Handleiding
Skydoo – webapplicatie
Skydoo 2.28
Mei 2021

Heb je vragen over het gebruik van Skydoo die niet worden beantwoord in deze handleiding,
raadpleeg dan de FAQ’s op www.skydoo.nl of neem contact op met de Skydoo Supportdesk.
Heb je inhoudelijke vragen over b.v. de afwijzing van een aanvraag of een document,
Neem dan contact op met de acceptatieafdeling van de betreffende geldverstrekker.
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1. Inloggen op de webapplicatie
Ga naar www.skydoo.nl en klik op ‘Inloggen gebruikers’ waarna onderstaand scherm verschijnt:



Klik op de gewenste geldverstrekker

Afhankelijk van de gekozen geldverstrekker verschijnt het volgende scherm:





Medewerkers van NN kiezen voor “Inloggen met … authenticatie” en kunnen zich daarna
aanmelden met hun organisatieaccount.
Overige gebruikers kiezen voor “Inloggen met HDN certificaat”
Kies eventueel voor “inlogmethode onthouden” waardoor dit scherm niet meer verschijnt.
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Indien bovenstaand scherm niet verschijnt of als is gekozen voor “Inloggen met HDN certificaat” dan
verschijnt de volgende pop-up:




Selecteer uw HDN-browsercertificaat
NB: de verlener van uw Skydoo web-certificaat is altijd CS Net Certificate Authority
Klik op OK

Hierna verschijnt het volgende scherm:




Dossiers: deze button en de onderliggende schermen zijn zichtbaar voor alle gebruikers
o Zie hoofdstukken 2 en 3
Support: deze button en de onderliggende schermen zijn enkel zichtbaar voor acceptanten en
medewerkers van Skydoo Support.
o Zie hoofdstuk 4
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2. Dossier - overzichtsscherm
Het overzichtsscherm toont alle dossiers voor de geselecteerde geldverstrekker:



Linksboven kun je dossiers met een bepaalde status selecteren:
o Alle aanvragen
o Aanvraag in behandeling bij Skydoo
o Offerteaanvraag afgewezen
o Aanvraag in behandeling bij geldverstrekker
o Wachten op (aanvullende) stukken
o Geannuleerd door intermediair *)
o Offertetermijn verloopt
o Dossier ter acceptatie bij geldverstrekker *)
o Dossier finaal akkoord *)
o Offerte aanvraag niet te verwerken
o Akte gepasseerd *)
o Dossier beëindigd *)
o Lening in beheer *)
o Handmatig aanpassen
*) Voor dossiers met deze statussen is het niet meer mogelijk om documenten in te dienen
via DX-bericht of via een upload.



In de witregel boven elke kolom kun je een selectiewaarde invoeren:
o Indien je het dossier van ‘De Graaf’ zoekt, dan voer je dit in boven ‘Aanvragen’ gevolgd
door Enter. Alleen de dossiers met ‘De Graaf’ als aanvrager worden daarna getoond.
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De instellingen voor de kolommen kun je aanpassen door te klikken op het icoon bij de pijl:



Rechtsboven in het overzichtsscherm kun je klikken op Skydoo Webapp:
o Log uit
o Herstellen instellingen
o Over Skydoo
 Skydoo versie: toont de huidige versie van Skydoo
 Regels versie: toont de huidige versie van de acceptatieregels



Door te klikken op

wordt dit overzichtsscherm gesloten.



Door te klikken op

wordt dit overzichtsscherm ververst.



Door te klikken op een specifiek dossier wordt dat dossier geopend. Zie: Dossier - detailschermen.
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3. Dossier - detailschermen
Klik in het overzichtsscherm op het gewenste dossier, waarna het dossier wordt geopend:






Elk dossier heeft de volgende detailschermen:
a) Gegevens aanvrager(s)
b) Hypotheekgegevens
c) Dossierstukken
d) Voortgang externe bronnen
e) Beoordelingsresultaten
f) Berichten
De detailschermen ‘Gegevens aanvrager(s)’ en ‘Hypotheekgegevens’ tonen de gegevens uit de
aanvraag. De mogelijkheden van de overige schermen worden verderop nader toegelicht.
Open en sluit het gewenste detailscherm door te klikken op de blauwe balk aan de bovenkant van
dit detailscherm.
Het dossier kan gesloten worden middels de knop ‘Sluiten’ rechts bovenaan.

Extra opties afhankelijk van degene die is ingelogd:
 Adviseur: een aanvraag kan worden geannuleerd middels de knop [Annuleren aanvraag] rechts
bovenaan. Hierna verschijnt onderstaand scherm, waarin je de reden voor het annuleren kunt
aangeven.

