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Το Brokers Net αναπτύχθηκε µε φιλοσοφία πελατοκεντρική, έχοντας σαν γνώµονα 

τις διαδικασίες λειτουργίας του ασφαλιστικού κλάδου. Καλύπτει το σύνολο των 

εργασιών των µεσιτικών εταιρειών και βέβαια των πρακτόρων και ασφαλιστών. 

 

Συνοπτικά οι βασικές ενότητες της εφαρµογής ειναι : 

 

- ∆ιαχείριση Πελατών 

o Κεντρική διαχείριση ανα πελάτη για το σύνολο των εργασιών του 

(προτάσεις, συµβόλαια, πρόσθετες πράξεις, ζηµιές, οικονοµικά) για τις 

οποίες υπάρχει σύνδεση µε τα αντίστοιχα Ηλεκτρονικά έγγραφα. 

- ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Εταιρειών 

o Κεντρική διαχείριση ανα ασφαλιστική για το σύνολο των εργασιών 

τους (προτάσεις, συµβόλαια, πρόσθετες πράξεις, ζηµιές, οικονοµικά) 

για οποίες υπάρχει σύνδεση µε τα αντίστοιχα Ηλεκτρονικά έγγραφα. 

o ∆ιαχείριση προµηθειών ανα Κλάδο/Προιόν/Κάλυψη 

o ∆ιαχείριση Ζηµιών 

- ∆ιαχείριση δικτύων Πωλήσεων 

o Κεντρική διαχείριση ανα δίκτυο πωλήσεων ή µεµονωµένο πωλητή για 

το σύνολο των εργασιών τους/του. 

o ∆υνατότητα προµηθειών ανα Ασφαλιστική/Κλάδο/Προιόν, Πελάτη. 

- ∆ιαχείριση Πραγµατογνωµόνων 

o Κεντρική διαχείριση ανα πραγµατογνώµονα για το σύνολο των 

εργασιών του για τις οποίες υπάρχει σύνδεση µε τα αντίστοιχα 

Ηλεκτρονικά έγγραφα. 

o ∆ιαχείριση Ζηµιών 

- ∆ιαχείριση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

o Πελατών 

o Ασφαλιστικών εταιρειών 

o Πωλήσεων προµήθειες 

o Γέφυρα εφαρµογής µε λογιστικά προγράµµατα για δηµιουργία 

εγγραφών Γενικής Λογιστικής 

- Κανονισµός Πωλήσεων 

o ∆ηµιουργία κανονισµών πωλήσεων 

- ∆ιαχείριση Αιτήσεων-Προτάσεων 

o ∆ιαχείριση αιτήσεων µε ξεχωριστές φόρµες ανα κλάδο/προιόν 

o ∆ιαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων για το σύνολο των αιτηµάτων 

- ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 

o Συµβόλαια 

o Πρόσθετες πράξεις 

o Συνασφαλιστήρια 

o Εισαγωγή δεδοµένων ηλεκτρονικά 

o ∆ιαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων για το σύνολο του χαρτφυλακίου 

- ∆ιαχείριση Ζηµιών 

o Αναγγελίες 

o Παρακολούθηση προόδου 

o Αποζηµιώσεις ανα Ασφαλιστική, Κλάδο, Πελατη, Συνεργάτη κ.λ.π. 

- ∆ιαχείριση Εγγράφων 

o Πλήρη διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων χωρίς πρόσθετη αγορά 

λογισµικού για το σύνολο της εφαρµογής στην ίδια βάση δεδοµένων. 

 



- Reports 

o ∆υνατότητα δηµιουργίας εκτυπωτικών µε αντίστοιχα λογισµικά (Π.χ. 

Crystal Reports) µε πλήρη πρόσβαση και διαχείριση. Ενδεικτικά 

Παραγωγή, Ληξιάρια, Πελατολόγιο, Ανείσπρακτα, Οφειλόµενα, 

Ταµείο, Συνεργάτες, Ζηµιές κ.λ.π. Για το σύνολο των reports 

παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης µε το σύνολο των κριτηρίων της 

βάσης δεδοµένων. 

 

 

Το Brokers Net χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες ώστε να :  

 

o Είναι πλήρως συµβατό και να αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τα 

λειτουργικά συστήµατα Microsoft Windows  και την εύκολη 

προσαρµογή των χρηστών σε αυτά. 

 

o Παρέχει την δυνατότητα χρήσης διαδεδοµένων βάσεων πληροφοριών 

Microsoft SQL-Server, Oracle, DB2 κ.ο.κ.  µέσω ODBC 

 

o Είναι πλήρως συµβατό, µε την τεχνολογία OLE, µε πακέτα 

αυτοµατισµού γραφείου (π.χ. Access, Excel, Word, Crystal Reports) 

και να παρέχει την δυνατότητα άντλησης στοιχείων από την Βάση 

Πληροφοριών µε εύκολο τρόπο.  

 

o Αξιοποιεί την τεχνολογία των Laser εκτυπωτών ώστε να παράγει 

ποιοτικές εκτυπώσεις (π.χ. Προσφορές, Συγκριτικές µελέτες) 

προσαρµοσµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσωποποιεί το κάθε ένα 

report ανάλογα µε τις καλύψεις που έχει επιλέξει ο πελάτης. 

 

o Παρέχει Ασφάλεια Πρόσβασης συµβατή µε το Σύστηµα Ασφάλειας 

του λειτουργικού συστήµατος Windows και ταυτόχρονη καταγραφή 

των αλλαγών των στοιχείων σε Ιστορικά Αρχεία αξιοποιώντας την 

τεχνολογία των µοντέρνων βάσεων δεδοµένων. 

 


