangeven bij welke verzekeraar het evenement gebruikt moet 
worden. Als u het evenement voor contracten van alle verzekeraars wilt 
gebruiken, kunt u het veld leeg laten. 

Product  Dit veld kunt u alleen vullen als u bij Type contract voor één van de typen 
assurantie-contracten heeft gekozen en als u bij de verzekeraar producten 
heeft ingericht. Het veld Branche wordt dan automatisch gevuld. U kunt 
het veld Product ook leeg laten en alleen de branche vullen. Beide velden 
zijn niet verplicht.  

Incassowijze  Dit veld gebruikt u om aan te geven of het evenement gebruikt moet 
worden bij een bepaalde incassowijze, zoals die in het contract is ingericht 

Uitvoeren bij  Dit veld is alleen van toepassing als u een DIAS SoftwareVolmacht licentie 
heeft. U kunt kiezen uit Provinciaal, Volmacht of Beide.  

Terugval BM  Dit vinkveld is alleen van toepassing bij een DIAS Software Volmacht 
licentie. Als u dit veld aanvinkt dan wordt het evenement uitsluitend 
gebruikt als er sprake is van terugval in BM.  

Status GIM  Hier kunt u aangeven bij welke GIM status het evenement moet worden 
gebruikt. U kunt hier kiezen uit 

•  Compleet, 
• Incompleet, 
•  Nog verzenden en 
•  Voltooid.  

Status Roy-data Dit veld is alleen van toepassing bij een Volmacht-licentie. Zie het 
onderwerp Roy-data in het online handboek. 

Code gebeurtenis  Dit veld kunt u gebruiken om aan te geven bij welke gebeurtenis het 
evenement gebruikt moet worden. U kunt deze tabel zelf aanpassen. 

Actie verplicht  Dit veld kunt u gebruiken om aan te geven of het evenement verplicht is. U 
geeft uw medewerkers dan niet meer de keuze of het evenement wel of niet 
uitgevoerd moet worden. U kunt aangeven of het evenement verplicht is bij 
een  

• definitieve mutatie, 
• een voorlopige mutatie of 
•  altijd. 

Als het evenement niet verplicht is, laat u dit veld leeg.  
  
U kunt een evenementactie aan het evenement assurantiën koppelen en daarna het evenement 
opslaan, (zie "Evenement-acties" op pagina 18). 
  
Om efficiënt om te gaan met evenementen, is het in de meeste gevallen handig zo min mogelijk 
velden te vullen bij het maken van een evenement. Zoek daarom eerst naar overeenkomsten in de 
gebeurtenissen waarvoor u een evenement wilt aanmaken. DIAS Assurantie zal altijd het meest 
gedetailleerde passende evenement kiezen om uit te voeren. Als een evenement niet wordt 
uitgevoerd waar u dat wel verwacht, kan het zijn dat er een soortgelijk evenement is dat net iets 
afwijkt of meer gedetailleerd is. 

2.2.1. Dekkingcode toegevoegd aan inrichting evenement 
Bij de inrichting van een evenement Assu kan worden geselecteerd op Dias dekking. 
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1. Open via de menukeuze Beheer > Worklow > Evenementen Assurantiën het venster 
Overzicht Evenementen Assu Contract. 

2. Selecteer een contract waarna het venster Evenement Assu Contract wordt geopend. 

4. De combinatie van de geselecteerde branche en dekkingscode, zorgt er in dit voorbeeld voor 
dat bij een mutatie achter een verzekering van de branche Personenauto met een 
dekkingscode Casco, de evenement actie (175) wordt uitgevoerd. 
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2.3. Evenementen diensten 
Voor contracten van het type Dienst richt u evenementen als volgt in: 
  

2. Selecteer met  een bedrijf. In het venster worden nu de evenementen getoond die al voor 
dit bedrijf zijn ingericht. 

3. Activeer de box. 
4. Kies Toevoegen. Het venster Evenement diensten wordt geopend. 

 

 
 

5. Vul de velden aan de hand van onderstaande tabel. 
6. Bewaar de gegevens. 
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Toelichting op de velden: 
  
Veld Omschrijving 
Evenement Hier vindt u het unieke nummer dat DIAS Assurantie aan dit evenement heeft 

gegeven. In de box naast het veld kunt u het evenement een naam geven. 
Bedrijf Dit veld is automatisch gevuld met het bedrijf dat u eerder heeft gekozen.  
Type dienst Hier kunt u kiezen uit Abonnement of Losse afspraak. Laat u dit leeg, dan wordt het 

evenement gebruikt bij beide typen.  
Status contract  Hier kunt u voor een specifieke status kiezen waarvoor dit evenement gebruikt 

moet worden. Laat u dit leeg, dan wordt het evenement bij alle statussen gebruikt. 
Soort 
dienstverlening  

Hier kunt u de soort dienstverlening opgeven. Laat u dit leeg, dan wordt het 
evenement gebruikt bij alle soorten.  

Evenement 
actie 

Hier geeft u de gewenste evenement actie op die gestart moet worden bij het 
uitvoeren van dit evenement.  

  
Meer informatie over het inrichten van evenementen en evenement-acties kunt u terugvinden in het 
online handboek onder Help > groep Help > Online Handboek. 
  
U kunt mutaties van een dienstencontract opnemen in een workflow. Hiervoor gebruikt u 
Evenementen diensten, waar u een evenementactie aan koppelt. Algemene informatie over het 
maken van evenementen, (zie "Evenementen inrichten" op pagina 3). 
  
Het aanmaken van de evenementen voor diensten doet u als volgt: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen diensten. Het 
venster Overzicht Evenementen diensten wordt geopend. 

4. Vul het veld Evenement met een herkenbare naam. 
5. Het (verplichte) veld Bedrijf is gevuld met het bedrijf dat u in het vorige venster heeft gekozen. 

Een evenement kan niet voor twee bedrijven geldig zijn. 
6. Selecteer in het veld Type dienst de waarde Abonnement of Losse afspraak, zie ook het 

onderwerp Producten voor diensten inrichten in het online handboek. Wanneer u het veld 
leeg laat, is het evenement van toepassing bij beide typen. 

7. In het veld Status contract kunt u een bepaalde status kiezen waarbij het evenement moet 
gelden. Het gaat hierbij om de status van het contract van het type Dienst. Wanneer dit veld 
leeg is, geldt het evenement voor alle statussen van het dienstencontract. 
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8. Selecteer in het veld Soort dienstverlening de dienstverlening waarvoor het evenement moet 
gelden. Wanneer u geen dienstverlening selecteert, geldt het evenement voor alle soorten 
dienstverlening. 

18) 
10. Bewaar de gegevens. 

2.4. Evenementen documenten 

  
Een evenement document gebruikt u als u iets wilt plannen als u een extern document toevoegt of 
bestaande documenten wijzigt. Een document kan zijn een brief, een e-mail, een gescand 
document, enzovoorts. Het is niet mogelijk om een evenement te koppelen aan een document dat 
naar aanleiding van een evenement wordt gemaakt (productvervaardiging). U kunt de 
evenementactie dan koppelen aan het evenement dat ook het document aanmaakt. 
  
Het evenement hiervoor maakt u als volgt: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen documenten. 
Het venster Overzicht Evenementen document wordt geopend. 

