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Het Ardanta Extranet heeft  
nieuwe praktische functies waarmee  
u nog sneller wijzigingen doorvoert.

Tegels met de belangrijkste takenTegels met de belangrijkste taken

De homepage van ons Extranet is aangepast. U vindt na het inloggen 
tegels waarop de belangrijkste taken staan. Zo kunt u snel en eenvoudig de 
juiste taak selecteren, zoals hieronder is afgebeeld.

Offreren en aanvragenOffreren en aanvragen

Wilt u een offerte maken of meteen een aanvraag indienen?  
Dan kunt u dit doen via de tegel ‘Offreren en aanvragen’.
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Productinformatie en toolsProductinformatie en tools

Bent u op zoek naar brochures, polisvoorwaarden,  
formulieren en de zorgplichttool? Dan kunt u deze vinden  
via de tegel ‘Productinformatie en tools’.

Lopende zaken afhandelenLopende zaken afhandelen

Via de tegel ‘Lopende zaken afhandelen’ kunt u zaken zien die nog 
in behandeling zijn.
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Wijziging doorgevenWijziging doorgeven

Wilt u een wijziging van een klant doorgeven? Kies dan voor  
‘wijziging doorgeven. Hier kunt u voor verschillende wijzigingen kiezen.

Poststukken downloadenPoststukken downloaden

U kunt poststukken inzien en downloaden uit het digitale postvak van a.s.r. 
Maar u kunt ook de poststukken per klant inzien op de klantenkaart.
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Extra persoon toevoegen via de klantenkaartExtra persoon toevoegen via de klantenkaart

U kunt bij het afsluiten via de klantenkaarten, een extra persoon 
toevoegen. Deze persoon kunt u meenemen in het offerte of aanvraagtra-
ject, zodat deze klant onder hetzelfde contract wordt ondergebracht. 

Als u de juiste klantenkaart erbij heeft gevonden, dan kunt u rechtsboven in 
kiezen voor ‘Nieuwe offerte/aanvraag.

In het volgende scherm kunt u kiezen om een nieuwe verzekerde  
toe te voegen. Als u een nieuwe verzekerde toevoegt, dan komt u daarna  
in de offertemodule. De gegevens van de verzekeringnemer worden 
automatisch ingevuld.

Heeft u vragen, dan zit onze Intermediairservice Heeft u vragen, dan zit onze Intermediairservice 
voor u klaar: (053) 483 88 35.voor u klaar: (053) 483 88 35.

Team intermediair Ardanta



1/11

Vanaf vandaag kunt u ook 
via a.s.r. Cockpit het Extranet 
van Ardanta gebruiken.

U kunt nu ook via a.s.r. Cockpit inloggen op ons Extranet. We leggen u graag 
uit hoe de navigatie werkt. Wanneer u inlogt met uw digitale paspoort komt u 
op het eerste scherm terecht met de volgende tegels. 

Offreren en aanvragenOffreren en aanvragen

Als u kiest voor ‘Offreren en aanvragen’, kiest u daarna voor  
‘Ardanta Uitvaart verzekering’.
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U komt dan terecht in de afsluitmodule van Ardanta binnen Cockpit.

Betalingsachterstand bekijkenBetalingsachterstand bekijken

Wilt u inzicht in de betalingsachterstanden van uw Ardanta klanten? Klik dan  
op de tegel ‘Lopende zaken afhandelen’ en kies ‘Betalingsachterstand bekijken’. 
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Betalingsachterstanden inzienBetalingsachterstanden inzien

U komt op onderstaand scherm terecht.  
Daar klikt u op de link ‘Bekijk de betalingsachterstand per klant’.

U komt terecht op de volgende pagina. Hier ziet u een overzicht  
van alle klanten met een betalingsachterstand binnen uw portefeuille. 
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Opgeslagen offertes/aanvragen inzienOpgeslagen offertes/aanvragen inzien

Als u op ‘Lopende zaken afhandelen’ klikt en daarna op ‘Opgeslagen offertes/
aanvragen’, dan kunt u kiezen voor ‘Ardanta uitvaartverzekering’.

