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AANTALLEN, STAND VAN ZAKEN

KOPPELING MET ANVA EN CCS

Het aantal meldingen in
Mobielschademelden groeit gestaag, maar
nog niet zo explosief als we zouden willen.
Om dit voor elkaar te krijgen worden
verschillende initiatieven ontwikkeld die
elkaar versterken en daarmee het vliegwiel
op gang moeten krijgen.

In het vierda kwartaal wordt een
koppeling gebouwd tussen
Mobielschademelden en de
pakketten van ANVA en CCS.
Meldiingen kunnen daarmee voor
een groot deel automatisch worden
afgehandeld in
Mobielschademelden.

Lees verder
STAR SAFETYDEAL
Op 24 april is de STAR safetydeal ondertekend met vertegenwoordigers
van de politie, het ministerie van I&M, de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten), het IPO (Inter Provinciaal Overleg), de ANWB, de
fietsersbond, VIA (een ICT bureau dat verkeerskundige applicaties levert)
en verzekeraars.
Lees verder
PROPOSITIE VOOR INTERMEDIAIRS

NIEUWE VERBETERDE FUNCTIONALITEIT
Waarschijnlijk begin derde kwartaal zal de
functionaliteit van Mobielschademelden verder worden
geoptimaliseerd. Met deze release moet aan 70% van
de klantwensen invulling worden gegeven.
Deze klantwensen betreffen de opmerkingen die door
klanten gemaakt worden die daadwerkelijk hebben
gemeld.
Lees verder

Binnenkort komt een verbeterde propositie voor
intermediairs beschikbaar. Hierbij kan tegen geringe
kosten (150 tot 250 euro, afhankelijk van het platform
waarop de website is gebouwd) de website van het
betreffende intermediair worden omgebouwd tot webapp.

Lees verder
MARKETINGPLANNEN
Verdere marketingactiviteiten worden in juni ontwikkeld en na de zomer geïmplementeerd. Door
samen op te trekken met de STAR-partners moet de naamsbekendheid snel gaan toenemen.

Stichting EPS
Stichting EPS helpt schadeverzekeraars om processen met
elkaar op een zo efficiënt
mogelijke manier af te handelen.

Veel gezochte diensten

Volg ons op social media

Clearinghuis
Twitter
ROY-Data
YouTube
Mobielschademelden
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