Klantdossiers zonder eigenaar weer koppelen

Wanneer u meerdere gebruikers heeft staan onder uw Figlo licentie en u verwijdert via de Figlo
Manager een van deze gebruikers zonder dat u de klantdossiers van deze gebruiker eerst heeft
overgezet naar een andere gebruiker dan kunnen deze klantdossiers gaan ‘zweven’.
De klantdossiers bestaan dan nog wel maar zijn niet meer zichtbaar in de Figlo Advisor omdat de
gebruiker waar ze aan gekoppeld waren niet meer bestaat.
U kunt de klantdossiers terug vinden via het Figlo Dashboard en dan weer koppelen aan een nog wel
bestaande gebruiker.
U dient eerst een divisie aan te maken om klantdossiers te kunnen koppelen aan een eigenaar. Om
een divisie aan te kunnen maken heeft u toegang nodig tot de Figlo Manager. Als u dit heeft kunt u
via de volgende url inloggen: https://europe.figlo.com/advisor/manager/.
Vervolgens klikt u linksboven op organisation explorer. Uw bedrijfsnaam verschijnt dan. Wanneer u
daar met de muis op klikt kunt u onderaan kiezen voor add.

Er verschijnt dan een pop up scherm waarin u kunt kiezen uit het aanmaken van een suborganisatie
of een divisie. U moet dan kiezen voor een divisie en een naam voor de divisie invoeren.

Wanneer u dit heeft gedaan kunt u zien dat onder uw bedrijfsnaam de divisie is geplaatst.

De divisie is aangemaakt. U kunt nu uitloggen uit de Figlo Manager.
Om de klantdossiers te kunnen zien die geen eigenaar meer hebben en een nieuwe eigenaar toe te
wijzen moet u inloggen in Figlo Dashboard. Dit kunt u doen via de volgende url:
https://europe.figlo.com/AdvisorDashboard/.
Wanneer u in logt in het Figlo Dashboard ziet u aan de linkerzijde de verschillende buttons. U kunt
kiezen voor cliënten dan krijgt u een overzicht te zien van alle aangemaakte klantdossiers.

Vervolgens kiest u onder divisie ‘deselecteer alles’. U krijgt dan een overzicht van alle aangemaakte
klantdossiers van alle gebruikers.

Wanneer u vervolgens klikt op ‘eigenaar’ worden de klantdossiers gerangschikt. Vanaf de eerste
pagina kunt u de klantdossiers terug vinden waar geen eigenaar aan gekoppeld is.
Wanneer u terug gaat naar het overzicht van uw clienten en een klantdossier aan klikt dat niet is
gekoppeld aan een eigenaar kunt u zien dat er nu een button is waarin u de eigenaar van het
klantdossier kunt wijzigen.

Wanneer u daar op klikt kunt u een divisie kiezen en daarna de eigenaar aan wie u het klantdossier
wilt toewijzen.

Op deze manier kunt u alle klantdossiers zonder eigenaar weer aan een eigenaar toewijzen.