Als u daarop klikt, komt u terecht in de Afsluitmodule bij uw  
opgeslagen werk. Zie afbeelding hieronder. Hier vindt u uw opgeslagen  
offertes en aanvragen terug.
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Wijziging of melding doorgevenWijziging of melding doorgeven

Bij ‘Wijziging of melding doorgeven’ kunt u kiezen voor  
‘Ardanta Uitvaartverzekering’.

Daarna komt u terecht op de pagina ‘Contract wijzigen’. Hier zoekt u naar de 
klant van wie u gegevens wilt wijzigen. U kunt zoeken op polisnummer, 
contractnummer, naam verzekerde, geboortedatum verzekerde, postcode, 
woonplaats, oud polisnummer of naam verzekeringnemer. Ook een combinatie 
van zoekopdrachten is mogelijk.
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Heeft u de klant gevonden, dan klikt u op het resultaat en komt u terecht  
op de klantenkaart. Kies hier in het dropdown menu ‘Wijziging doorgeven’  
voor de gewenste wijziging. U komt terecht op het wijzigingsformulier en voert 
de wijziging eenvoudig digitaal door.

Poststukken downloadenPoststukken downloaden

Hierin is niets gewijzigd. Hier kunt u de poststukken terugvinden die wij voor u 
klaarzetten in het digitale postvak.
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ProductenProducten

U kunt bovenaan de pagina van Cockpit kiezen voor ‘Producten’. 

U komt dan op de volgende pagina terecht.

Hier kunt u kiezen voor ‘Uitvaart’. U komt dan op onze informatiepagina terecht.
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VervolgactiesVervolgacties

Bij de vervolgacties kunt u verdergaan door te kikken op:

- Offerte maken
- Product aanvragen
- Contract bekijken
- Contract wijzigen
- Zorgplichttool 

Offerte makenOfferte maken
Als u kiest voor ‘Offerte maken’, dan komt u terecht  
in de afsluitmodule binnen Cockpit.

Product aanvragenProduct aanvragen

Als u kiest voor ‘ Product aanvragen’, dan komt u terecht op de 
aanvraagpagina van onze afsluitmodule binnen Cockpit.
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Contract wijzigenContract wijzigen

Als u kiest voor ‘Contract wijzigen’, dan komt u terecht op de volgende pagina.

Hier zoekt u naar de klant van wie u gegevens wilt wijzigen. U kunt zoeken op 
polisnummer, contractnummer, naam verzekerde, geboortedatum verzekerde, 
postcode, woonplaats, oud polisnummer of naam verzekeringnemer. Ook een 
combinatie van zoekopdrachten is mogelijk.

Heeft u de klant gevonden, dan klikt u op het resultaat en komt u terecht op de 
klantenkaart. Kies hier in het dropdown menu ‘Wijziging doorgeven’ voor de 
gewenste wijziging. U komt terecht op het wijzigingsformulier en voert de 
wijziging eenvoudig digitaal door.
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Contract bekijkenContract bekijken

Als u kiest voor ‘Contract bekijken’, dan komt u terecht op de volgende pagina. 
Hier zoekt u naar de klant voor wie u gegevens wilt bekijken.

Heeft u de juiste klant gevonden? Als u op deze klant klikt, dan komt u terecht 
op de klantenkaart van deze klant.
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Zorgplichttool Zorgplichttool 

Klikt u op ‘Zorgplichttool’, dan komt u terecht in de zorgplichttool en kunt u 
beginnen met het maken van selecties op uw klantenbestand.
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Er zijn weer vier handige 
nieuwe functies beschikbaar 
op het Extranet.

Nieuwe klantenkaartNieuwe klantenkaart

De klantenkaart hebben we helemaal vernieuwd. Wanneer u nu de  
klantenkaart opent, ziet u als eerste de gegevens van de verzekeringnemer.

Aan de linkerkant van het scherm kunt u kiezen voor ‘Verzekerden’.  
U komt dan in het scherm waar u alle verzekerden ziet. 
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Hier kunt u rechtsboven kiezen voor ‘alles openen’. De gegevens van alle 
verzekerden worden dan geopend. U kunt ook op de naam van de verzekerde 
klikken. U ziet dan alle gegevens van deze verzekerde.

