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Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται 
από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες 
είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των τριών βασικών αρχείων.  
 
Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : 
 

1. Πελάτες 
Το κύκλωµα Πελατών συµπεριλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία των Πελατών, 
δυνατότητα πολλαπλών διευθύνσεων, αρχείο Ταχ. Κωδικών-Περιοχών για 
ευκολότερη, ταχύτερη και σωστή καταχώρηση. Ο κάθε Πελάτης  συνδέεται 
µε τα Συµβόλαια,  Ζηµιές και το Ηλεκτρονικό του Αρχείο (δυνατότητα 
σύνδεσης µε πακέτο Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης). Αυτό σηµαίνει ότι ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα γρήγορης προσπέλασης στα στοιχεία που 
συνδέονται µε τον κάθε Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων 
που έχουν αρχειοθετηθεί στο σύστηµα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της 
Εταιρείας. 
  

2. Συνεργάτες 
Το κύκλωµα Συνεργατών συµπεριλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία 
Συνεργατών, και προσφέρει την δυνατότητα υποστήριξης ιεραρχίας 
Πρακτορειακού & Agency δικτύου. Συγκεκριµένα υπάρχει η δυνατότητα 
πολλαπλών µορφών συνεργασίας µε κάθε Συνεργάτη, δυνατότητα 
πολλαπλών Προµηθειακών και Υπερπροµηθειακών Συστηµάτων µε 
ανεξάρτητο ποσοστό προµήθειας και υπερπροµήθειας ανά κάλυψη και 
οµάδα Συνεργατών. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να υποστηρίξουµε 
ακόµη και τον πιο σύνθετο υπολογισµό προµηθειών και υπερπροµηθειών.  
Προσφέρουµε ακόµη σύνδεση µε τα Συµβόλαια, Ζηµιές και το Ηλεκτρονικό 
Αρχείο που αφορά την παραγωγή του κάθε Συνεργάτη.  
Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα γρήγορης 
προσπέλασης στα στοιχεία που συνδέονται µε τον κάθε Συνεργάτη, 
συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων που έχουν αρχειοθετηθεί στο 
σύστηµα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της Εταιρείας. 
 

3. Αποδείξεις 
Το κύκλωµα διαχείρισης των Αποδείξεων (Οφειλών) αποτελεί το τρίτο 
συνθετικό του κεντρικού άξονα του προτεινόµενου Πληροφοριακού 
Συστήµατος. Προσφέρει αναλυτική πληροφόρηση ανά κάλυψη, 
προµήθειες ανά κάλυψη, συγκέντρωση στοιχείων ανά Πελάτη και 
Συνεργάτη. Με µια πληθώρα από εκτυπώσεις υπάρχει η δυνατότητα 
άµεσης ενηµέρωσης για όλες τις οφειλές των Πελατών. Τέλος 
προσφέρεται η δυνατότητα αυτόµατης λογιστικοποίησης και ενηµέρωσης 
του Λογιστικού πακέτου (αυτόµατες εγγραφές), τόσο για τις εγγραφές 
Παραγωγής όσο και τις εγγραφές Εισπράξεων και Ζηµιών της εταιρείας. 

 
 
 
 



Περιβάλλον 
 
Το Insurance Net ενσωµατώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.  
 

� Είναι πλήρως συµβατή και αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τα λειτουργικά 
συστήµατα Microsoft Windows  και την εύκολη προσαρµογή των χρηστών 
σε αυτά. 

 
� Παρέχει την δυνατότητα χρήσης διαδεδοµένων βάσεων πληροφοριών 

Microsoft SQL-Server, Oracle, DB2 κ.ο.κ.  µέσω ODBC 
 
� ∆υνατότητα σύνδεσης µε Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αρχειοθέτησης. Η 

λειτουργία αυτή επιτρέπει στην εταιρεία σας να αυτοµατοποιήσει την 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων που παράγονται από το 
Insurance Net (πχ. Ασφαλιστικά Συµβόλαια, Ασφαλιστικές Αποζηµιώσεις) 
καθώς και την χρήση Scanner για εισαγωγή διαφόρων εγγράφων στο 
Σύστηµα Αρχειοθέτησης παρέχοντας την δυνατότητα αναζήτησης των 
εγγράφων µε εύκολο τρόπο ανά πάσα στιγµή το θελήσετε. 

 
� Με την τεχνολογία OLE και την πλήρη συµβατότητα πακέτων 

αυτοµατισµού γραφείου (π.χ. Access, Excel, Word, Crystal Reports) 
παρέχει την δυνατότητα άντλησης στοιχείων από την Βάση Πληροφοριών 
µε εύκολο τρόπο.  

 
� Αξιοποιεί την τεχνολογία των Laser εκτυπωτών ώστε να παράγει ποιοτικές 

εκτυπώσεις (π.χ. Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων) προσαρµοσµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσωποποιεί το κάθε ένα συµβόλαιο ανάλογα µε τις 
καλύψεις που έχει επιλέξει ο πελάτης. 

 
� 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. 



