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In deze release notes is de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van versie 18.2 van de Figlo 
applicaties beschreven. Wij adviseren u dit document goed door te lezen. Voor meer informatie is het mogelijk 
contact op te nemen met onze afdeling Support via ons online Helpcenter.  

De 18.2 release bevat de nieuwe Figlo Manager. Daarnaast bevat de release nog een aantal kleinere 
uitbreidingen en verbeteringen.  

Figlo Manager 

Vanaf versie 18.2 is de nieuwe versie van de Figlo Manager beschikbaar. Hierdoor kunt u gebruik maken van 
de Figlo Manager zonder de Silverlight plug-in en Internet Explorer.  

Configuratie menu onderdelen Figlo Start 

In bepaalde omstandigheden willen Enterprise relaties de mogelijkheid hebben menu onderdelen in Figlo Start 
te verbergen op hun eigen omgeving of in geval van een aanroep met behulp van Single Sign-On (SSO). 
Hiervoor zijn nieuwe configuratie-opties en parameters toegevoegd.  
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De Figlo Manager applicatie maakte gebruik van de Silverlight plug-in in uw browser. Vanwege de beëindiging 
van de ondersteuning van Silverlight en Internet Explorer 11 door Microsoft per 15 juni 2022 is de Figlo 
Manager applicatie herschreven. Hierdoor kunt u als beheerder van de Figlo applicatie vanaf versie 18.2 
gebruik maken van de Figlo Manager in uw browser, zonder dat u de Silverlight plug-in en Internet Explorer 
nodig hebt.  

  

 

 

  

De nieuwe front-end applicatie is ontwikkeld in HTML5 en Angular en biedt dezelfde functionaliteit als de 
oude Figlo Manager. Zo kunt u bijvoorbeeld instellingen voor uw organisatie aanpassen, gebruikers beheren, 
eigen teksten aanpassen en hypotheekaanbieders filteren.  
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Configuratie van beschikbare menu-onderdelen 

Onderdelen in het menu van Figlo Start moeten in bepaalde situaties niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld als 
een Enterprise relatie ervoor kiest dat haar gebruikers geen gebruikersaccounts moeten kunnen aanmaken 
voor toegang tot MijnKluis of dat de cliëntenlijst niet beschikbaar moeten zijn als een klantdossier wordt 
geopend vanuit een CRM-systeem. Voor deze situaties zijn instellingen en parameters toegevoegd, om dit 
mogelijk te maken.  

Onder andere de volgende onderdelen zijn uit te schakelen via configuratie of parameters in de SSO-aanroep 

• Klantprofiel 
• Documenten 
• Gebruikersaccount 
• Berichtenmanager (HDN) 
• Alerts 

De informatie over hoe de instellingen en parameters exact kunnen worden ingesteld zijn door Enterprise 
relaties te raadplegen in onze Confluence Figlo Platform documentation omgeving.  

Configuratie op omgevingsniveau 
Via de application config van Figlo Start kunnen Enterprise relaties met een eigen On-premise-installatie van 
de Figlo software instellen welke menu-onderdelen wel of niet beschikbaar zijn in het menu van Figlo Start.  

De menu onderdelen kunnen via configuratie worden uitgeschakeld. De instellingen op omgevingsniveau 
worden toegepast voor alle gebruikers.  

SSO-aanroep van Figlo Start 
Via een SSO-aanroep van Figlo Start kunnen Enterprise relaties vanuit hun eigen CRM-systeem een 
klantdossier openen in Figlo Start. Voor die SSO-aanroep kunnen Enterprise relaties nu instellen welke menu-
onderdelen niet zichtbaar zijn in het menu van Figlo Start.  

Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de toegang tot de instellingen van de adviseur of de cliëntenlijst via de 
aanroep te verbergen.  
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Overige verbeteringen 

Weergave omschrijving velden in overzicht 
In het overzicht met de ingevoerde gegevens in Figlo Start is de omschrijving van de details toegevoegd. 
Voorheen waren deze gegevens alleen zichtbaar als u met de muis over het veld bewoog. Hierdoor is direct 
duidelijk waar de betreffende waarde betrekking op heeft.  

