Geen afbeeldingen of vreemde opmaak? Klik dan hier voor de online versie.
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Na een lange voorbereidingstijd is nu de nieuwe versie van Mobielschademelden.nl in productie gezet.
Daarmee is een eerste stap gezet om van Mobielschademelden.nl een succes te maken met behulp van
publieke partijen en belangen organisaties. Deze nieuwsbrief gaat in op de nieuwe functionaliteit en de
vervolgstappen die worden gezet.
NIEUWE VERSIE MOBIELSCHADEMELDEN.NL IN PRODUCTIE

Vanaf 16 februari staat de nieuwe versie van Mobielschadmelden.nl live. Het gaat hier in eerste instantie om de
web applicatie. De native apps voor IOS en Android volgen binnen anderhalve week.
De nieuwe versie kent de volgende functionaliteit:
Faciliteert ook aanrijdingen met en tussen andere verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers.
Het is mogelijk letsel te melden. Dit staat vooralsnog in de toelichting van de aanrijding. Hier komt een apart veld
voor welke naar verwachting over 2 weken in productie wordt genomen.
In de notificatie mail wordt direct een PDF meegestuurd met de melding. Alleen als er sprake is van letsel is deze
bijlage niet toegevoegd. De meldingen blijven óók in audaflow beschikbaar.
Er is de mogelijkheid tot skinnen ingebouwd. Dat wil zeggen dat partijen met een eigen url de app een eigen
look en feel kunnen geven.
Voor intermediairs is de mogelijkheid gecreëerd dat een eigen afschrift wordt gegenereerd. Dat kan alleen
indien vanuit een eigen app de melding wordt gemaakt. Deze functionaliteit kan ook worden gebruikt voor
wagenpark beheerders.
Vervolgstappen

De aankomende periode zullen we nauwgezet inde gaten houden hoe de applicatie zich gedraagt. Mocht dit
nodig zijn dan passen we het een en ander aan. Daarnaast worden zoals gezegd de native apps live gezet.
Vanaf 29 maart volgt een kickoff met de STAR partijen. Dit zijn: de politie, provincies, gemeentes,
Rijkswaterstaat, Waterschappen, ANWB, VVN, VIA, Team alert, SWOV, Veiligheid.nl en natuurlijk het Verbond
van Verzekeraars. Al deze partijen zullen gebruik maken van de toolkit om Mobielschademelden onder de
aandacht van het publiek te brengen met de leus:

‘Aanrijding? Altijd Mobielschademelden!
Vanaf 29 maart zal de campagne beginnen en zal de politie bij een aanrijding ter plekke verwijzen naar
Mobielschademelden. Ook de meldkamer zal doorverwijzen naar Mobielschademelden.nl
Uiteraard kunnen de verzekeraars niet achter blijven.
Toolkit
Voor promotie doeleinden is vanaf medio maart een toolkit beschikbaar. Daarin is een animatie
video opgenomen, banners voor social media en websites, foto’s en voorbeeld artikelen. De
animatie video is te bekijken op www.mobielschademelden.nl.
De toolkit zal ter beschikking worden gesteld via www.seps.nl

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met Tjeerd
Wierda. Email twierda@seps.nl of telefonisch 0614185436.
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Veel gezochte diensten
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op een zo efficiënt mogelijke
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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