Een eenmaal geannuleerde aanvraag kan alleen door de geldverstrekker worden gereactiveerd.
Indien dit wenselijk is, neem dan contact op met een acceptant en verzoek hem om een DA-bericht
voor dit dossier in te dienen.
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Acceptant: een afgewezen aanvraag kan door de acceptant worden ‘overruled’ middels de knop
[Overrulen] rechts bovenaan. Hierna verschijnt onderstaand scherm, waarin je je naam en de reden
voor het overrulen kunt aangeven. Deze informatie verschijnt incl. de naam van de acceptant in de
managementinformatie.
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3a. Dossierstukken



Dit scherm toont alle opgevraagde dossierstukken en de status hiervan:
o 01 Aan te leveren (wit): het document dient te worden aangeleverd.
o 02 In behandeling (wit): het document wordt nu door Skydoo beoordeeld.
o 03 Ontvangen (wit): het document is ontvangen en doorgestuurd naar de geldverstrekker.
o 04 Akkoord (groen): het document is inmiddels geaccordeerd door geldverstrekker.
o 06 Voorlopig akkoord (groen): het document is positief beoordeeld door Skydoo of de
eerste acceptant van de geldverstrekker.
o 07 Afgekeurd en opnieuw aan te leveren (zie toelichting) (rood): Skydoo of de
geldverstrekker heeft het document afgekeurd. In de toelichting wordt de reden vermeld.
o 08 Vervallen (zie toelichting) (grijs): de geldverstrekker heeft besloten dat het document
niet meer hoeft te worden aangeleverd. In de toelichting wordt de reden vermeld.



De kolom Geanalyseerd geeft aan of Skydoo het document heeft beoordeeld.
Klik op een geanalyseerd document (b.v. 024 Kopie identiteitsbewijs), waarna de bevindingen van
Skydoo op dit document worden getoond. Deze kunnen de volgende status hebben:
o Geen bevindingen of afwijkingen gevonden: het document is positief beoordeeld door
Skydoo en doorgestuurd naar de geldverstrekker.
o Waarschuwing: het document is niet volledig correct en wordt voorzien van de bevindingen
doorgestuurd naar de geldverstrekker.
o Stop: het document is afgekeurd; afhankelijk van het soort document wordt deze door
Skydoo tegengehouden en wordt verzocht een nieuw document aan te leveren, of het
document wordt voorzien van de bevindingen doorgestuurd naar de geldverstrekker.
 Let op: met ingang van Skydoo 2.28 (mei 2021) worden documenten met een BSN
niet alleen automatisch afgekeurd, maar ook na 5 werkdagen ook automatisch
verwijderd.



De volgende buttons boven in het scherm zijn beschikbaar voor de adviseur:
o Download: downloadt het geselecteerde document naar uw computer
o Download alles: downloadt alle documenten van dit dossier naar uw computer
o Upload: hiermee kun je het geselecteerde document uploaden, waarna het door Skydoo
wordt beoordeeld en (indien goedgekeurd) wordt doorgestuurd naar de geldverstrekker.
Heb je per ongeluk een verkeerd document geüpload, dan kun je het opnieuw uploaden.
De maximale documentgrootte is 35MB.
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o
o

Documentanalyse: toont de resultaten van de vergelijking die Skydoo uitvoert op de
informatie uit de aanvraag en het geselecteerde document.
Download Document Analyse rapport: download een PDF met de documentanalyses van
alle documenten

3b. Voortgang externe bronnen



Dit scherm toont de voortgang van de beoordeling op externe bronnen.
o Uitgevoerd: controle is uitgevoerd.
o Foutmelding: er is een fout gevonden. Klik op de regel voor meer informatie.
o Nog uit te voeren: de externe bron moet nog worden of wordt op dit moment
geraadpleegd. Deze status wordt ook getoond als de externe bron niet zal worden
aangeroepen, bijvoorbeeld indien een voorgaande controle reeds heeft geresulteerd in een
afwijzing van de aanvraag.



De volgende externe bronnen worden door Skydoo geraadpleegd:
o ADDRESS_VALIDATION: controleert of de opgegeven adressen van hypotheekgever en
onderpand daadwerkelijk bestaan.
o CALCULATE_LTCV: berekent de maximale Loan to Costs and Value.
o CALCULATE_LTI: berekent de maximale Loan to Income.
o BISBKR: voert de BKR controle uit. Noot: de resultaten hiervan worden niet getoond aan de
adviseur, maar zijn in dit scherm wel zichtbaar voor de acceptant.
o NHG2: controleert of NHG mogelijk is o.b.v. de gegevens in de aanvraag.



Klik op de betreffende bron voor meer informatie over de bevindingen.
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3c. Beoordelingsresultaten



Dit scherm toont alle resultaten van de beoordelingen door Skydoo:
o Acceptatieregels, deze worden periodiek aangepast (zie nummer van Regel versie).
o Externe bronnen.



Indien er geen bevindingen zijn, dan wordt het volgende gemeld:
o Geen bijzonderheden of afwijkingen gevonden.
De aanvraag is in dit geval gewoon doorgestuurd naar de geldverstrekker.