2. Selecteer met een gebeurtenis: 
• document wijzigen, 
• document aanmaken of 
• document verwijderen 

4. Typ in het veld Omschrijving een naam. 
5. Het veld Type actie wordt gevuld met de document actie die u in het vorige scherm heeft 

gekozen. 
6. Kies bij Status document uit Gekoppeld of Ongekoppeld (het document is wel of niet aan 

een dossier gekoppeld). 
• Kiest u niets, dan geldt het evenement voor beide statussen. 
• Kiest u voor Gekoppeld, dan kunt u ook de velden Type branchegroep, 

Branchegroep, Type relatie, Verzekeraar en Eindbestemming gebruiken. 
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7. Het veld Soort document kunt u gebruiken om aan te geven of het evenement alleen gebruikt 
moet worden als er sprake is van een speciaal soort document. U kunt dit veld alleen vullen als 
u gebruik maakt van verschillende soorten documenten. 

18). 
9. Bewaar het evenement. 

2.4.1. Volgorde van aanroepen evenementen documenten 
DIAS Assurantie doorloopt de volgende zoekvolgorde om een passend evenement document te 
vinden. HIerbij worden altijd de onderstaande velden meegenomen: 
  

• Type actie 
• Status document 
• Soort document 

  
Daaraan worden achtereenvolgens toegevoegd: 
  

• Type relatie, Type branchegroep, Branchegroep, Verzekeraar, Herkomst proces, 
Eindbestemming 

• Type relatie, Type branchegroep, Verzekeraar, Herkomst proces, Eindbestemming 
• Type relatie, Type branchegroep, Branchegroep, Verzekeraar, Herkomst proces 
• Type relatie, Type branchegroep, Verzekeraar, Herkomst proces 
• Type relatie, Herkomst proces 
• Type relatie, Verzekeraar 
• Type relatie, Type branchegroep, Branchegroep 
• Type relatie, Type branchegroep 
• Type branchegroep, Branchegroep, Herkomst proces 
• Type branchegroep, Herkomst proces 
• Type branchegroep, Branchegroep, Verzekeraar 
• Type branchegroep, Verzekeraar 
• Verzekeraar, Herkomst proces 
• Herkomst proces 
• Verzekeraar 
• Type branchegroep, Branchegroep 
• Type branchegroep 
• Type relatie 
• Alleen de velden Type actie, Status document, Soort document, dus zonder 'extra' velden 

2.5. Evenementen notities 
Evenementen voor notities maakt u als volgt: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen notities. 
2. Kies een gebeurtenis en klik op Toevoegen. 

 
U krijgt het volgende scherm te zien om een Evenement notities in te voeren: 
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Onderstaand vindt u een beschrijving van de velden. 
  
Veldnaam Omschrijving 
Evenement Dit veld geeft het unieke nummer weer dat door DIAS Assurantie aan deze 

Evenement notitie wordt toegekend. 
Type Actie Dit veld wordt gevuld met de actie die u in het vorige scherm heeft gekozen. 
Type notitie  U kunt kiezen uit de types notitie die standaard worden meegeleverd in DIAS 

Assurantie: Standaardnotitie of Telefoonnotitie. Als u dit veld leeg laat, wordt het 
evenement gebruikt bij beide typen notities. 

Onderwerp In dit veld kunt u aangeven bij welk onderwerp in de notitie dit evenement gebruikt 
moet worden. U kunt het aantal onderwerpen uitbreiden. Laat u dit veld leeg, dan 
geldt het evenement bij alle onderwerpen. 

Alleen bij 
afhandelen  

Met dit vinkveld geeft u aan of het evenement gebruikt moet worden op het 
moment dat het type actie heeft plaatsgevonden of uitsluitend wanneer de notitie is 
afgehandeld. In bovenstaand voorbeeld wordt het evenement gebruikt als er een 
notitie is toegevoegd en direct is afgehandeld.  

  
3. Koppel een evenement-actie aan het evenement, (zie "Evenement-acties" op pagina 18). 
4. Bewaar de gegevens. 

2.6. Evenementen bancair 
Het aanmaken van Evenementen bancair werkt hetzelfde als het aanmaken van Evenementen 
assurantiën. 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen bancair. 
2. Kies een bedrijf. U komt u in het overzicht van de evenementen bancair die voor dit bedrijf zijn 

ingericht. 
3. Kies voor Toevoegen. U ziet het volgende venster: 
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4. Vul de velden aan de hand van de toelichting hieronder. 
  
Veldnaam Omschrijving 
Evenement  Hier staat het unieke nummer dat DIAS Assurantie aan dit evenement bancair 

heeft toegevoegd. Daarachter kunt u het evenement een naam geven.  
Bedrijf Kies het bedrijf waarvoor het evenement moet gelden. Dit moet identiek zijn 

aan het veld in het vorige venster. 
Type gebeurtenis Hier moet u aangeven bij welke contractgebeurtenis het evenement gebruikt 

moet worden.  
Status TP Als u dit veld vult, wordt ook Status Contract gevuld. De tabel Status TP kunt 

u eventueel uitbreiden bij Beheer > groep Inrichting > Coderingen > 
Bancair > Status TP bancair. U kunt ook alleen Status contract vullen of 
beide velden leeg laten.  

Verstrekker  Dit veld gebruikt u om op te geven of het evenement alleen bij een bepaalde 
rekeningverstrekker moet worden gebruikt. 

Product  Dit veld kunt u alleen vullen als u bij de banken producten heeft gedefinieerd.  
Soort product  Hier kunt u aangeven of het evenement gebruikt moet worden bij een specifiek 

soort product. U kiest dan voor alle producten van dat soort product. Wilt u het 
evenement alleen gebruiken bij een bepaald soort product, dan moet u het 
veld Product leeglaten. 

Code gebeurtenis  Dit veld en het veld Actie verplicht werken hetzelfde als in Evenementen 
assurantiën. 

  
5. Voeg een evenement actie toe, (zie "Evenement-acties" op pagina 18). 
6. Sla de gegevens van het evenement op. 

2.7. Evenementen financieel 
Voor veel mutaties in posten zijn al standaard evenementen aangemaakt. U kunt hieraan uw eigen 
evenementen toevoegen. Het aanmaken van Evenementen financieel doet u als volgt: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen financieel. 
2. Kies een bedrijf. U ziet een venster met daarin alle evenementen financieel die in DIAS 

Assurantie gebruikt worden. Veel van deze evenementen worden in standaard procedures 
zoals de prolongatie gebruikt. Het wijzigen van die evenementen kan uw bedrijfsproces 
ernstig verstoren! 
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3. Om een beter inzicht te krijgen in de al ingerichte evenementen financieel, kunt u gebruik 
maken van groep Hulpmiddelen > Opties > Afdrukken. U komt dan in het scherm Overzicht 
evenementen financieel. 

4. Kies een Partij en eventueel een Relatie en kies dan voor Uitvoeren. U ziet een overzicht van 
alle evenementen financieel die betrekking hebben op die Partij, en indien u het relatie 
registratienummer heeft gevuld, alle evenementen financieel voor de opgegeven Partij die 
specifiek op die relatie betrekking hebben. 

5. Vanuit het scherm met het overzicht van de evenementen financieel van het door u gekozen 
bedrijf kunt u een nieuw evenement toevoegen. Onderstaand venster wordt geopend. 
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Hieronder worden de verschillende velden beschreven. 

