Eenvoudig en compleet
Online software voor doelgericht hypotheekadvies

Figlo Hypotheken is alles wat u nodig heeft om ieder hypotheekadvies vlot en duidelijk
uit te werken. Het ondersteunt het hele adviesproces van oriëntatie tot nazorg.
Excellent advies en nazorg

Advies in één oogopslag

Door de krachtige techniek
kunnen we eenvoudige en complexe
adviezen aan. Door Figlo Hypotheken
te combineren met Figlo Advisor
beschikt u over statistieken over uw
portefeuille. Alerts waarschuwen u
wanneer uw klant mogelijk aandacht
of advies nodig heeft.

Uw advies wordt samengebracht
in één overzicht: de begroting. De
focus ligt daardoor op de hoofdlijnen.
Details zijn naar behoefte te
raadplegen. Belangrijke zaken voor
uw klant zijn uitgelicht. Daardoor
is de informatie overzichtelijk.

Onderdeel van
Figlo productlijn

Tijdsbesparing

Figlo Hypotheken combineert u
in uw organisatie met andere Figlo
producten. Zo wisselt u klanten uit
met de financial planner, bouwt u
eigen rapporten, of integreert u
uw backoffice en productlijn.
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Door onder andere de
productvergelijkingen van
MoneyView en het aanvragen van
producten en documentuitwisseling
via HDN*, houdt u uw proces
efficiënt. Een eerste inschatting
van de mogelijkheden geeft u met
een minimum aan invoer. U werkt
doelgericht en compliant.
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Figlo Hypotheken biedt onder andere:
Figlo Dashboard
Overzichtelijk dashboard met klantinformatie
Verschillende adviezen op een rijtje
Vormgeving aan te passen d.m.v. thema’s

Hypotheekadvies
Snelle tool voor de oriënterende fase
Motiveren en onderbouwen terwijl u adviseert
Advies voor starters en doorstromers

Ervaar een duidelijk adviesproces
met een focus op de hoofdlijnen

Advies voor zelfstandigen en DGA’s
Detailinformatie met instelbare kolommen

Rapport
Verschillende sjablonen voor snel rapporteren

Werk efficiënt voor een
concurrerend tarief, snelheid
en meer klanttevredenheid

Overzichten direct te printen
Zelf samen te stellen met handige pagina’s

Integraties*
HDN voor uitwisseling van aanvraag,
offerte en documenten
MoneyView Aequote vergelijkingssoftware

Vertrouw op adviessoftware
die eenvoudige en complexe
adviezen aan kan
Bied uw klanten
excellente nazorg

Diverse andere ondersteunende koppelingen
*Inbegrepen in de reguliere licentie voor Figlo Hypotheken Enterprise relaties dienen
voor deze functionaliteit te beschikken over een of meerdere aanvullende licenties.

Combineer Figlo Hyotheken met Figlo Advisor om ook te beschikken over:
Alerts
Meer dan 20 verschillende alerts
Signaleert commerciële kansen door o.a.
Waarschuwing als het huis van uw klant te koop staat
Waarschuwing als oversluiten interessant is
Ondersteunt excellente nazorg door o.a.
Waarschuwing als verstrekkingspercentage sterk gedaald is
Waarschuwing als rentevaste periode bijna verloopt

Analytics
Praktische informatie over uw totale portefeuille
Klantlijsten oproepbaar om direct te benaderen
Demografische en hypotheekgegevens

Olaf van der Elst | 06 5387 98 82

Naar inzicht d.d. 1 april 2017. Aan dit document kunnen
geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

figlo.com

