Handleiding: Omnummering ASR – Assu® Pro versie 1 maart 2019

Om de omnummering van ASR door te voeren dient u een aantal stappen te volgen om de gegevens
te wijzigen in het Assu® Pro pakket. Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd wat er moet gebeuren.
Stap 1: Download de omnummerbestanden van de Amersfoortse polissen vanaf het extranet van de
Amersfoortse. Zorg ervoor dat deze op een locatie worden opgeslagen zodat u deze bestanden
makkelijk terug kunt vinden. Ga naar stap 2.

Stap 2: Na het opslaan kunt u het bestand via onze website downloaden:
https://www.aiautomatisering.nl/downloads/download-omnummeringen (versie 1 maart 2019)AssuPro a.s.r. omnummering.
U kunt de tool downloaden en wederom op een locatie opslaan waar u het bestand makkelijk terug
kunt vinden, zoals in de screenshot hieronder te zien is:

Stap 3: Selecteer het bestand en pak het uit in dezelfde map.
Dubbelklik met uw linker muisknop op het bestand, kies een doelmap en klik op ‘Install’.

Stap 4: Na het uitpakken zal de
omnummering op te starten.

automatisch starten om de

Stap 5: Het volgende scherm wordt zichtbaar. Klik op ‘Next>’.

Stap 6: Geef de locatie op van uw Assu_data.mdb bestand en zoek de omnummerbestanden erbij en
lees deze in onder ‘Locatie omnummerbestand’. (klik op het vergrootglas achter ‘Locatie CSV

omnummerbestand en blader in het volgende scherm naar het CSV bestand, Klik hem aan en klik op
‘Openen’).

Doe hetzelfde voor het EDIFACT bestand:

Nu staat alles netjes in uw scherm en kunt u op ‘Next>’ klikken:

Stap 7: In het scherm wat volgt kunt u de omnummering starten. De lijst gaat draaien en de polissen
worden omgenummerd naar de juiste gegevens.

Klik op ‘Yes’ en er gaat een voortgang lopen.
De CSV bestanden zullen eerst gedaan worden.
Let op, dit kan even duren. Onderbreek het proces NIET!

Stap 8: de omnummering van de CSV bestanden is voltooid. Klik op ‘Yes’ om het resultaat te
exporteren zodat u het kunt bekijken.

Kies een locatie waar u het resultaat op wilt slaan en klik ‘OK’

Stap 9: Klik op ‘Next’ rechts onderin uw scherm gevolgd door ‘Yes’

Uw systeem zal nu de EDIFACT bestanden gaan omzetten. Let op, dit kan even duren. Onderbreek
het proces NIET!
Herhaal stap 8 voor de EDIFACT bestanden.

Stap 9: na het exporteren van de EDIFACT bestanden klikt u rechts onderin uw scherm op ‘Next>’.

Stap 10: u bent nu helemaal klaar met beide bestandsoorten. Klik op ‘Finish’.

De export bestanden kunt u ter controle terug vinden op de eerder door u aangegeven locatie (stap
8).