  
Veldnaam Omschrijving 
Evenement  Dit veld is het unieke nummer dat DIAS Assurantie aan dit Evenement 

financieel heeft toegekend 
Omschrijving  In het veld kunt u het evenement een passende naam geven. 
Partij  Hier moet u opgeven bij welke financiële partijcode het evenement moet 

worden gebruikt. U kunt het evenement beperken tot één relatie door deze in 
het veld Relatie reg.nr in te voeren. U kunt daar alleen de relaties vinden die 
de gekozen partijcode hebben. Een combinatie crediteur assurantiën en het 
relatienummer van de verzekeraar kan het evenement uitvoeren voor één 
bepaalde verzekeraar, bijvoorbeeld om een speciaal voor die verzekeraar 
gemaakte brief te verzenden.  

Relatie reg nr  U kunt het evenement beperken tot één agent door deze in dit veld in te 
voeren en wordt dit evenement alleen uitgevoerd voor één bepaalde agent, 
bijvoorbeeld om een speciaal voor die agent gemaakte brief te verzenden. 

Type post Hier vult u in bij welk type post het evenement moet worden gebruikt. De type 
posten worden standaard in DIAS Assurantie aangeleverd. 
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Verrekenwijze  Hier geeft u aan welk type verrekenwijze van toepassing is. Kiest u 
Betalingsregeling of Betalingsregeling met nota, dan kunt u in het veld 
Betalingsregeling aangeven of het evenement moet worden gebruikt als het 
om een gespreide betalingsregeling of een rekening courant gaat. Als u niets 
invult, wordt het evenement bij beide typen betalingsregeling gebruikt.  

Betalingsregeling U kunt dit alleen kiezen als u bij de relatie een betalingsregeling heeft 
aangemaakt. Zie het onderdeel Betalingsregelingen in het online handboek. 

Saldo  Hier dient u aan te geven wanneer het evenement van toepassing is. U kunt 
kiezen uit Saldo negatief, Saldo positief en Saldo nul. Als een evenement moet 
worden gebruikt bij twee of alle mogelijkheden, dan moet u een tweede (en/of 
derde) evenement maken dat identiek is aan de eerste, maar hier de andere 
mogelijkheid inrichten.  

Uitvoeren bij Als u beschikt over een Volmacht-licentie, kunt u in het veld Uitvoeren bij 
aangeven of het evenement geldig is bij een provinciaal contract, een 
volmacht contract, of bij beide.  

  
6. Ten slotte kunt u een evenement-actie aan het evenement koppelen, (zie "Evenement-acties" 

op pagina 18). 

2.8. Evenementen schade 
Een Evenementen schade maakt u als volgt: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen schade. 
2. Kies een bedrijf heeft gekozen. U ziet het overzicht van de evenementen schade die voor dit 

bedrijf zijn ingericht. 

  
Veldnaam Omschrijving 
Evenement  Wordt gevuld met het unieke nummer dat DIAS Assurantie aan dit evenement 

schade toekent 
Omschrijving  Hier kunt u een passende naam voor het evenement invoeren. 
Verzekeraar  Hier kunt u aangeven bij welke verzekeraar dit evenement gebruikt moet 

worden.  
Soort schade  Dit veld gebruikt u om aan te geven bij welk soort schade het evenement 

gebruikt moet worden. U kunt de tabel met Soort schade zelf uitbreiden.  
Status schade  Hier kunt u aangeven bij welke status het evenement gebruikt moet worden. 

Ook de tabel Status schade kunt u zelf uitbreiden. Door consequent bij 
wijzigingen in de schade de juiste Status schade te kiezen, kunt u met 
evenementen die gebruik maken van Status schade uw workflow sturen bij 
het registreren, de behandeling, afhandeling en het afleggen van schades.  
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Branche Het veld gebruikt u om aan te geven bij welke branche het evenement 
gebruikt moet worden.  

  
4. Koppel een evenement-actie aan het evenement, (zie "Evenement-acties" op pagina 18). 
5. Bewaar de gegevens. 

2.9. Evenementen DPM 
De evenementen voor DPM zijn alleen beschikbaar als de licentie Digitale Polismap is geactiveerd. 
Meer informatie hierover en over het gebruik van de Evenementen DPM vindt u in het onderdeel 
DPM. 

2.10. Evenement-acties 
In een evenement legt u vast bij welke wijziging iets moet gebeuren. Wat er moet gebeuren, legt u 
vast in een evenement-actie. 
U kunt 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenement actie. Het 
venster Evenement acties wordt geopend. 

2. Kies voor Nieuw. 
• In het veld Evenement actie kiezen voor Toevoegen. U maakt zo direct vanuit het evenement 

een nieuwe evenement-actie aan. 
  

1. Geef de actie een naam in het veld Actie naam. Onder deze naam kunt u de actie later 
terugvinden. 

2. In het veld Omschrijving kunt u een toelichting geven op de naam van de actie. 
3. Activeer de box Taken. Als er bij deze actie geen taken horen, gaat u verder met het 

toevoegen van producten. 
4. Kies Toevoegen. 
5. Selecteer een taak (planning) die u aan de evenement-actie wilt koppelen. Daarmee koppelt u 

de taak ook aan het evenement waarin deze evenement-actie wordt gebruikt. 
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• U kunt één of meer taken toevoegen die u hiermee direct aan de actie koppelt. Door 
toevoegen te kiezen heeft u de keuze uit de planningen die al in DIAS Assurantie zijn 
ingericht. 

• U kunt hier eventueel een nieuwe planning aanmaken met de knop Toevoegen. De 
planning met de planningregels als een taak met taakregels ziet u in het 
activiteitenoverzicht wanneer de actie van het evenement wordt uitgevoerd. 

6. Activeer de box Producten. 
7. Kies Toevoegen. Er verschijnt een informatievenster met bestaande producten (tekst lay-

outs), zoals standaardbrieven, polisbladen (in geval van volmacht) etc. 
• U kunt in de box Producten één of meerdere tekst lay-outs opnemen. Het is niet 

mogelijk om meerdere type producten door elkaar heen te gebruiken. 
• Bijvoorbeeld: U heeft gekozen voor Type product Polisdocumenten nadat u deze 

keuze heeft bevestigd kunt u nogmaals kiezen voor Toevoegen. Vervolgens worden in 
het informatievenster alleen de tekst lay-outs getoond met Type product 
Polisdocumenten. Als u een brief zou willen versturen vanuit de prolongatie dan werkt 
dit alleen als de tekst lay-out is aangemaakt vanuit Type product Polisdocumenten. 

8. Selecteer het product en klik op Kies. 
9. Op de tabbladen Actie gebruik Relatie/Document, Actie gebruik Assu/Financieel en Actie 

gebruik schade van het venster Evenementen acties kunt u zien voor welke evenementen de 
actie gebruikt wordt. Deze tabbladen worden automatisch gevuld. Bij een nieuwe evenement-
actie zijn deze tabbladen niet gevuld. 

10. Bewaar de evenement-actie 

2.11. Evenement-actie niet opnemen voor pakketonderdeel 
Via het pad Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenementen assurantiën opent u het 
overzicht met ingerichte evenementen assurantiën. In de evenementvensters in dit overzicht is het 
veld Negeren voor pakketonderdeel opgenomen: 
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• Als u dit veld aanvinkt, zorgt u ervoor dat de betreffende evenement-actie alleen wordt 
uitgevoerd als het contract geen onderdeel is van een pakket opgenomen. 

• Als u dit veld niet aanvinkt, wordt er bij het uitvoeren van de evenement-actie geen rekening 
mee gehouden of het contract wel of niet onderdeel is van een pakket. 
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3. Taken en planningen 
Er zijn verschillende soorten taken. Losse taken en afspraken kunt u op ieder moment aanmaken. 
Hoe u dit doet, leest u in het onderwerp Taken gebruiken in het online handboek. U stelt enkele 
zaken in om de workflow rondom de taken op uw bedrijf af te stellen, zie (zie "Taken inrichten voor 
een bedrijf" op pagina 21). 
  
Voor een echte workflow gebruikt u samengestelde taken of planningen. Deze richt u van te voren 
in. 
  

• Een samengestelde taak is een taak met taakonderdelen. Deze taakonderdelen wijst u 
afzonderlijk aan een medewerker toe. Ook agendeert u elk taakonderdeel apart. Meer 
hierover leest u in het onderwerp Samengestelde taken in het online handboek. 

• Een planning is een structureel, terugkerend onderdeel van uw werkprocessen. De planning 
bestaat uit het definiëren van dat onderdeel door aan te geven welke acties u 
achtereenvolgens wilt laten uitvoeren. 

• Een planning is een serie taken waarvan de volgende wordt opgeroepen door het afhandelen 
van de actuele taak. Afhankelijk van het taakresultaat van de actuele taak wordt de ene of de 
andere taak opgeroepen, of wordt het proces stopgezet, (zie "Planning opzetten" op pagina 
24) 

• Hoe u een planning maakt, (zie "Planningresultaten inrichten" op pagina 27). Voordat u zelf 
een planning opzet, kunt u ook bestaande planningen aanpassen. Zie het onderwerp Muteren 
planning in het online handboek. Het is helaas niet mogelijk planningen te kopiëren. 

3.1. Taken inrichten voor een bedrijf 
Hoe u gebruik kunt maken van taken is beschreven in het onderwerp Taken gebruiken in het online 
handboek. Hieronder vindt u enkele instellingen die met het gebruik van taken samenhangen. 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens. 
2. Kies Wijzigen. 

4. Activeer het tabblad Instellingen. 
5. Pas eventueel een of meer van de volgende velden aan: 

  
Veld Toelichting 
Afgehandelde 
taak altijd 
opnemen in 
dossier  

Vink dit veld aan als alle medewerkers altijd de afgehandelde taak in het dossier 
moeten opnemen. Op die manier kunt u altijd de gegevens van de taak blijven 
raadplegen. 
  
Let op! 
Als u het veld Afgehandelde taak altijd opnemen in dossier heeft aangevinkt, 
maar er in een taak of planning in het veld Dossiervorming wordt gekozen voor 
Geen dossier, dan wordt de taak niet in een dossier opgeslagen.  

Afspraken in het 
verleden 
automatisch 
afhandelen 

Een afspraak met een datum in het verleden, wordt automatisch afgehandeld als u 
dit veld aanvinkt. Zo wordt u niet meer herinnerd aan deze afspraken. 
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Volledige 
omschrijving 
wijzigen In 
taken 

Het veld Volledige omschrijving wijzigen In taken vinkt u aan als u 

medewerkers toestemming wilt geven om de Volledige omschrijving van een 
taak te wijzigen.   
Als u een werkwijze heeft waarbij u in de volledige omschrijving de voortgang van 
de taak bijhoudt met datum en medewerker (Alt + N) is het verstandig dit veld niet 
aan te vinken. Als iemand de omschrijving wil wijzigen, komt er een melding: U 
kunt alleen tekst toevoegen aan het einde van de bestaande tekst.  

  
6. Als u gebruik maakt van agendering in Outlook, kunt u dit hier inrichten. Zie het onderwerp 

(zie "Outlook-agendering inrichten voor afspraken" op pagina 23). 
7. Richt de taakredenen in, zie (zie "Taakreden inrichten" op pagina 22) 

3.1.1. Taakreden inrichten 
Met de taakreden geeft u aan wat de aanleiding is de taak aan te maken. U richt de taakreden als 
volgt in: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Bureau > Code taakreden. 
Het venster Code Taakreden wordt geopend. 

2. Zie het onderwerp Algemene werking tabellen in het online handboek voor meer informatie 
over het werken met tabellen. 

  
De taakreden gebruikt u bijvoorbeeld voor het maken van taakoverzichten en bij selecties. 
Taakredenen die u kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld: 

• Offerte getekend retour? 
• Polis binnen? 
• Hypotheekstukken binnen? 
• SAF ontvangen? 

3.2. Samengestelde taken 
Een taak die uit meer dan één taakonderdeel bestaat, wordt een samengestelde taak genoemd. U 
kunt de taakonderdelen van tevoren instellen door een planning te maken. Het verschil tussen een 
samengestelde taak en een planning is dat binnen een samengestelde taak de taakresultaten geen 
rol spelen. U hoeft deze voor een samengestelde taak dus niet in te richten. 
  
Een samengestelde taak richt u in als een planning, (zie "Nieuwe planning inrichten" op pagina 28). 
Alleen de laatste stap, het inrichten van het taakresultaat en het vervolg, slaat u over. Omdat een 
samengestelde taak minder complex is dan een planning met workflow, is de opzet ervan 
eenvoudiger dan die van de planningen. 

3.3. Repeterende taken 
Een repeterende taak is een taak die eens in een bepaalde periode voorkomt. U richt dit in op het 
moment dat u de taak aanmaakt. U hoeft hiervoor niets in te richten. Zie ook het onderwerp 
Repeterende taak invoeren in het online handboek. 

3.4. Afspraken 
Een afspraak is een taak waarin het veld Tijdstip afspraak is gevuld. 
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• De datum van de afspraak is hetzelfde als de aanvangsdatum. 
• U kunt de duur van de afspraak vastleggen. U vult dan ook het veld Duur afspraak. 
• De afspraak kunt u terugzien in Outlook en de widget Afspraken, (zie "Outlook-agendering 

inrichten voor afspraken" op pagina 23). 
• Afspraken die in het verleden plaatsvinden, kunt u automatisch laten afhandelen door DIAS 

Assurantie. Dit richt u in bij de bedrijfsgegevens, (zie "Taken inrichten voor een bedrijf" op 
pagina 21). 

• U kunt een afspraak niet aan een planning koppelen. Immers, een afspraak heeft een vaste 
datum en een planning kunt u steeds opnieuw gebruiken. 

• U kunt afspraken verder als taken behandelen. 

3.4.1. Outlook-agendering inrichten voor afspraken 
U kunt afspraken in Outlook agenderen. Hiervoor richt u het volgende in: 
  

• U moet de Outlook-koppeling hebben geïnstalleerd. 
• U geeft in de bedrijfsgegevens aan dat u gebruik maakt van de Outlook-agendering. 
• Bij de medewerkergegevens in DIAS Assurantie moet het juiste e-mailadres zijn ingevoerd. Zie 

het onderwerp Medewerkers toevoegen in heyt online handboek. 
  
Bij een afspraak in Outlook kunt u een standaard organisator invoeren. Dit is een Outlook-gebruiker. 
Door deze ook in DIAS Assurantie vast te leggen, wordt deze automatisch gekoppeld aan alle 
Outlook-afspraken die uit DIAS Assurantie afkomstig zijn. 
  
