Апликација за издавање на полиси за
Каско oсигурување

Клучни карактеристики и
бенефиции

Зошто нашиот софтвер?

Зошто Microsoft .NET
околина?

• Апликацијата за издавање
полиси за Каско осигурување ги
содржи сите функционалности
кои се потребни за нормално
работење на осигурителна
компанија, при издавање на
полиси. Апликацијата е наменета
за внатрешни и надворешни
соработници на осигурителната
компанија.
• Апликацијата води евиденција на
сите изработени полиси за Каско
осигурување.
• Апликацијата овозможува
детален внес на полисата за
Каско осигурување со сите
податоци за истата.
• Апликација има модул за строга
евиденција на полиси.
• Апликацијата е web-решение
изработено во најнова
Microsoft.NET технологија.
Обезбедена е голема сигурност
на податоците и лесно
надоградување со нови
функционалности.
• Апликацијата за издавање
полиси за Каско Осигурување
нуди можност за поврзување со
финансиска апликација.
• Апликацијата поседува модул за
комплетна наплата – плаќање во
кеш и на картичка и изработка на
фактури .

• Поради нашиот интерес да се
понуди решение кое ќе овозможи
комплетна евиденција на
изработените полиси за
каско осигурување на моторно
возило.
• Поради целта да се овозможи
решение кое е едноставно за
користење од страна на
корисниците.
• Поради постоењето на различни
улоги на корисници, можност за
нивно менаџирање и
флексибилност на доделување и
одземање на определени функции
и акции кон корисниците од страна
на администраторот.
• Поради тоа што нашата компанија
нуди соодветна подршка и
одржување со соодветно backupирање на податоците.
• Поради нашето искуство со
работа со фискалните апарати во
Р. Македонија.
• Поради тоа што постојано ги
следиме сите измени во законите
и правилниците на Р.Македонија.
• Поради нашето искуство во
областа на осигурување – СИМТ
го има изработено софтверот за
Централен регистар на полиси и
штети за автоосигурување, под
надлежност на Национално Биро
за Осигурување, Р. Македонија.
• Бидејќи прифаќаме совети за
усовршување на софтверот.

Microsoft .NET околината е
проверена општо светски
прифатена технологија која го
следи развојот на хардверските
компоненти и нуди богата палета на
алатки за брз развој на нови
функционалности.
Бидејќи станува збор за webрешение, на клиентска страна не се
бара никаква инсталација на
програмата – доволен е само webпрелистувач. На клентска страна е
потребно само копирање на
датотеки потребни за работа на
фискалниот печатар.

Основни бенефиции на
Microsoft .NET околината се:
-клиентски пристап до повеќе
сервери
-начини на поврзување: локална
мрежа, DialUp конекција
илиширокопојасен Internet
-заштита на податоци преку
различни нивоа на сигурност и
употреба на единствени лозинки за
секој корисник
-брзо пребарување на податоците
низ базите
- можност за развој на Web-сервиси
за лесно интегрирање со други
системи работени во различни
околини
-транспорт на податоците до
оддалечени точки .. и многу други

Функционалности на
системот:

Функционалности на
системот:

•

Евиденција на полиси за
Каско осигурување

•

Строга евиденција на
броеви на полиси

•

Издавање на полиси за
Каско осигурување

•

Задолжување и
раздолжување на полиси

•

Шифрарници за марки на
возила, модели на возила,
времетраење на
осигурување, попусти и
доплатоци и франшизи

•

•

Статистички извештаи

•

Вкрстени пребарувања
- по еден критериум
- по повеќе критериуми

•

Динамички извештаи

•

Преглед на издадени
полиси во зависност од
улогата на најавениот
корисник
- агент
- филијала
- администратор на
компанија
Менаџмент на корисници
- динамичко додавање и
одземање на функции на
агент

Системски побарувања:
За серверот:
- Microsoft Windows Server
2003
- Microsoft SQL Server 2005
За клиентот:
- Microsoft Windows XP
- Internet прелистувач
(Internet Explorer, Mozilla
Firefox)
- Adobe Reader

За подетални информации:
СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk

