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1. Inleiding
2. Benodigde bestanden
Bij voorkeur een kopie maken van de gehele fil, maar minimaal onderstaande bestanden
AGENDA
AGENT
ALGSCH01
BONUSMAL
BOUWLABL
BOUWLABP
BOUWLABLW
BOUWST11
BTRBAS01
BTRBAS02
BTRSCH01
COLLEC
DEKBAS2
DEKCODE
DEKDEF
DEKKING
DOSSIER
FORMLABL
FORMSRT
FORMVAST
HBBRADEK – dit is een apart onderdeel, wordt niet standaard meegenomen
INCCODE
INDVOL
MAC00001
MAC00002
MAC00003
MAC00009
MACCRT
MIJBES
MIJREG
NAWBAS12
NAWBES
POLBAS12
POLBES
POLDEF
POLSCH
POLVFORM
POLVLABL
RCAGSAL
RCPRSAL
RCVOSAL
REFBES
RUBRIK
RUBVBOUW
Nulmeting
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TARLABEL
TARZAKN
VERWIJS
WACBES

3. Rapportages
De rapportage bestaat uit 2 onderdelen:



Nulmeting_Dataonderzoek waarin het gebruik van diverse onderdelen van het
beheer in kaart is gebracht.
Nulmeting_Portefeuilleonderzoek waarin wordt gerapporteerd hoe de portefeuille is
opgebouwd en welke bijzonderheden er zijn.

1. Tabbladen Nulmeting_Dataonderzoek
a) LabelGebruikNAW
Veldnaam

Verklaring

Label
Omschrijving
Aantal
Royement
Lopend
Label in Scherm
Display Wijze

Alle relatie labels die in een relatie voorkomen
De naam van het label
Het totaal aantal keer dat dit label gebruikt wordt
Aantal keer dat het label voorkomt bij een geroyeerde relatie
Aantal keer dat het label voorkomt bij een lopende relatie
Geeft aan of het label ergens in een relatiescherm voorkomt
Geeft het gegevenstype van het label weer

b) LabelGebruikPolis
Veldnaam

Verklaring

Label
Omschrijving
Aantal
Royement
Lopend
Label in Scherm
Display Wijze

Alle labels die in een polis voorkomen
De naam van het label
Het totaal aantal keer dat dit label gebruikt wordt
Aantal keer dat het label voorkomt bij een geroyeerde polis
Aantal keer dat het label voorkomt bij een lopende polis
Geeft aan of het label ergens in een polisscherm voorkomt
Geeft het gegevenstype van het label weer

c) LabelGebruikDekking
Veldnaam
Label
Omschrijving
Aantal
Royement
Lopend
Display Wijze

Verklaring
Alle labels die in een dekking voorkomen
De naam van het label
Het totaal aantal keer dat dit label gebruikt wordt
Aantal keer dat het label voorkomt bij een geroyeerde polis
Aantal keer dat het label voorkomt bij een lopende polis
Geeft het gegevenstype van het label weer

d) CodeGebruikNAW
Veldnaam

Verklaring

Label

Het label waarbij de coderingen zijn ingericht, dit hoeft niet het label te zijn waarin de
codering voorkomt, zie ook het veld Oorspr label
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Label Omschr
Code
Actief JN
Omschrijving
Oorspr Label
Aantal
Royement
Lopend

De naam van het label
De codering die in een relatie voorkomt
Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
De bij de codering behordende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer
in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
Het label waar de betreffende codering in gebruikt wordt.
Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerde relatie
Aantal keer dat de coering voorkomt bij een lopende relatie

e) CodeGebruikPolis
Veldnaam

Verklaring

Label

Het label waarbij de coderingen zijn ingericht, dit hoeft niet het label te zijn waarin de
codering voorkomt, zie ook het veld Oorspr label
De naam van het label
De codering die in een polis voorkomt
Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
De bij de codering behordende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer
in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
Het label waar de betreffende codering in gebruikt wordt.
Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerde polis
Aantal keer dat de coering voorkomt bij een lopende polis

Label Omschr
Code
Actief JN
Omschrijving
Oorspr Label
Aantal
Royement
Lopend

f)

CodeGebruikDekking

Veldnaam

Verklaring

Label

Het label waarbij de coderingen zijn ingericht, dit hoeft niet het label te zijn waarin de
codering voorkomt, zie ook het veld Oorspr label
De naam van het label
De codering die in een dekking voorkomt
Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
De bij de codering behordende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer
in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
Het label waar de betreffende codering in gebruikt wordt.
Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerde polis
Aantal keer dat de coering voorkomt bij een lopende polis

Label Omschr
Code
Actief JN
Omschrijving
Oorspr Label
Aantal
Royement
Lopend

g) CodeGebruikSchade
Veldnaam
Label
Label Omschr
Code
Actief JN
Omschrijving
Aantal