Als u met Exchange werkt moet iedereen die taken in DIAS Assurantie maakt rechten hebben in de 
agenda van de gebruiker die als standaard organisator is opgegeven. Het betreft de rechten om 
deze taken te mogen maken en te verwijderen. Neem als u met Exchange werkt contact op met uw 
netwerk/systeembeheerder. 
  
Als u geen standaard organisator invoert, neemt Outlook de gegevens van de in DIAS Assurantie 
ingelogde medewerker over die de afspraak aanmaakt. Deze gebruiker ziet de afspraken dan in zijn 
agenda, ook als hij geen deelnemer in de afspraak. 
  

 
  
U richt dit als volgt in: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens. 
2. Kies Wijzigen. 
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4. Activeer het tabblad Instellingen. 
5. Vink het veld Afspraken naar Outlook aan. 
6. Vul het veld Standaard organisator Outlook afspraak met het e-mailadres van de organisator. 
7. Bewaar de gegevens. 

3.5. Planning opzetten 
Het is aan te raden dat u voordat u een planning inricht deze schematisch op papier zet. In dit 
onderwerp vindt u een voorbeeld van een opzet voor een planning, (zie "Nieuwe planning inrichten" 
op pagina 28) 

3.5.1. Stappen bepalen 
Voordat u de planning of workflow inricht, bepaalt u de stappen die daarin moeten voorkomen. U 
kunt dit als volgt doen: 
  

1. Zorg dat u de rode draad van de planning kunt benoemen. Deze rode draad kunt u als een 
tijdslijn zien en ook zo tekenen. 

• Voorbeeld: het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. 
2. Bepaal wat het beginpunt is, en wat het eindpunt. Het beginpunt bepaalt bij welke actie u de 

planning start. Het eindpunt bepaalt wanneer u de planning afsluit. 
• In het voorbeeld is het beginpunt het moment dat uw klant kenbaar maakt dat hij een 

autoverzekering nodig zal hebben. 
• Het eindpunt is in het voorbeeld het moment waarop uw klant daadwerkelijk met een 

polis en een groene kaart in zijn auto kan stappen. 
3. Bepaal welke stappen u moet nemen om van het begin- tot het eindpunt te kunnen komen. 

Het kan zijn dat u bepaalde stappen buiten DIAS Assurantie neemt. Rangschik de stappen op 
de tijdlijn. 

• U vraagt een offerte aan bij de maatschappijen. 
• U geeft uw klant enige bedenktijd om de offertes te bekijken. 
• U sluit een verzekering af voor de klant, ingaande op de dag dat de auto wordt gekocht. 
• U moet, zodra de auto is gekocht, nog documenten van uw klant ontvangen. 
• De verzekeraar correspondeert via u. U moet wachten op de polis en de groene kaart. 
• U stuurt de documenten naar de klant. 

4. Ga na welk resultaat welke vervolgstap aanstuurt. Welke andere resultaten zijn bij een stap 
mogelijk, en welke vervolgstappen zijn daarbij nodig? Noteer dit ook in de tijdlijn. 

• Uw klant besluit misschien na de uitgebrachte offertes elders een verzekering af te 
sluiten. U wilt hem na een jaar nog eens te benaderen met een aanbieding. 

5. Het kan voorkomen dat er een maximum aantal dagen ligt tussen het uitvoeren van twee 
stappen. Dit moet u met een deadline inrichten. Ga na of er deadlines nodig zijn in uw 
planning. 

• Uw klant mag niet onverzekerd rijden. Er is een wettelijke termijn waarop de 
verzekering aangemeld moet zijn bij de RDW. 

6. Het kan voorkomen dat er een minimale tijd nodig is tussen het uitvoeren van twee stappen. 
Dit kunt u opgeven in de aanvangsdatum. Ga na of dit in uw planning van toepassing is. 

• U heeft een aanbieding waarbij u een half jaar na het afsluiten van de autoverzekering 
de klant een relatiegeschenk aanbiedt, mits er geen schade is geweest in de 
tussenliggende periode. 

7. Bepaal wie een stap van de planning uit moet voeren. Dit kan een medewerker zijn of een 
afdeling. Als een externe partij een stap uit moet voeren, bepaal dan wie de uitvoering vanuit 
uw kantoor aanstuurt. 
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3.5.2. Stappen vertalen naar DIAS Assurantie 
Wanneer u weet welke stappen u in de workflow wilt plaatsen, kunt u deze 'vertalen' naar DIAS 
Assurantie. In dit onderwerp leest u hoe u die vertaalslag maakt. 

• Ga na welke stappen u in DIAS Assurantie kunt vastleggen. 
U kunt in DIAS Assurantie taken aanmaken, zodat u er aan wordt herinnerd iets in een ander 
programma te doen of op een andere manier. Bijvoorbeeld: kalenders bij de drukker 
bestellen in een planning voor een relatiegeschenk. 

• Ga na wat voor actie u wilt: een (vervolg) taak aanmaken, of een document aanmaken? 
o Houdt u er rekening mee, dat u geen planning als vervolg van een planningsregel (taak) 

kunt inrichten. 
• Zorg dat de documenten die u in de planning wilt gebruiken al in DIAS Assurantie aanwezig 

zijn. 
• Welke stappen wilt u direct bij het starten van de planning in beeld hebben, bijvoorbeeld in 

het activiteitenoverzicht? Welke stappen wilt u pas zien als een vorige stap daartoe aanleiding 
geeft? 

• Welke stappen in de planning zijn verplicht? U kunt een planning niet afsluiten als er 
verplichte taken zijn, die nog niet zijn afgehandeld. Het verplicht maken van een 
planningregel is dus een geheugensteuntje dat u nog iets moet doen. 

• Welke medewerker of welke afdeling moet de stap uitvoeren? Het is niet verplicht om een 
planningsregel/taak aan een afdeling of medewerker te koppelen. Het koppelen maakt wel 
duidelijk waar u de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren wilt leggen. De verschillende 
afdelingen en medewerkers hebben een beter overzicht van hun werkvoorraad als u de 
planningsregels koppelt. Om te voorkomen dat een planningregel niet (tijdig) wordt 
opgepakt, bijvoorbeeld bij ziekte van een medewerker, kunt u een regel aan zowel een 
afdeling als aan een medewerker koppelen. 

• Welke termijnen wilt u gebruiken voor de verschillende stappen? U kunt aangeven over 
hoeveel dagen na aanvang van een planningregel de deadline is. Medewerkers kunnen in hun 
activiteitenoverzicht hun taken op deadline sorteren door deze kolom naar voren te slepen. 
Ook kunt u de aanvangsdatum in de planningregel definiëren. Daarmee geeft u aan wanneer 
dat planningonderdeel in het activiteitenoverzicht te zien is. 
o Bij welke stappen wilt u dat er wordt gerappelleerd (en op welke termijn)? 

3.5.3. Een eenvoudig voorbeeld 
Aan het einde van het schema van het werkproces vindt u Polis en groene kaart toegezonden. Die 
actie kan leiden tot het aanmaken van de planning rondom het relatiegeschenk, dat de klant 
ontvangt na een half jaar zonder schade. 
  
