Geen afbeeldingen of vreemde opmaak? Klik dan hier voor de online versie.

NIEUWSBRIEF MOBIELSCHADEMELDEN
AANTAL MELDINGEN STIJGT GESTAAG
... maar er moet meer gebeuren...
Het aantal schademeldingen in Mobielschademelden stijgt gestaag. De
toename van het aantal meldingen van 2014 ten opzichte van 2013
bedraagt 32%. In januari en februari 2015 trekt deze lijn zich door met
een toename van 25%.

MAART 2015
NIEUWSTE DEELNEMERS
Onder andere deze partijen zijn
onlangs aangesloten:
Vermolen Assurantiën
Lease Performance
De Heer Assuradeuren

Lees verder

Binnenkort aangesloten:
InShared

STAR ZORGT VOOR ONDERSTEUNING VANUIT POLITIE
STAR staat voor Smart Traffic Accident Reporting en is een
samenwerkingsverband tudden de Politie, het verkeerskundig ICT bureau
VIA en het Verbond van Verzekeraars c.q. de Stichting EPS. Daarnaast
zijn diverse stakeholders aangesloten, zoals Rijkswaterstaat, het IPO
(interprovinciaal overleg), VNG, ANWB, VVN (Veilig Verkeer Nederland) en de SWOV (Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Doel is met behulp van Mobielschademelden beter in kaart te
brengen waar wat voor een soort ongevallen plaatsvinden.
Lees verder
STAR RELEASE GEBRUIKT VOOR COMPLEET REDESIGN

BUG FIX RELEASE

...overzichtelijker door flat design...
Omdat de STARrelease redelijk ingrijpend is, wordt deze release
gebruikt voor een compleet redesign. Door gebruik te maken van het
zogenaamde 'flatdesign' wordt de applicatie overzichtelijker en intuïtiever
gemaakt.
Zo zal veel meer gebruik worden gemaakt van symbolen. Uiteraard wordt
gebruik gemaakt van de leerpunten van de huidige applicatie en blijft ook
de flow grotendeels in tact. De oplevering van deze nieuwe versie wordt
begin juli 2015 verwacht.

Deze week is een aantal bugs gefixt.
Daarnaast is de functionaliteit voor
ruitschade uitgezet. Er werd nogal
wat misbruik gemaakt van deze
functionaliteit door op deze wijze bij
een kenteken de achterliggende
verzekeraar te achterhalen.
De Androidapp update staat klaar in

GooglePlay, de Appleapp update
is binnen twee weken te updaten
vanuit de appstore.
VRAGEN?
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, suggesties of opmerkingen?
Wij horen het graag!
U kunt hiertoe contact opnemen via ons algemene emailadres.

Stichting EPS

Veel gezochte diensten

Stichting EPS helpt schadeverze
keraars om processen met elkaar

Clearinghuis

op een zo efficiënt mogelijke
manier af te handelen.

RoyData

Volg ons op social media
Twitter

Mobielschademelden

Als u geen informatie meer van ons wilt ontvangen per email, kunt u zich hier afmelden.
Terug naar boven | U ontvangt deze email op het volgende adres: preview@mailplus.nl