Verklaring
Het label behordende bij de gebruikte codering
De naam van het label
De codering die in een schade voorkomt
Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
De bij de codering behordende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer
in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt

h) CodeGebruikAgenda
Veldnaam
Label
Label Omschr
Code
Actief JN
Omschrijving

Nulmeting

Verklaring
Het label behordende bij de gebruikte codering
De naam van het label
De codering die in een agenda voorkomt
Geeft weer of de codering in ANVA nog actief is
De bij de codering behordende omschrijving, indien hier niets staat is de codering niet meer
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in ANVA aanwezig. Hiervoor is een apart overzicht beschikbaar
Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt

Aantal

i)

LabelsNietInBeheer

Veldnaam

Verklaring

Label
Aantal
Niveau

Het label dat niet meer in beheer voorkomt
Aantal keer dat dit label voorkomt
Op welk niveau het voorkomt (Relatie, Polis, Dekking)

j)

CodesNietInBeheer

Veldnaam

Verklaring

Label
Label Omschr
Code
Aantal
Royement
Lopend
Niveau

Het label behordende bij de gebruikte codering
De naam van het label
De codering die niet meer in beheer voorkomt
Het totaal aantal keer dat de codering gebruikt wordt
Aantal keer dat de codering voorkomt bij een geroyeerd onderdeel
Aantal keer dat de coering voorkomt bij een lopend onderdeel
Op welk niveau het voorkomt (Relatie, Polis, Dekking)

k) LabelVervuiling
Veldnaam

Verklaring

Label
Info

Het label waarbinnen vervuiling voorkomt
De waarde die in het label voorkomt, hierbij wordt gecontroleerd op onderstaande:
- numerieke velden gevuld met letters
- J/N velden met waarden anders dan J/N
- datumvelden met waarden langer dan 8 posities
Het gegevenstype van het label
Het aantal keer dat de vervuiling voorkomt

Display Wijze
Aantal

l)

LabelgebruikInBeheer

Veldnaam
Label
Label Nm
Relatiescherm
Polisscherm
Dekkingscherm
Default polis
Default dekking
Tarief
Formulier
Bouwsteen
Bouwsteen Word
Volgblad
Bouwsteen volgblad
Macro op dit label
Label in Macro

Verklaring
Alle in beheer voorkomende labels
De omschrijving van het label
Komt het label voor in een relatiescherm
Komt het label voor in een polisscherm
Komt het label voor in een dekkingscherm
Is er een default actief op dit label op polisniveau
Is er een default actief op dit label op dekkingsniveau
Komt het label voor in een tarief
Komt het label voor in de body van een formulier (Word en ANVA)
Komt het label voor in een bouwsteen in een ANVA formulier
Komt het label voor in een bouwsteen Word
Komt het label voor in de body van een volgblad
Komt het label voor in een bouwsteen polisvolgblad
Is er een macro aanwezig op dit label
Komt het label voor in een macro (als criteria bijv).

m) GebruikBetrokkene
Veldnaam

Verklaring

Srt Betr
Volgnr Betr
Naam

De soort betrokkene
Het volgnummer binnen de soort betrokkene
De naam van de betokkene

Nulmeting
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NAW
Polis
Schade

Het aantal keer dat de betrokkene op NAW niveau voorkomt
Het aantal keer dat de betrokkene op Polis niveau voorkomt
Het aantal keer dat de betrokkene op Schade niveau voorkomt

n) GebruikFormulier
Veldnaam

Verklaring

FormSrt
FromulierSoort
FormNr
FormulierNaam
Jaar

De code van het formuliersoort
De naam van het formuliersoort
De code van het formulier
De naam van het formulier
Per jaar het aantal keer dat het formulier in het dossier is opgeslagen

o) Tariefgebruik
Veldnaam
MijCd
BrancheCd
Branche
DekkingCd
Dekking
TarSrtCd
TariefSoort
Aantal

Verklaring
De code van de maatschappij waarop het tarief is aangemaakt
De code van de branche
De omschrijving van de branche
De code van de dekking
De omschrijving van de dekking
De code van de tariefsoort
De omschrijving van de tariefsoort
Het aantal dekkingen (van lopende polissen) waarop dit tariefsoort actief is

2. Tabbladen Nulmeting_Portefeuilleonderzoek
a) ProductComb_Volm
Veldnaam

Verklaring

HoofdbrancheCd
Hoofbranche
BrancheCd
Branche
MijCd
Maatschappij
VerzVormCd
VerzVorm
Aantal
Royement
Lopend

De code van de hoofdbranche
De naam van de hoofdbranche
De code van de branche
De naam van de branche
De code van de maatschappij
De naam van de maatschappij
De code van de verzekeringsvorm
De naam van de verzekeringsvorm
Het aantal volmachtpolissen behorende bij deze combinatie
Het aantal geroyeerde volmachtpolissen behorende bij deze combinatie
Het aantal lopende volmachtpolissen behorende bij deze combinatie

b) ProductComb_Prov
Veldnaam

Verklaring

HoofdbrancheCd
Hoofbranche
BrancheCd
Branche
MijCd
Maatschappij
VerzVormCd
VerzVorm
Aantal
Royement
Lopend