Indien er wel bevindingen zijn, dan worden deze bevindingen getoond incl. de status:
o Stop: de geconstateerde afwijking heeft als resultaat dat de aanvraag wordt afgewezen.
De aanvraag wordt in dit geval niet doorgestuurd naar de geldverstrekker.
o Waarschuwing: de geconstateerde afwijking is niet ernstig; de aanvraag wordt niet
afgewezen en gewoon doorgestuurd naar de geldverstrekker.
o Informatie: in een aantal gevallen constateert Skydoo op basis van de informatie in de
aanvraag dat een wijziging wellicht leidt tot een beter advies. Bijvoorbeeld indien de
aanvraag zonder NHG wordt gedaan, maar wel binnen de NHG-normen valt.
De aanvraag wordt in dit geval naar de geldverstrekker gestuurd. Je kunt ervoor kiezen om
een gewijzigde aanvraag in te dienen. De geldverstrekker zal deze gewijzigde aanvraag op
de gebruikelijke manier behandelen.



In alle gevallen ontvang je een mail en een statusbericht (SX) via uw adviesapplicatie, waarin de
bevindingen van Skydoo worden gemeld.
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3d. Berichten



In dit scherm worden alle berichten getoond die tussen Skydoo en de adviseur / de betreffende
geldverstrekker zijn verstuurd:
o Offerte aanvraag: de ingediende hypotheekaanvraag (AX-bericht).
Indien je meerdere versies van een aanvraag hebt ingediend, dan tref je die hier aan.
In Skydoo worden de ontvangen versies genummerd; het betreffende versienummer wordt
ook getoond in de diverse detailschermen.
o Statusmelding: het SX-bericht dat door de maatschappij of Skydoo is verstuurd.
o Stukkenlijst: het DA-bericht waarin alle opgevraagde documenten staan vermeld.
In het geval dat een geldverstrekker (nog) geen ondersteuning biedt aan DA/DX-berichten,
dan worden de opgevraagde documenten door Skydoo uit de offerte gelezen. De uitgelezen
documenten worden getoond in de webapplicatie en aan de adviseur verstuurd middels
een DA-bericht. Noot: Skydoo kan niet in alle gevallen een opgevraagd document koppelen
aan de betreffende HDN-documentcode. In dat geval zal Skydoo het document koppelen
aan document ‘099 Anders’ en bij de letterlijke omschrijving het opgevraagde document
vermelden.
o Offerte: de door de maatschappij verstuurde offerte (OX-bericht). Je kun de offerte hier
downloaden en daarna eventueel printen.
o Ingestuurd document: het document dat door de adviseur middels een DX-bericht wordt
verstuurd. Indien je adviesapplicaties geen DA/DX-berichten ondersteunt, dan kun je de
opgevraagde documenten uploaden in de webapplicatie.



Klik op een specifiek bericht waarna de details worden getoond. In het scherm dat daarna
verschijnt, kun je klikken op het icoon
waarna het bericht gedeeltelijk wordt geopend.
Klik vervolgens op een onderdeel waarna en de betreffende details uit het bericht worden getoond.
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4. Support – Overzichtsscherm
Het overzichtsscherm is enkel zichtbaar voor acceptanten en medewerkers van Skydoo Support en
toont dezelfde informatie als het overzichtsscherm bij Dossiers, maar dan uitgebreid met twee extra
kolommen:
 HDN-nummer
 Verwijder dossier



Na het klikken op de button ‘Verwijder dossier’ verschijnt onderstaand scherm:



Na het plaatsen van een vinkje en het klikken op ‘Verwijderen dossier’ wordt het dossier
permanent verwijderd. Deze actie kan niet hersteld worden!
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Klik in het overzichtsscherm op een specifiek dossier, waarna onderstaand scherm verschijnt.

Daarnaast zijn de volgende detailschermen aanwezig, die nader worden toegelicht:
 Berichten
 E-mails
 Voortgang externe bronnen
 Dossier History

4a. Berichten

Dit scherm kent de volgende functionaliteit:
 Display message: hiermee wordt het betreffende bericht getoond.
o Zichtbaar voor Acceptanten en Support-medewerkers
 Resend: hiermee wordt het betreffende bericht nogmaals verstuurd.
o Zichtbaar voor Support-medewerkers
 Downloaden: hiermee wordt het bericht gedownload en getoond als XML-string
o Zichtbaar voor Support-medewerkers
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4b. E-mails

Dit scherm kent de volgende functionaliteit die alleen zichtbaar is voor Support-medewerkers:
 Email openen: hiermee wordt de email getoond.
 Opnieuw verstuurd: hiermee wordt de email opnieuw verstuurd.

4c. Voortgang externe bronnen

In dit scherm kunnen de requests aan / de responses van de externe bronnen en DocStreet worden
geraadpleegd. Zowel Acceptanten als Support-medewerkers hebben hier toegang toe.
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4d. Dossier History

In dit scherm wordt de gehele historie van het dossier getoond. Zowel Acceptanten als Supportmedewerkers hebben hier toegang toe.
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