
Allegro Portier   
 

Ontdek de mogelijkheden van de nieuwe versie van Allegro Portier. Bovenop de bewezen kwaliteit van Allegro Portier 
(versie 2) zijn er een groot aantal verbeteringen en nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Nieuw is dat u het doorvoeren 
van de mutatie uit het bericht kunt toewijzen aan de juiste medewerker. Vertrouwde routines zoals automatisch 
verwerken in de achtergrond (Autoportier) zijn natuurlijk nog altijd aanwezig, maar verbeterd. Zo blijft de verwerking van 
alle berichten gewaarborgd. En juist daar bewijst Allegro Portier zijn grote meerwaarde. Uw organisatie wilt natuurlijk 
efficiënt werken en daarom berichten op een juiste manier automatisch verwerken. 
 

 Soort verwerking kiezen: U kunt per berichtsoort aangeven op welke wijze het bericht verwerkt wordt. Er zijn drie keuzes; automatische of handmatige verwerking of de keuze om een bericht te negeren. Deze routes bestonden al, maar hebben een nieuwe betekenis gekregen.  
 Automatische verwerking en Negeren: Allegro Portier verwerkt het bericht en voert de mutatie automatisch door. Autoportier verwerkt ieder uur* nieuwe berichten. Mocht een mutatie niet doorgevoerd kunnen worden, dan loodst Portier de mutatie door naar een medewerker.  Zo voorkomt u dat een bericht verdwijnt.  U kunt er ook voor kiezen om een bericht te negeren. Het bericht wordt dan wel verwerkt, maar de mutatie niet doorgevoerd. 

* Dit is afhankelijk van instellingen en kan ook handmatig gebeuren.  
 Handmatige verwerking: Na verwerking van het bericht zet Allegro Portier een taak of traject** in de Agenda. Met deze taak bepaalt de medewerker of de mutatie wel of niet doorgevoerd wordt. Dit kan een specifieke medewerker, functie (eventueel bij actueel of aanvraag van product) of team (traject)  zijn.  Dit geeft uw organisatie meer flexibiliteit in de manier van verwerken. Daarnaast kiest uw medewerker het tijdstip van doorvoeren. 

** Hiervoor is de module Allegro Workflow vereist. 
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 Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Kred’it beantwoordt uw vragen graag.  

 Alle berichten worden verwerkt: Ongeacht waar en hoe berichten in het proces verwerkt worden, zal Allegro Portier alle berichten verwerken. Er zijn nooit onverwerkte berichten.   Medewerkers beter informeren:  Allegro Portier heeft een verbeterde manier van medewerkers informeren; de infomelding. Bij geautomatiseerde en handmatige verwerking kunt u aangeven of deze infomelding vooraf of achteraf bij het wel of niet doorvoeren van een mutatie wordt aangemaakt. De infomelding komt als taak of traject** in de Agenda terecht, maar kan ook als infosignaal in een nieuwe widget op het Allegro Medewerkers Dashboard*** komen te staan.  
*** Hiervoor is de module Allegro Schuldregeling vereist.  

 Raadplegen berichten uitgebreider: Nieuw is dat u in Allegro Portier en Allegro KIS niet alleen de berichtgegevens, soort verwerking, de datum en tijd kunt zien, maar ook of  en wanneer een bericht  is doorgevoerd en door wie. Zo kunt u altijd zien wat er met een bepaald bericht is gebeurd.  
 Nieuwe vormgeving: Uiteraard heeft de nieuwe versie van Allegro Portier de moderne vormgeving die u al gewend bent van onze andere producten  zoals Allegro Schuldregeling, Allegro Budgetbeheer(+) en Allegro Verklaring.   