Naast de gegevens van de verzekeringnemer en verzekerden,  
kunt u ook zien welke brieven de klant van ons heeft ontvangen. 
Deze vindt u terug bij ‘Correspondentie’. 
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BetalingsachterstandenBetalingsachterstanden

U kunt nog steeds de achterstanden van uw klanten inzien. Als uw klant  
een achterstand heeft, dan kunt u dit op de klantenkaart onder de button 
‘Correspondentie’ zien.

Hier kunt u de openstaande bedragen in uw rekening courant laten boeken  
of de klant een e-mail sturen.

Betalingsachterstanden exporterenBetalingsachterstanden exporteren

U kunt op twee verschillende manieren de lijst met uw klanten inzien  
die een betalingsachterstand hebben.

1.1. 
Op de homepage kunt u bij 
lopende zaken kiezen voor 
‘Betalingsachterstanden’.

2.2. 
Bij ‘Klantinformatie’ kunt u links  
onderin een vinkje zetten  
voor ‘Betalingsachterstanden’.
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In beide gevallen komt u op de pagina waarop uw klanten  
met een betalingsachterstand staan.

Hier kunt u alle klanten (of een gedeelte) selecteren door een vinkje voor het 
contractnummer te zetten. Daarna kunt u klikken op de button rechtsboven 
‘Exporteer achterstanden’. Er wordt nu een Excel-bestand voor u aangemaakt 
met de geselecteerde klanten.

Geroyeerde polissen in verband met overlijdenGeroyeerde polissen in verband met overlijden

Wilt u een geroyeerde polis zoeken? Dan kan dat. U kunt nu polissen  
die geroyeerd zijn door een overlijden tot maximaal 12 maanden na de 
overlijdensdatum terugvinden. Dit was drie maanden.

Wanneer u bent ingelogd, kunt u bovenaan de pagina  
kiezen voor ‘Klantinformatie’. U komt dan op de zoekpagina. 

Links van het beeldscherm kunt u op 
verschillende manieren uw klanten zoeken.  
U kunt zoeken op polisnummer, naam 
verzekerde, naam verzekeringsnemer, 
contractnummer, geboortedatum verzekerde, 
postcode en woonplaats. Helemaal onderaan 
zet u een vinkje voor ‘Inclusief geroyeerd’.
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Premievrije en afkoopwaardes klantenkaart Premievrije en afkoopwaardes klantenkaart 

De premievrije- en afkoopwaardes zijn nu ook te zien op ons Extranet.  
De waardes zijn zichtbaar op de klantenkaart en bij de mutaties. U kunt deze 
op twee manieren terugvinden.

1.1.  Eerst zoekt u de klant. Op de klantenkaart kiest u voor de verzekerde 
waarvoor u de premievrije en/of afkoopwaarde wilt weten. 

Klik op ‘Toon meer gegevens’. U ziet nu onderaan  
de pagina de premievrije en afkoopwaarde staan.
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2.2.    Eerst zoekt u de klant. En daarna kiest u voor ‘Beëindiging’ rechtsboven.  
En dan kiest u voor ‘Premievrij maken verzekering’ of ‘Opgave afkoop’. 

Hier kunnen een of meerdere polissen staan die u premievrij kunt maken.  
Als u de polis(sen) premievrij wilt maken, dan kunt u deze aanvinken en naar 
ons verzenden. De polis(sen) worden dan direct door ons premievrij gemaakt. 
Als de polis niet premievrij gemaakt kan worden, dan wordt dit vermeld.

Als u kiest voor ‘Premievrij maken verzekering’, dan komt u in het volgende scherm:
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Als u kiest voor ‘Opgave afkoop’ dan komt u in het volgende scherm:

Hier kunnen een of meerdere polissen staan die afkoopbaar zijn. Als u deze 
aanvinkt en daarna op ‘Verzenden’ klikt, dan sturen wij de klant een opgave 
van de afkoop. Als de polis niet afgekocht kan worden, dan wordt dit vermeld.
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Er zijn vijf handige 
nieuwe functies beschikbaar 
op het Extranet.

