Persbericht

MoneyView lanceert vernieuwd Advisa
Voorwaardenvergelijker op veel punten verbeterd
Vandaag is de nieuwe versie van MoneyView Advisa live gegaan. Met name de gebruiksvriendelijkheid is
watt de gevolgen zijn van keuzes die hij
sterk toegenomen. Zo is het voor adviseur in één scherm inzichtelijk wa
maakt bij het vergelijken van producten. Naast ‘harde’ eisen aan het financiële product, die de uiteindelijke
selectie kleiner maken, kan hij ook ‘zachte’ wensen aangeven waarmee helder zichtbaar wordt welke
producten het beste aansluiten bij de behoeften en wensen van zijn cliënt. Dit wordt visueel gemaakt door de
Persoonlijke ProductScore. Door de integratie met MoneyView AeQuote betrekt de adviseur ook eenvoudig
de tarieven bij zijn vergelijking.

Ook kan de adviseur aangeven van welke kenmerken hij informatie op het scherm en in de rapportage wil
zien.
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MoneyView Advisa is bovendien de meest complete productvergelijker in de markt, zowel in
productcategorieën als in aantal producten per categorie. MoneyView is dan ook trots op deze nieuwe versie
van haar vlaggenschip. “Met MoneyView Advisa kan de financieel adviseur nog beter zijn meerwaarde
bewijzen aan zijn klant”, zegt Martin Koot, verantwoordelijk voor de producten en activiteiten van MoneyView
bij financieel adviseurs. “Simpel een product afsluiten kan de consument steeds meer online. Een gedegen
analyse van zijn situatie en wat producten daarin kunnen betekenen is het domein van de professioneel
adviseur. Wij denken dat het vernieuwde Advisa hem daar bij zal helpen”.

MoneyView
stelt
een
gratis
demo
(NOOT
VOOR
REDACTIE:
s.v.p.
linken
naar
http://www.moneyview.nl/Default.aspx?pagina=DEMOACCOUNT_ADVISA) ter beschikking, waarmee een
adviseur twee weken lang de volledige functionaliteit kan uitproberen.

Over MoneyView
MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op
dagelijkse

basis

de

productontwikkelingen

op

het

gebied

van

levensverzekeringen,

pensioenen,

hypotheken,

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de
ProductManager, Selector, Advisa en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor
banken, verzekeraars en adviseurs.
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