De stappen in deze planning zijn: 

• Klaarzetten van een taak voor over een half jaar 
• Controleren of er een schade is geweest 
• Zo nee, het verzenden van het relatiegeschenk 

  
Bij het afwikkelen van de polis en de groene kaart kunt u eventueel automatisch de planning 
opstarten met een (verplicht) evenement. 
De eerste taak in de planning is het maken van een taak met een aanvang over 180 dagen. Tot die 
tijd wilt u deze taak niet in uw Activiteitenoverzicht zien, want u kunt er nog niets mee doen. Na die 
180 dagen komt de taak in het Activiteitenoverzicht van de afdeling Schade. Iemand pakt de taak 
op. De uitkomst kan zijn: 
  

1. Er is een schade geconstateerd. De taak wordt afgehandeld met 'Stoppen'. Dit is het einde 
van de planning. 
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2. Er is geen schade geconstateerd. De taak wordt afgehandeld. Het resultaat is 'Doorgaan'. Het 
planning-vervolg is geen nieuwe taak, maar het aanmaken van het document waarmee het 
geschenk wordt aangeboden. 

  
Hiermee kan deze planning worden beëindigd. 

3.5.4. Planning automatisch aanmaken 
U kunt een planning automatisch aanmaken via een evenement. Hoe u met evenementen werkt, (zie 
"Evenementen algemeen" op pagina 3). 
  
Voorbeeld 
  
In dit voorbeeld is uitgegaan van de aanvraag van offerte. 
  

• Wanneer u een offerte aanmaakt, zet u de status van het contract op Offerte. Met deze status 
en bijbehorende status TP kunt u een evenement aansturen voor de workflow die hierop 
volgt. Dit is ook mogelijk als u de offerte via Aplaza of GIM aanvraagt. 

• Als de offerte niet wordt geaccepteerd door de relatie, zet u de status van het contract op 
Beëindigd met een passende status TP. Ook aan deze status kunt u een evenement koppelen, 
bijvoorbeeld met een taak zodat u na een jaar bij de relatie kunt informeren of hij niet wil 
wisselen van verzekering. 

• Als de offerte wordt geactiveerd, maakt u het contract actief. Ook hiervoor kunt u een 
evenement aanmaken. Bij een autoverzekering kunt u aan het volgende denken: 
o Wachten op polis en groene kaart 
o Aanmelding bij de RDW (met deadline) 
o Rappel bij de maatschappij 

• Bij het verzenden van de polis en de groene kaart kunt u een Evenement document 
definiëren. Bijvoorbeeld om na een (half) jaar contact op te nemen met de relatie om naar zijn 
tevredenheid te vragen. Dit kan ook met een vervolg planningregel bij het afhandelen van de 
taak voor het verzenden. 

3.5.5. Documenten aanmaken vanuit de planning 
Als u een taak afhandelt, kunt u een vervolgtaak laten aanmaken. In plaats daarvan kunt u ook een 
document aanmaken. De documenten voor de planning richt u van tevoren in. U kunt in uw 
organisatie nagaan welke standaarddocumenten worden verzonden. Dan kunt u nagaan of u het 
versturen van deze documenten in een planning kunt opnemen. Zie ook het onderwerp Toelichting 
velden Planning vervolg in het online handboek. 

3.6. Planningresultaten inrichten 
Voordat u een planning kunt maken zoals is beschreven in het onderwerp Nieuwe planning inrichten 
(zie "Nieuwe planning inrichten" op pagina 28), richt u de taakresultaten in. Dit doet u als volgt: 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Beheer > Taak resultaat. 
Het venster Muteren taak resultaat wordt geopend. U kunt eerst de bestaande coderingen 
raadplegen voor u een nieuwe toevoegt. 

2. Kies voor Nieuw. 
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3. Geef het taakresultaat een duidelijke naam in het veld Omschrijving. Voor de Digitale 
Polismap (DPM) kunt u alleen de aanduidingen Geaccepteerd en Afgekeurd gebruiken, maar 
in het veld Omschrijving kunt u een alternatieve of aanvullende naam geven aan het resultaat, 
zoals 

• Afgekeurd wegens dubbele aanvraag 
• Onder voorbehoud goedgekeurd 

4. De velden Internet mutatie en Aanduiding Taakresultaat gebruikt u alleen in combinatie met 
DPM. Als u het taakresultaat ook voor DPM wilt gebruiken 

• plaatst u een vinkje in het veld Internet mutatie, en 
• selecteert u in het veld Aanduiding Taakresultaat de juiste waarde. U kunt voor DPM 

alleen kiezen voor Geaccepteerd en Afgekeurd. 
5. Bewaar de wijzigingen. 

3.6.1. Nieuwe planning inrichten 
U richt een nieuwe planning als volgt in: 
  

1. Bereid het maken van de planning voor zoals is beschreven in het onderwerp Planning 
opzetten, (zie "Nieuwe planning inrichten" op pagina ). 

2. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Muteren planningen. Het 
venster Muteren planning verschijnt. U leest meer over de velden in dit venster in het 
onderwerp Toelichting venster Muteren planning, (zie "Toelichting venster Muteren planning" 
op pagina 32). 
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3. Kies voor Nieuw. 
4. Geeft de planning in het veld achter het planningnummer een naam. 
5. In het veld Korte omschrijving kunt u de naam toelichten. 
6. Vul waar nodig de velden Prioriteit, Aanvangstermijn en Uiterste termijn. 
7. Kies een aanleiding voor de planning in het veld Taakreden. 
8. Vul eventueel de velden Dossiervorming en Soort dossier. 
9. Als u de planning aan een campagne wilt koppelen, gebruikt u de velden Type campagne en 

Type selectie. 
10. Beschrijf de workflow van de planning in het veld Volledige omschrijving. 
11. Activeer de box Taken en kies voor Toevoegen. Het venster Muteren planningregel wordt 

geopend, (zie "Toelichting venster Muteren planningregel" op pagina 34
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12. Geef in het veld Behandelen door aan of de taak bij de taak van een afdeling hoort of bij een 
medewerker. Als de afdelingsniveaus bij u zijn ingericht, kunt u ook een niveau van de 
afdeling of afdelingsmedewerker kiezen. 

13. Selecteer in het veld Afdeling de afdeling waaraan u de taak wilt toewijzen, of de afdeling 
waarop de medewerker werkzaam is. 

14. Selecteer in het veld Medewerker de medewerker aan wie u de taak wilt toewijzen. U kunt dit 
veld alleen vullen als u in het veld Behandelen door voor Medewerker heeft gekozen. 

15. Vul eventueel de velden Uiterste termijn en Aanvangstermijn, (zie "Toelichting venster 
Muteren planningregel" op pagina 34). 

16. Geef de planningregel in het veld Korte omschrijving een duidelijke toelichting. 
17. Plaats eventueel vinkjes in de velden Direct aanmaken, Verplicht en Altijd taakreden openen. 

Meer informatie hierover vindt u in het onderwerp Toelichting venster Muteren planningregel, 
(zie "Toelichting venster Muteren planningregel" op pagina 34). 

18. Een uitgebreide toelichting kunt u geven in het veld Volledige omschrijving. Hierin beschrijft 
u bijvoorbeeld de werkzaamheden die bij het uitvoeren van de taak horen. 

19. Bewaar het plannningresultaat en de planningregel. 
20. Voeg de volgende planningregel toe. Herhaal dit tot u alle planningregels heeft toegevoegd. 