Nieuwe premieberekeningNieuwe premieberekening

Als u een offerte maakt, dan kunt u kiezen voor verschillende betaalduren.  
Al deze betaalduren zijn nu in één oogopslag te zien. U ziet ook direct wat de 
maand- en totale premie over de gehele looptijd is.

Let op! Het laden van al deze premies kost iets meer tijd. Maar nu kunt u wel 
samen met uw klant een bewustere keuze maken.

Automatische verhogingAutomatische verhoging

U kunt de opgebouwde waarde van de automatische verhoging zien.  
U zoekt de klant en kiest dan de verzekerde. Als u deze aanklikt, dan klappen 
de gegevens uit en ziet u het volgende.
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Als u op het i-tje klikt, dan komt het 
volgende pop-up schermpje naar voren. 
Hier ziet u de opgebouwde waarde.

Einddatum polisEinddatum polis

Naast de ingangsdatum is ook de einddatum terug te zien op de klantenkaart. 
Eerst zoekt u de klant erbij en kies dan de verzekerde. Als u deze aanklikt, dan 
klappen de gegevens uit en ziet u het volgende:

Onder de ingangsdatum ziet u de einddatum.
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Links van het beeldscherm kunt u op verschillende manieren uw klanten 
zoeken. U kunt zoeken op polisnummer, naam verzekerde, naam verzekerings-
nemer, contractnummer, geboortedatum verzekerde, postcode en woonplaats. 
Helemaal onderaan zet u een vinkje voor ‘Inclusief geroyeerd’.

Geroyeerde polissen Geroyeerde polissen 

Geroyeerde polissen kunt u terugvinden op Extranet tot 12 maanden na de 
mutatiedatum. Op Extranet kiest u bovenaan de pagina voor ‘Klantinformatie’. 

Nadat u op toepassen heeft geklikt, ziet u aan de rechterkant van de pagina 
de zoekresultaten. Hier klikt u de klant aan en dan komt u op de klantenkaart. 
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Op de klantenkaart klikt u bij ‘Verzekerden’ op de juiste persoon. De gegevens 
worden dan uitgeklapt. Onder de looptijd staat de status van de polis vermeld. 
De volgende statussen kunnen hier staan als een polis is geroyeerd: overlijden, 
royement wegens opname, royement (op verzoek van verzekerde), royement 
per ingangsdatum, royement wegens achterstand, royement wegens foutieve 
invoer, royement (afkoop) of royement wegens administratieve redenen.
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Type polisType polis

U kunt ook het type polis terugzien op de klantenkaart, zoals sommen, kapitaal 
of een dienstenpakket. Eerst zoekt u de klant erbij en kies dan de verzekerde. 
Als u deze aanklikt, dan klappen de gegevens uit en ziet u het volgende:

Onder het polisnummer is het type polis te zien.
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Ontdek zelf hoe makkelijk digitaal 
werken is geworden op ons Extranet.

Vanaf nu vindt u alle belangrijke informatie over de uitvaartverzekeringen van 
uw klanten digitaal op ons Extranet. De afgelopen tijd hebben we steeds meer 
handige functies toegevoegd aan ons Extranet.

Lopende zakenLopende zaken
Via de tegel ‘Lopende zaken’ kunt u de status van uw mutaties en  
aanvragen zien. Ook ziet u hier betalingsachterstanden, opgeslagen  
offertes en niet verzonden aanvragen.

Lopende zaken - status aanvragenLopende zaken - status aanvragen
Klik op ‘Status aanvragen’ en u komt terecht op de pagina waar u inzicht krijgt in 
de laatste status van offertes en aanvragen die door u zijn gemaakt of verzonden.
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Lopende zaken - status wijzigingenLopende zaken - status wijzigingen
Klik op ‘Status wijzigingen’ en u komt terecht op de pagina waar u de  
status van ingediende wijzigingen kunt zien. Voorlopig ziet u alleen de volgende 
wijzigingen terug in dit overzicht: adreswijziging, wijziging verzekeringnemer, 
wijziging betaalgegevens, wijziging incasso en wijziging incassodag. 