 

Import Mijnpensioenoverzicht.nl 
De structuur van het gegevensbestand van Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) was gewijzigd, waard het niet 
mogelijk was een MPO-gegevensbestand te importeren in Figlo Start. De importfunctie is hierop aangepast.  
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Nieuwe tarieven Energiebespaar Tool  

Als gevolg van de toegenomen energieprijzen en kosten van energiebesparende maatregelen, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen of aanbrengen van dak- of vloerisolatie, hebben we in de EnergieBespaar Tool de 
voorbeeldbedragen voor de investeringen en besparingen aangepast aan de meest recente tarieven. 

Hiermee krijgt u een up-to-date inzicht in de kosten en besparingen van energiebesparende maatregelen.  

 

Differentiatie energielabels in rentetarieven 

Verschillende geldverstrekkers hanteren steeds specifiekere tarieven bij een energielabel van een onroerende 
zaak. Zo kan verschil zijn tussen de rente voor een hypotheek op een woning met energielabel A+++ (bijna 
energieneutraal) en een woning met energielabel A++++(energieneutraal). 

Wanneer in de begroting de energieklasse van woning is ingesteld op A++++(energieneutraal), worden bij het 
bekijken van de rentetarieven voor een hypotheekdeel automatisch de rentetarieven gefilterd op dat 
energielabel.  
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Overige verbeteringen 

Cumulatieve netto woonlasten 

In het jaaroverzicht en meerjarenoverzicht van de woonlasten is de regel ‘Cumulatieve netto woonlasten’ 
opgenomen, zodat u inzicht heeft in hoe de cumulatieve woonlasten zich in de tijd ontwikkelen.  
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Advisor niet meer beschikbaar 
Met ingang van versie 18.2 zal de oude Figlo Advisor applicatie niet meer beschikbaar zijn. Ook niet meer voor 
specifieke gebruikers voor bepaalde casussen.  

Heeft u nog oude plannen, dan zijn de resultaten van een oud Figlo Advisor plan te bekijken in Figlo Planning 
en is het mogelijk een PFA-rapport af te drukken om de details van het plan te bekijken.  

Oude Inventarisatiewizard niet meer beschikbaar 
Vanwege de beschikbaarheid van de nieuwe MijnKluis in versie 18, met daarin ook 
inventarisatiemogelijkheden, zal met ingang van versie 19 de oude inventarisatiewizard Studio applicatie niet 
meer beschikbaar zijn.  

VIA-service niet meer beschikbaar 
De VIA-service was een web-service voor het inlezen van VIA-bestanden (Vooraf Ingevulde Aangifte) van de 
belastingdienst. Deze web-service werd maar door een beperkt aantal Enterprise relaties gebruikt.  

Vanwege de geplande beëindiging van de beschikbaarheid van de VIA-bestanden van de Belastingdienst, zal 
met ingang van versie 19 de VIA-service niet meer beschikbaar zijn.  

Overige verbeteringen 

Functionele aanpassingen 

Content beheer permissie in Figlo Manager verwijderd 

In versie 18.0 was een nieuwe permissie geïntroduceerd, zodat alleen een manager account met een rol 
waarin de betreffende permissie was geselecteerd nieuwe content kon uploaden. Verschillende Enterprise 
relaties hadden een aparte rol ingeregeld voor deze permissie. In versie 18.2 wordt deze permissie gebaseerd 
op het niveau van het manager account. De eventueel handmatig toegevoegde rol met de CanUpdateContent 
permissie dient handmatig te worden verwijderd.  

Technische verbeteringen 

Performance 

In de Figlo applicaties zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de snelheid van de werking van de 
applicatie en de web services.  

Beveiliging 

In de Figlo applicaties zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de veiligheid van de applicatie en de 
bescherming van gegevens.  

De documentatie van de web services is niet publiek beschikbaar. Voor Enterprise relaties en implementatie 
partners is de documentatie wel te raadplegen via de Figlo Platform documentatie in Confluence. 
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Overzicht inclusief meldingsnummers  

Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle toegevoegde en gewijzigde functionaliteit. In dit overzicht zijn 
tevens de meldingsnummers opgenomen waaronder de wijziging in ons systeem is geadministreerd.  

Melding 
nummer 

Betreft 
lokalisatie 

Beschrijving 

171829 GLOB Bij het verwijderen van een klantdossier, worden ook ingevulde gegevens van vragenlijsten verwijderd.  

174696 GLOB De Swagger documentatie van enkele web services is niet meer publiek te raadplegen.  

176286 GLOB De Swagger documentatie van enkele web services is niet meer publiek te raadplegen.  

177115 NLD In het overzicht met de ingevoerde gegevens in Figlo Start is de omschrijving van de details toegevoegd.  

178169 GLOB In de Figlo Manager werden in het overzicht van adviseur- en manager accounts niet altijd alle accounts getoond.  

183539 GLOB Bij een numeriek veld kon het voorkomen dat na het invullen van b.v. een bedrag van 20.000 na gebruik van de 
voeg toe knop werd aangepast in 20,000. Hierdoor werd het opgeslagen als 20,-. 

184486 NLD Als bij de aankoop van een 2e woning/belegging een hypotheek werd toegevoegd leidde dat bij het opslaan tot 
een foutmelding. 

184536 NLD Het is op de begroting in Figlo Hypotheken weer mogelijk om een expander te openen door op het driehoekje te 
klikken. 

184708 NLD Het meerjarenoverzicht en het jaaroverzicht voor de woonlasten bevat nu ook een regel met de cumulatieve 
netto lasten. 

184834 NLD In de hypotheekconstructie zorgt het tikken van een letter bij de aanbieder van een hypotheekdeel dat meteen 
een corresponderende aanbieder wordt gekozen.  

185286 NLD Wanneer een cliënt in Hypotheken geen doorstromer is wordt in het PFA-rapport geen vervreemdingssaldo meer 
weergegeven. In bepaalde gevallen werd het vervreemdingssaldo onterecht weergegeven. 

185551 NLD Voor de eenmalige aftrekbare kosten werd een vergoeding vervroegde aflossing naar rato van het gedeelte in box 
1 van de totale hypotheek meegenomen. Dat is nu naar rato van het box 1 gedeelte van het hypotheekdeel waar 
de vergoeding betrekking op heeft. 

185688 NLD De tarieven die gebruikt worden in de EnergieBespaar Tool zijn bijgewerkt als gevolg van de toegenomen prijzen 
van energie en maatregelen.  

187441 NLD Als gevolg van een miniem afrondingsverschil werd een NHG-case ten onrechte afgekeurd. 

188190 GLOB Voor een enterprise relatie met een eigen on-premise Figlo installatie zijn de menu-onderdelen instelbaar 
gemaakt door middel van Application key configuration Figlo.Start en voor SSO-aanroepen.  

188346 NLD De mapping voor de energieklasse reageert nu in alle gevallen ook op de aangepaste op en afslagen voor de 
energie labels als de rente wordt opgehaald vanuit de begroting. 

188378 NLD In de berekening van het maximale hypotheekbedrag op inkomen (LTI) is een keuze toegevoegd om de toets uit 
te voeren op basis van puur de box 3 woonquotes. Deze optie is nog niet beschikbaar in Figlo Hypotheken, maar 
zal wel binnenkort gebruikt gaan worden in de maximale hypotheekberekening van Figlo Calculations.  

188844 NLD Bij hypotheekaanvraag waarbij gebruik is gemaakt van Ockto wordt alleen nog een PersoonsID gemapt naar de 
entiteit ExterneIdentificatie in het HDN AX bericht.  

189884 NLD Een via Mijn Pensioenoverzicht gedownloade XML kan weer in alle gevallen geïmporteerd worden. 

 

 


