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Wijzigingen STP BAE-GROEP en EAG Assuradeuren





STP niet beschikbaar op dinsdag 12 september 2017;
Nieuwe URL’s;
Status wijzigingen op polis niveau bijhouden;
Nu ook zakelijke motorrijtuigen aan te vragen via EAG Assuradeuren.

Geachte STP gebruiker,
Op dinsdag 12 september 2017 vindt er onderhoud plaats aan de STP omgevingen van
BAE-GROEP en EAG Assuradeuren.
U kunt die dag geen gebruik maken van STP. Zodra het geplande onderhoud gereed is
zullen wij u informeren.

Nieuwe URL
Na het onderhoud dient u de beide programma’s via een nieuwe URL op te roepen.
Door deze wijziging van URL wordt het duidelijker met welke STP omgeving u te maken
heeft. De oude URL komen te vervallen.
Op de nieuwe omgevingen kunt u met de u bekend zijnde inlognamen en wachtwoorden
inloggen.
Nieuwe URL EAG Assuradeuren STP 8: http://eagstp8.unit4stp.nl
Nieuwe URL BAE-GROEP: http://bae.unit4stp.nl
Status en verzoek polis wijziging inzichtelijk
Deze wijziging gaat gepaard met een nieuwe release van de software.
Belangrijke nieuwe functionaliteit in deze release is het kunnen monitoren van de door u
ingediende mutaties op polis niveau. U kunt de door u ingediende wijziging in STP terugzien
via het relatiedossier via de optie “Toon lopende generieke mutaties”.
Zodra de mutatie in onze backoffice is verwerkt verdwijnt de mutatie uit het relatiedossier
onder het menu “toon lopende generieke mutaties” en kunt u de gewijzigde polis via
contracten inzien.
Deze nieuwe functionaliteit werkt hetzelfde als de optie “toon lopende mutaties” die u al te
zien kreeg wanneer er een wijziging op relatieniveau werd ingediend.
Nu ook zakelijke motorrijtuigen aanvragen via STP EAG Assuradeuren
Vanaf deze release is het nu ook mogelijk om zakelijke motorrijtuigen aan te vragen.
Voor u beschikbaar zijn per direct: BonusPolis Bestelauto en binnen het CompleetVerzekerd
Mijn Bedrijf van de Goudse de Bestelauto en de Zakelijke Personenauto.
Eindhoven, 7 september 2017.