Πληροφοριακό Σύστηµα Γενικών Ασφαλειών 
 
Το προσφερόµενο Πληροφοριακό Σύστηµα  περιέχει τις εξής βασικές 
ενότητες : 

• Κλάδοι Ασφάλισης 

• Πρόταση Ασφάλισης 

• Καταχώρηση και Έκδοση Συµβολαίου 

• Οικονοµικές Εργασίες / Ανανεώσεις Συµβολαίων 

• Πρόσθετες Πράξεις 

• Τεχνικές Εργασίες 

• Αποζηµιώσεις 

• Στατιστικά Στοιχεία 
 

Κλάδοι Ασφάλισης 
• Πυρός 

• Αυτοκινήτου 

• Μεταφορών 

• Αστικής Ευθύνης 

• Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

• Προσωπικού Ατυχήµατος 

• Χρηµάτων 

• C.A.R Εργολάβου 
 

Πρόταση Ασφάλισης 
Παραµετρική καταχώρηση Πρότασης ανά Κλάδο µε τα κοινά στοιχεία που 
υπάρχουν ανά κλάδο. 
Εισάγοντας την πρόταση στο σύστηµα µπορούµε να έχουµε τα παρακάτω 
οφέλη : 
1. Χρονική παρακολούθηση καθυστέρησης µετατροπής της Πρότασης σε 

Συµβόλαιο αν υπάρχει. 
2. Αιτία καθυστέρησης της Πρότασης αν υπάρχει. 
 

Καταχώρηση και Έκδοση Συµβολαίου 
Παραµετρική καταχώρηση Συµβολαίου ανά Κλάδου µε τα στοιχεία που 
χρειάζονται σε κάθε περίπτωση. 
       
1. Μεταφορά των ήδη καταχωρηθέντων στοιχείων από την Πρόταση στο 

Συµβόλαιο 
2. Αυτόµατη Τιµολόγηση 
3. Αποφυγή λαθών (Ηλεκτρονικό Underwriting) 
4. Στατιστική παρακολούθηση µε δύο τρόπους  

α. Με εκτυπώσεις µέσα από την εφαρµογή 
β. Με εκτυπώσεις χρησιµοποιώντας το Report Generator Crystal Report. 

5. Εκτύπωση Συµβολαίών / Πρ.Πράξεων ανά Κλάδο  
6. Αυτόµατη προσαρµογή Όρων και Εξαιρέσεων ανά Κλάδο βάσει των 

καλύψεων που υπάρχουν στο Συµβόλαιο. 
7. Αυτόµατη Έκδοση Πρώτης Απόδειξης 

 



Οικονοµικές Εργασίες 
Όλες οι Οικονοµικές Εργασίες γίνονται είναι βάσει των Αποδείξεων που 
εκδίδονται αυτόµατα µε την καταχώρηση του Συµβολαίου, της Πρ. Πράξης και 
µε την Έκδοση των Ανανεώσεων / ∆όσεων κάθε µήνα. 

1. Εκτύπωση Ληξιαρίων ανά Κλάδο και Συνεργάτη. 
2. Εκτύπωση Μητρώων ανά Κλάδο. 
3. Υπολογισµός και απόδοση προµηθειών ανά Συνεργάτη. 
4. Αναλυτική κατάσταση ανείσπρακτων ανά Συνεργάτη βάσει των 

Αποδείξεων που έχουν εκδοθεί. 
5. Παρακολούθηση Εισπράξεων ανά Συνεργάτη και Κλάδο. 
6. Εισπράξεις µέσω Επιταγών. 
7. Αυτόµατη Εξόφληση Αποδείξεων µέσω ΕΛ.ΤΑ. 
8. Μεταφορά µε ASCII Αρχεία στην Λογιστική και Αυτόµατες Εγγραφές. 

 

Πρόσθετες Πράξεις 
Μεταβολή οικονοµικών και µη στοιχείων των συµβολαίων µε κωδικοποιηµένες 
Πρόσθετες Πράξεις. 

1. Εισαγωγή και Εκτύπωση Πρ.Πράξεων 
2. Αυτόµατη Έκδοση Απόδειξης Πρ.Πράξης. 
3. Ενηµέρωση Συµβολαίου και επανατιµολόγησή του βάσει των νέων 

καλύψεων αν υπάρχουν. 
 

Τεχνικές Εργασίες 
1. Υπολογισµός Αποθεµάτων µη ∆εδουλευµένων Ασφαλίστρων. 
2. Αντασφαλιστική Ανάλυση βάσει συµβάσεων. 

 

Αποζηµιώσεις 
1. Καταχώρηση Ζηµιάς (Αναγγελία – Προβλέψεις – Πληρωµές) 
2. Άµεση επικοινωνία µε την εφαρµογή έκδοσης Συµβολαίων.  
3. Ανάλυση ανά Λογιστικό Κλάδο 
4. Πολλαπλοί έλεγχοι για την ορθότητα των τιµών και των περιορισµό 

λαθών κατά την εισαγωγή της ζηµιάς 
5. Χρήση της εφαρµογής από τµήµα Ζηµιών και το Λογιστήριο και 

συντονισµός των εργασιών τους όσον αφορά την διεκπεραίωση της 
ζηµιάς. Αντασφαλιστική κατανοµή Πρόβλεψης – Αποζηµίωσης – 
∆απάνης 

7. Αυτόµατη έκδοση Αποδείξεων προς τον Πελάτη  
8. Εκτύπωση Μητρώων (Αναγγελθεισών-Εκκρεµών-Πληρωθεισών) µε 

κατανοµές και πληροφορίες για IBNR και U/Y 
9. ∆ηµιουργία αυτόµατων εγγραφών Χρεοπιστώσεων των πληρωµών 

(Αποζηµιώσεις και ∆απάνες) για εισαγωγή τους στο Λογιστικό πακέτο 
 

Στατιστικά Στοιχεία 
1. Παρακολούθηση εικόνας της εταιρείας από την Γενική ∆ιεύθυνση (ΜΙS) 

µε ειδική WEB εφαρµογή, που µπορεί να επεκταθεί και στο δίκτυο 
Συνεργατών της εταιρείας. 

2. Ενηµέρωση ΥΣΑΕ και Γ∆Α. 
3. Ενηµέρωση Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών µε Στατιστικά Στοιχεία.  