De komende periode breiden we het aantal wijzigingen in het overzicht uit. 
Hiervan houden we u op de hoogte.

Klik op ‘Toon alle gegevens’ en scrol  
naar beneden. Onder het oude polisnummer 
ziet u de begunstigde(n) van de polis.  
Als er geen specifieke begunstiging is 
aangegeven, dan staat hier vermeld: 
‘Volgens polisvoorwaarden’.

Begunstiging op de klantenkaartBegunstiging op de klantenkaart
De begunstiging vindt u bij kapitaalverzekeringen terug op de klantenkaart. Zoek de 
klantenkaart erbij en klik de verzekerde aan waarvan u de begunstiging wilt zien.
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Einddatum indexering Einddatum indexering 
De einddatum van de indexering vindt u op de klantenkaart. Zoek de klantenkaart 
erbij en klik de verzekerde aan van wie u de einddatum van de indexering wilt zien.

Klik op ‘Toon alle gegevens’’  
en scrol naar beneden. Als de polis 
indexeert, dan vindt u daaronder 
de einddatum van de indexering.

Waardeoverzicht downloadenWaardeoverzicht downloaden
U downloadt eenvoudig een waardeoverzicht voor uw klanten. Dit is de laatste 
versie van hoe de klant is verzekerd.

De knop ‘waardeoverzicht’ staat op de klantenkaart bij de verzekeringnemer.
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Offerte maken of aanvraag voor bestaande of nieuwe klantOfferte maken of aanvraag voor bestaande of nieuwe klant
Via de tegel ‘Offreren en aanvragen’ kunt u kiezen om voor een bestaande- of 
nieuwe klant een offerte te maken of een aanvraag in te dienen.

Offerte maken of nieuwe aanvraag voor bestaande klantOfferte maken of nieuwe aanvraag voor bestaande klant
Als u voor een bestaande klant een offerte wilt maken of direct een aanvraag 
wilt indienen, dan kiest u voor ‘bestaande klant’ en dan komt u terecht in het 
volgende zoekscherm:

Hier kunt u zoeken op polisnummer, contractnummer, naam verzekerde, 
geboortedatum verzekerde, postcode, woonplaats, oud polisnummer, naam 
verzekeringnemer. Wanneer u een klant op zoekt, verschijnen onder de 
zoekbalk de resultaten.
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Klik op de juiste verzekerde en u komt in de volgende pagina:

Hier geeft u aan voor welke verzekerde u een berekening wilt maken en welke 
polissen er eventueel opgenomen moeten worden in de nieuwe polis. Klik dan 
op ‘Naar offerte/aanvraag’ en u komt in de Offertemodule en alle bekende 
klantgegevens zijn meegenomen. Deze hoeft u niet zelf in te vullen.

Offerte maken of nieuwe aanvraag voor nieuwe klantOfferte maken of nieuwe aanvraag voor nieuwe klant
Als u voor een nieuwe klant een offerte wilt maken of direct een aanvraag wilt 
indienen, dan kiest u voor ‘Nieuwe klant’. U komt dan direct in de Offertemodule.
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Meerdere wijzigingen in een keer doorgevenMeerdere wijzigingen in een keer doorgeven
Wilt u meerdere wijzigingen in één keer doorgeven? Zoek de klant erbij en klik bij 
de verzekeringnemer op ‘Wijzig’.

Per onderwerp kunt u het wijzigingsformulier uitvouwen. Als u klaar bent met alle 
wijzigingen, dan klikt u onderaan de pagina op verzenden.

U komt dan op de 
volgende pagina terecht:
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Gegevens verzekeringnemer wijzigenGegevens verzekeringnemer wijzigen
Op het formulier voor meerdere wijzigingen, wijzigt u eenvoudig de gegevens van 
de verzekeringnemer. 

Telefoonnummer en e-mailadres aanpassenTelefoonnummer en e-mailadres aanpassen
Via het formulier wijzigingsformulier ‘Contactgegevens’ wijzigt u het 
telefoonnummer en e-mailadres van de verzekeringnemer.

Let op! Dit is geen contractsplitsing. U wijzigt hier alleen gegevens van de 
verzekeringnemer die niet juist zijn. 