Vervolgens zorgt u dat de ene planningregel op de andere volgt, zie het onderwerp 
Toelichting venster Planning vervolg in het online handboek. Bij het toevoegen van een 
volgende planningregel/taak krijgt u eerst het venster Toevoegen te zien: 
 

 
 
Kies waar u de volgende regel in het overzicht wilt toevoegen en klik op OK. 

  
Wanneer u alle planningregels heeft ingevoerd, kunt u de volgorde vastleggen, (zie "Volgorde 
planningregels vastleggen" op pagina 30). 
  
Als u de planning uitsluitend maakte om aan een samengestelde taak te koppelen, bent u nu klaar. 

3.6.2. Volgorde planningregels vastleggen 
In een planning begint u met een of meer taken (planningregels). Bij deze planningregels vinkt u het 
veld Direct aanmaken aan. De overige planningregels worden pas aangemaakt afhankelijk van het 
resultaat van een vorige planningregel. Bij deze planningregels laat u het veld Direct aanmaken 
leeg, want u wilt dat deze regels pas behandeld worden als de voorgaande planningregel een 
bepaald resultaat had. 
  
U koppelt al aangemaakte planningsregels aan elkaar. Daarom moet u eerst (alle) planningregels 
hebben toegevoegd, zoals is beschreven in het onderwerp Nieuwe planning inrichten, (zie "Nieuwe 
planning inrichten" op pagina 28). Daarna voegt u de volgorde toe, zoals hierna is beschreven. 
  

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Muteren Planningen. 
2. Kies voor Wijzigen en selecteer de juiste planning. 
3. Selecteer in de box Taken de planningregel waarvoor u de resultaten wilt invoeren. 
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4. Kies voor Wijzigen. Het venster Muteren planningregel wordt geopend. 
5. Activeer het tabblad Planning resultaat. 
6. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Info wordt geopend. 
7. Selecteer een resultaat. Voor het inrichten van de resultaten, (zie "Planningresultaten 

inrichten" op pagina 27). Wanneer deze taakregel wordt afgehandeld, kan de behandelaar 
kiezen voor deze optie in het veld Resultaat. 

8. Klik op Kies. Het venster Planning resultaat wordt geopend, (zie "Toelichting venster Planning 
resultaat" op pagina 35). 

9. Vink eventueel de velden Oude taak afhandelen en/of Openstaande taakregels verwijderen 
aan. 

• Als er een vervolgtaak moet komen, laat u beide velden leeg. 
10. Als u de planning voor campagnes gaat gebruiken, selecteert u in het veld Campagne 

resultaat een waarde. Met deze waarde wordt de campagne gevuld wanneer voor dit 
planningresultaat is gekozen. 

• Selecteer in het veld Planning volgnummer de planningregel die moet starten als het 
resultaat wordt gekozen. U kunt kiezen uit de eerder ingevulde planningregels voor de 
gekozen planning, of 

• Selecteer in het veld Lay-out nummer de tekst lay-out voor het document dat u 
automatisch wilt aanmaken als het resultaat wordt gekozen. 

  
Het is niet mogelijk een vervolgplanning en een tekst lay-out tegelijkertijd in te 

voeren. 

12. Bewaar het resultaat. 
  
Meestal zult u de medewerker die de planningregel afhandelt een keuze willen geven, bijvoorbeeld 
doorgaan of stoppen, positief of negatief. U voegt daarom nog een planning resultaat toe aan de 
planningregel. Alleen in de laatste planningregel kunt u volstaan met het resultaat 'stoppen' of geen 
resultaat inrichten. 
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3.6.3. Toelichting venster Muteren planning 
Het venster Muteren planning gebruikt u om de gegevens van een planning in te richten of te 
beheren. Het tabblad Planning ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 
  

 
  
Op het tabblad Planning Gebruik ziet u bij welke evenement-acties de gekozen planning in gebruik 
is. 
  
Veld Korte omschrijving 
Planning Het nummer van de planning wordt automatisch toegevoegd als u 

een nieuwe planning maakt. In het veld achter het nummer kunt u 
de planning een korte naam geven.  

Korte omschrijving Dit veld gebruikt u om de planning in het kort, als een iets langere 
naam te omschrijven. De uitgebreide omschrijving kunt u in het veld 
Volledige omschrijving plaatsen. 

Prioriteit U kunt uw planningen een prioriteit geven. DIAS Assurantie 
gebruikt de prioriteit niet om de planning aan te sturen. U bent vrij 
in het geven van een prioriteitscode, bijvoorbeeld 1 tot en met 5, 
met prioriteit 1 als hoogste. U kunt het veld ook leeg laten. 
  
De prioriteit die u hier invoert, wordt getoond bij het opvragen van 
de taak bij een relatie of assurantiecontract. 

Aanvangstermijn (dagen) Een planning wordt in het taakoverzicht opgenomen. Datum 
waarop dit gebeurt is:  

• datum van het aanmaken van de planning + aantal dagen van 
de aanvangstermijn. 

  
 Als u het veld leeg laat, wordt de planning direct bij aanmaken op 
het taakoverzicht geplaatst.  
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Uiterste termijn (dagen) U kunt een planning een 'deadline' geven. Dat geeft u aan met de 
uiterste termijn. 
  

• De deadline is: datum van het aanmaken van de planning + 
aantal dagen uiterste termijn. 

  Om de planning goed te kunnen afhandelen, is het belangrijk dat 
er voldoende tijd zit tussen de aanvangstermijn en de uiterste 
termijn.  

Taakreden In het veld taakreden geeft u aan waarom de taak uitgevoerd moet 
worden. De lijst met taakredenen kunt u bijvoorbeeld gebruiken 
voor uw verslaglegging. 

Dossiervorming Een afgehandelde taak kunt u in een dossier opslaan. In dit veld 
kiest u hoe dit gebeurt. U kunt kiezen uit  

• Automatisch in dossier. In het veld Soort dossier geeft u in 
welk dossier de afgehandelde taken bewaard moeten 
worden. Wanneer dit dossier nog niet aanwezig is, wordt het 
automatisch aangemaakt. 

• Automatisch in standaarddossier. Wanneer dit dossier nog 
niet aanwezig is, wordt het automatisch aangemaakt. 

• Geen dossiervorming. De afgehandelde taken van deze 
planning worden niet bewaard 

• Handmatig toewijzen aan dossier. Als u de planning voor een 
campagne wilt gebruiken, is het af te raden deze optie te 
kiezen.  

Soort dossier Als u in het veld Dossiervorming heeft gekozen voor Automatisch 
in dossier, geeft u in het veld Soort dossier aan in wat voor dossier 
de afgehandelde taak automatisch moet worden opgeslagen. 
  
Heeft u bij Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens op 
het tabblad Instellingen aangevinkt Afgehandelde taak altijd 
opnemen in dossier, dan wordt de taak automatisch opgeslagen in 
het dossier van de soort die in de taak staat.  

Type campagne U kunt een planning aan een campagne koppelen. In dit veld kiest u 
aan welk type campagne u deze taak wilt koppelen. U kunt kiezen 
uit: 

• Beheer campagne 
• Commerciële campagne 

  
Meer informatie over de verschillende soorten en typen campagnes 
leest u in het onderdeel Campagnemanagement in het online 
handboek.  