De code van de hoofdbranche
De naam van de hoofdbranche
De code van de branche
De naam van de branche
De code van de maatschappij
De naam van de maatschappij
De code van de verzekeringsvorm
De naam van de verzekeringsvorm
Het aantal provinciale polissen behorende bij deze combinatie
Het aantal geroyeerde provinciale polissen behorende bij deze combinatie
Het aantal lopende provinciale polissen behorende bij deze combinatie

c) Termijn_Looptijd_Data_Leeg

Nulmeting
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Veldnaam
Portefeuille
Constatering

Branche
Relatienr
Volgnr
VolgnrSub
Polisnr
WijzredenCd
Wijzreden

Verklaring
Provinciaal / Volmacht
De constateringen kunnen zijn:
- Contractsvervaldatum is leeg
- Hoofdvervaldatum is leeg
- Looptijd is leeg
- Premievervaldatum is leeg
- Termijn is leeg
De branche
Het relatienr
Het volgnr
Het volgnr sub
Het polisnummer
De code van de wijzigingsreden
De omschrijving van de wijzigingsreden

d) VervaldatumTeLaag
Veldnaam

Portefeuille
Branche
Relatienr
Volgnr
VolgnrSub
Polisnr
WijzredenCd
Wijzreden
Vervaldatum

Verklaring
Hier worden polissen getoond waarbij de premievervaldatum ouder is dan 2 maanden
terug. Niet prolongerende en opgeschorten (en geroyeerde) polissen zijn uitgesloten.
Provinciaal / Volmacht
De branche
Het relatienr
Het volgnr
Het volgnr sub
Het polisnummer
De code van de wijzigingsreden
De omschrijving van de wijzigingsreden
De premievervaldatum

e) NietProlPolissen
Veldnaam

Portefeuille
Branche
Relatienr
Volgnr
VolgnrSub
Polisnr
WijzredenCd
Wijzreden
Vervaldatum

f)

Verklaring
Hier worden polissen getoond waarbij de wijzigingsreden valt in de reeks van 10 t/m 19 en
derhalve niet prolongeren
Provinciaal / Volmacht
De branche
Het relatienr
Het volgnr
Het volgnr sub
Het polisnummer
De code van de wijzigingsreden
De omschrijving van de wijzigingsreden
De premievervaldatum

DatumProblemen

Veldnaam
Opmerking

Relatienr
Volgnr
VolgnrSub
Polisnr
IngangsDtm
PremieVvDtm
ContractVvDtm

Nulmeting

Verklaring
Hier worden volmacht polissen getoond waarbij iets niet klopt rondom de datumvelden
De mogelijke opmerkingen zijn:
- Dagen uit datumvelden komen niet overeen (de dag uit de premie en hoofdvervaldatum
zijn niet gelijk)
- Premievervaldatum bereikt niet de hoofdvervaldatum waardoor BM aanpassing,
indexering e.d. niet (goed) uitgevoerd wordt.
- Premievervaldatum of hoofdvervaldatum wijkt af van het pakket
Het relatienr
Het volgnr
Het volgnr sub
Het polisnummer
De ingangsdatum
De premievervaldatum
De contractsvervaldatum
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Termijn
Looptijd

De termijn
De looptijd

g) TariefsoortLeeg
Veldnaam

Verklaring

BrancheCd
Branche
MijCd
Maatschappij
DekkingCd
Dekking
Aantal

De code van de branche
De omschrijving van de branche
De code van de maatschappij
De omschrijving van de maatschappij
De code van de dekking
De omschrijving van de dekking
Het aantal dekkingen op volmachtpolissen waarbij de tariefsoort leeg is

h) AchterstalligeAgendas
Veldnaam
Medewerker
Niveau

Agendareden
Relatienr
Datum

i)

SchadesOuder5Jr

Veldnaam

Portefeuille
Behandelaar
Branche
Schadenr
SchadeDtm
Melddtm

j)

Verklaring
De medewerker die agenda’s op zijn naam heeft staan die ouder zijn dan 2 maanden
N = relatieniveau
P = polisniveau
S = schadeniveau
X = overig
De agendareden
De relatie
De datum uit de agenda

Verklaring
Hier worden openstaande schades getoond waarbij de schadedatum ouder is dan 5 jaar
geleden
Volmacht/Provinciaal
De behandelaar uit de schade
De branche
Het schadenummer
De schadedatum
De datum waarop de schade in ANVA is ingevoerd

RelatiesGeenLopPolis

Veldnaam

Verklaring

Relatienr
Naam
Opmerking

Hier worden actieve relaties getoond die geen lopende polissen meer hebben en ook geen
polis in de wacht heeft staan.
Het relatienr
De naam
Hier staat verwijzing indien op de betreffende relatie een verwijziging aanwezig is

k) Salderingen
Veldnaam

Verklaring

Code
Naam
Saldodatum
Onderdeel

De code van de maatschappij of agent
De naam van de maatschappij of agent
De laatste datum waarop per maatschappij/agent is gesaldeerd
Agenten
Volmacht maatschappijen
Provinciale maatschappijen

Nulmeting

Pag. 9

