In deze handleiding hebben we de functionaliteiten van FAST voor u beschreven. Als u vragen
heeft over het gebruik van FAST kunt u ons bellen of mailen. Wij nemen dan zo snel mogelijk
contact met u op, maar uiterlijk binnen 4 uur.
Op onze website vindt u via onze homepage de inlog rechtsboven

Inloggegevens
Uw inloggegevens heeft u separaat per e-mail ontvangen.
In het geval dat u:
• voor meerdere medewerkers een login wilt ontvangen
• niet kunt inloggen
• vragen heeft over inloggen in FAST
verzoeken we u ons een e-mail te sturen. Als u uw wachtwoord kwijt bent, klikt u dan op ‘Wachtwoord vergeten?’. U
ontvangt dan per e-mail direct een nieuw (tijdelijk) wachtwoord. Wij adviseren om daarna uw wachtwoord meteen te
veranderen in een zelf gekozen wachtwoord.

Menubalk
In FAST maken we gebruik van de volgende menubalk. Deze menubalk staat altijd aan de linkerzijde van de pagina.
Door te klikken op de icoontjes komt u direct op de gewenste pagina:

HOME
PROFIEL
DOSSIERS
BERICHTEN
KANTOORGEGEVENS

Op de volgende pagina’s geven we u per onderdeel een toelichting. De dossierlijst staan ook vermeld op de pagina
Kantoor.

Gebruikerstype
In FAST maken we gebruik van diverse gebruikers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdaccounts (alle
informatie van uw kantoor) en adviseursaccounts. Bij Profiel kunt u zien wat voor type account u heeft. Mocht u iets
willen wijzigen, kunt u hiervoor een verzoek per mail. Dit verzoek ontvangen we graag van de persoon die binnen uw
kantoor tekenbevoegd is.

Entree
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle lopende dossiers. U ziet daarin ook direct de status van uw dossiers.
Als u hier op een dossier klikt, komt u direct in het betreffende dossier, op de plek waar u de laatste status kunt zien
of openstaande acties kunt afhandelen.

Profiel
Onder Profiel vindt u de gegevens van uw eigen profiel waarmee u op dat moment bent ingelogd. Als u daarin iets wilt
wijzigen, klikt u op de button WIJZIG waarna u uw gegevens kunt aanpassen. U klikt vervolgens op OPSLAAN.

Dossierlijst
Op deze pagina vindt u de dossiers die we voor u in behandeling hebben. Door op een dossier te klikken, komt u op
de dossierpagina.

Dossierpagina – Aanvraag & Rente aanbod
Zodra u op de dossierpagina bent, verschijnt aan de linkerkant een verticale statusbalk. Deze geeft weer in welke
fase het dossier zich bevindt. Bovenaan de dossierpagina staat deze fase ook nog een keer genoemd. Daaronder
ziet u staan ‘Stap’. Hier vermelden we in welke stap binnen de getoonde fase de aanvraag zich bevindt. In het
getoonde scherm is de stap ‘Documenten opgevraagd’. Het systeem zal, als u op de dossierlijst een dossier open
klikt, altijd de bij deze fase en stap behorende verticale tab tonen, zodat u direct op het juiste scherm kunt zien welke
acties openstaan. Bij de getoonde fase en stap zal het systeem u dus meteen het scherm achter de verticale tab
‘Documenten’ tonen (zie volgende pagina), want daar vindt u de status van de documenten.
Als u aan de linkerzijde klikt op Aanvraag verschijnt onderstaand scherm. Onder de diverse tabbladen staan de
hypotheekgegevens van uw klant. Als u klikt op Rente-aanbod kunt u het rente-aanbod voor uw klant downloaden.
U kunt dus altijd de acties uit vorige fases en stappen bekijken.

Dossierpagina – Documenten
Op deze pagina ziet u welke documenten we nog van u wensen te ontvangen. Dit is het scherm dat u gelijk te zien
krijgt als u op de Dossierlijst dit dossier opent. U ziet in dit scherm precies in welk stadium elk document zich bevindt.
In dit geval ziet u onder de kolom ‘Adviseur’ dat alle documenten voor dit dossier nog moeten worden aangeleverd.
In het scherm ziet u een aantal kolommen, die u met indicatoren en tekst de volgende informatie verschaffen:
Adviseur – acties die bij u openstaan, al uitgevoerd zijn of die urgente actie vereisen.
Ook ziet u onder de kolommen ‘Service Provider’, ‘Beoordelen’ en ‘1e Akkoord’ in welke stap van het
beoordelingsproces elk document zich bevindt.
U ziet in dit overzicht dat er acties bij u openstaan: één document is afgekeurd bij de beoordeling en moet opnieuw
door u worden aangeleverd, 2 documenten zijn bij ons nog in behandeling, de overige vinden wij akkoord. De
geldverstrekker heeft 5 documenten akkoord bevonden, 1 afgekeurd en 2 nog niet beoordeeld

Berichten
Alle correspondentie die we met u voeren over een dossier, vindt u overzichtelijk per dossier geordend in de
berichtenomgeving. Elke e-mail wordt ook direct in het dossier opgeslagen. Wij verzoeken u dan ook alleen via deze
mailbox met onze acceptanten te communiceren over een dossier.

Kantoor
Op deze pagina staat alle bij ons bekende informatie van uw kantoor. Als u hierin wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u
die per e-mail sturen met de wijzigingen en zullen we dit zo snel mogelijk voor u in orde maken.

Kantoor - Dossiers
Hieronder vindt u een overzicht van al uw dossiers. Door op een dossier te klikken, toont het systeem u weer de
eerder vermelde schermen.