Type selectie Als u een type campagne heeft gekozen, kiest u in dit veld het type 
selectie dat u aan de campagne koppelt. Het type selectie is 
bijvoorbeeld van invloed op de documenten die u aan uw relaties 
verzendt. U kunt kiezen uit: 
  

• Contract 
• Relatie 

Volledige omschrijving In dit veld kunt u een uitgebreide beschrijving geven van de 
planning. U kunt bijvoorbeeld de beoogde workflow beschrijven. 
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Gebruik de toetscombinatie Shift+Enter om een nieuwe regel in 
uw beschrijving te maken. 
  
De omschrijving wordt getoond op het tabblad Mededelingen bij 
het opvragen van de taak bij een relatie of een assurantie contract.  

Taken In deze box voegt u de taken (planningonderdelen of 
planningregels) toe aan de planning, (zie "Nieuwe planning 
inrichten" op pagina 28). De volgorde waarin u de taken toevoegt 
maakt niet uit.  

3.6.4. Toelichting venster Muteren planningregel 
Aan een planning voegt u taken toe, zoals is beschreven in het onderwerp Nieuwe planning 
inrichten, (zie "Nieuwe planning inrichten" op pagina 28). Deze worden planningregel genoemd. U 
definieert een planningregel in het venster Muteren planningregel. In dit onderwerp vindt u een 
toelichting op de velden van dit venster. 
  

 
  
Veld Toelichting 
Bedrijf Dit veld wordt automatisch gevuld met de gegevens van het bedrijf waarvoor 

u de planningsregel inricht.  
Behandelen door U kiest hier of u de planningregel door een (bepaalde) medewerker of een 

afdeling wilt laten behandelen. U kunt kiezen uit: 
  

• Afdeling 
• Afdeling Frontoffice (alleen als u dit heeft ingericht) 
• Afdeling subkantoor (alleen als u dit heeft ingericht) 
• Medewerker 
• Medewerker Frontoffice (alleen als u dit heeft ingericht) 
• Medewerker subkantoor (alleen als u dit heeft ingericht) 

Afdeling U selecteert hier 
  

• de afdeling die de planningregel moet behandelen, 
• of de afdeling waaraan de medewerker is gekoppeld die de 

planningregel moet behandelen, 
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• of u laat het veld leeg als u de planningregel alleen aan een 
medewerker wilt koppelen. 

Medewerker Als u in het veld Behandelen door heeft gekozen voor Medewerker, 
Medewerker Frontoffice of Medewerker subkantoor, kiest u hier de 
medewerker die de taak moet behandelen. U mag het veld leeg laten. 

Uiterste termijn 
(dagen) 

U kunt een planningregel een 'deadline' geven. Dat geeft u aan met de 
uiterste termijn. De deadline is: 
  

• datum van het aanmaken van de planningregel + aantal dagen uiterste 
termijn 

  
Om de planningregel goed te kunnen afhandelen, is het belangrijk dat er 
voldoende tijd zit tussen de aanvangstermijn en de uiterste termijn. U ziet de 
berekende datum terug in het veld Deadline van een taak.  

Aanvangstermijn 
(dagen) 

Een planningregel wordt in het taakoverzicht opgenomen. 
  

• Datum waarop dit gebeurt is: datum van het aanmaken van de 
planningregel + aantal dagen van de aanvangstermijn. 

  
Als u het veld leeg laat, wordt de planningregel direct bij aanmaken op het 
taakoverzicht geplaatst.  

Korte omschrijving Dit veld gebruikt u om de planningregel een duidelijke naam te geven.  
Direct aanmaken Als u dit veld aanvinkt, wordt de planningregel direct aangemaakt. Als u het 

veld leeg laat, wordt de regel pas aangemaakt via een planningresultaat, later 
in de workflow. 
  
Let op! In de taakregel waarmee u de workflow wilt beginnen, moet u dit veld 
aanvinken. In elke planning moet bij minimaal één planningregel dit veld zijn 
aangevinkt.  

Verplicht U vinkt dit veld aan als de taakregel verplicht moet worden uitgevoerd. Als de 
planning wordt afgehandeld, wordt gecontroleerd of deze verplichte planning 
is uitgevoerd.  

Altijd taakregel 
openen 

Als een taak vanuit een evenement wordt aangemaakt en u heeft dit veld 
aangevinkt, zal deze taak worden getoond met de eventuele vervolgtaken.  

Volledige 
omschrijving 

In dit veld kunt u een uitgebreide beschrijving geven van de planningregel. U 
beschrijft bijvoorbeeld wat degene die de taak behandelt moet doen. Gebruik 
de toetscombinatie Shift+Enter om een nieuwe regel in uw beschrijving te 
maken.  

  
Op het tabblad Planning resultaat voegt u het verloop van de workflow toe, (zie "Nieuwe planning 
inrichten" op pagina 28) en (zie "Toelichting venster Planning resultaat" op pagina 35) 

3.6.5. Toelichting venster Planning resultaat 
In het venster Planning resultaat legt u vast wat er in de planning moet gebeuren als voor een 
bepaald resultaat wordt gekozen bij het afhandelen van een planningregel. U kiest eerst in het 
venster Info welk resultaat u voor deze planningregel gaat inrichten. 
  
Het venster Planning resultaat ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 
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Veld Toelichting 
Resultaat Dit veld wordt gevuld met de gegevens van het resultaat dat u in het 

venster Info heeft gekozen. 
Oude taak afhandelen Als u dit veld aanvinkt, worden taak en taakregel (planning en 

planningregel) afgehandeld. Als dit resultaat een vervolg moet 
hebben, laat u het veld leeg. 

Openstaande taakregels 
verwijderen  

U plaatst in dit veld een vinkje als u alle taakregels van de planning 
wilt afhandelen (en verwijderen). Alleen in de planningregels 
waarmee u een planning wilt afronden, plaatst u hier een vinkje. Zie 
ook de tabel na de toelichting. De verwijderde 
taakregels/planningregels kunt u niet in de afgehandelde taak 
raadplegen.  

Campagne resultaat Als u de planning aan een campagne koppelt, kunt u bij het 
afhandelen van de planningregel de status van de campagne 
aanpassen. U kiest in dit veld de status die de campagne bij het 
afhandelen moet krijgen. 

Planning vervolg Als u een vervolg wilt maken, moet het veld Oude taak 
afhandelen leeg zijn. Zie verder het onderwerp Volgorde 
planningregels vastleggen in het online handboek. 

  
Overzicht van de mogelijkheden 
Oude Taak 
Afhandelen 
= Ja  

Openstaande 
taakregels 
verwijderen = Ja 

alle nog niet afgehandelde taakregels met hetzelfde taaknummer 
worden verwijderd. De afhandeldatum in de taak wordt gevuld 
met de systeemdatum.  

Oude Taak 
Afhandelen 
= Ja 

Openstaande 
taakregels 
verwijderen = Nee  

alle nog niet afgehandelde taakregels worden afgehandeld. De 
afhandeldatum in deze taakregels en in de taak worden gevuld 
met de systeemdatum.  

Oude Taak 
Afhandelen 
= Nee  

Openstaande 
taakregels 
verwijderen = Ja 

alle nog niet afgehandelde taakregels worden verwijderd.  

Oude Taak 
Afhandelen 
= Nee  

Openstaande 
taakregels 
verwijderen = Nee 

alle nog niet afgehandelde taakregels blijven openstaan. 
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