
 

 !שלום רבסוכן / יועץ / משווק יקר, 

 27/01/2019יך  בתאר  רסת מערכתעדכון ג בוצעברצוננו להביא לידיעתכם כי 

 :וכנסו למערכתהתוספות שהשינויים ולהלן עיקרי ה

 :SAמוצר ריסק  שדרוג .1

 נפרדות לכיסויי ריסק / מוות מתאונה / נכות מתאונה הנחותמתן  •

 תוספות רפואיות נפרדות לכיסויי ריסק / מוות מתאונה / נכות מתאונהמתן  •

 אפשרות לרכישת שחרור בפוליסה •

 הנתונים כלהכולל ייצוא לאקסל של  מפורט ללקוחתזרים  •
 

 פעם אחת לכל היוזרים בארגון! -שמירת הנחות במערכת ברמה ארגונית .2
 

 מתן הנחה משתנה לא.כ.ע במוצרי מנהלים. .3
 

 שליחת חתימה מרחוק למבוטח משנה. .4
 

 SAשדרוג מוצר ריסק  .1

 כך שניתן לנהל תוספות והנחות לכל כיסוי בנפרד: עודכן  SAמסך פרטי מוצר ריסק 

 



 שתוזן אוטומטית בהתאם לעיסוק הנבחר. ת. עיסוק = תוספת עיסוקית •

 ת. רפואית = תוספת רפואית לכל כיסוי, יש להזין באחוזים. •

 הנחה = יש לבחור לכל כיסוי את סוג ההנחה משתנה או קבועה )במידה ויש(. •

 פרמיה חודשית = סה"כ פרמיה לאחר תוספות ו/או הנחות. •

 

 לפוליסות אלו: שחרורבנוסף, החל ממהדורה זו ניתן לרכוש 

 V -סך עלות הכיסויים תוצג בחלון השחרור, ועל מנת לרכוש את השחרור יש לסמן ב

 

 

 ניתן לרכוש תוספות לשחרור כגון קיצור תק' המתנה / פרנצ'יזה / עיסוקי

)האם ניתן לרכוש  ולהערת העיסוק, בהתאם למקצוע הנבחר יש לשים לב לתוספת העיסוקית לתשומת ליבכם

 או קיצור תק' המתנה(.עיסוקי ו/

 

 

 

 

 

 

 



 בסיום ניתן להוציא התפתחות פרמיה ע"י לחיצה על "תזרים פרמיה" 

 התזרים מכיל את כל נתוני התוכנית, תוספות והנחות, ומציג שורת סה"כ פרמיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פעם אחת לכל היוזרים בארגון! -שמירת הנחות במערכת ברמה ארגונית .2
 

החל מהיום ניתן לנהל את ההנחות המשתנות הניתנות ללקוח פעם אחת אצל יוזר לבחירתכם ולשמור ברמה 

 ארגונית.

 כך יוכל כל יוזר בארגון לראות ולהשתמש בהנחות של הארגון ללא צורך להקים לעצמו עצמאית.

 בסרגל הכלים הימני יש ללחוץ על לחצן 

 ולאחר מכן להיכנס ללשונית "ניהול הנחות":

 

 

במידה ורוצים  V -בעת הזנת הנחה חדשה או בחירת הנחה קיימת )לחיצה על "בחר" מימין לשורה( יש לסמן ב

 להפוך לתבנית ארגונית.

מחדל אוטומטית, בכל פעם שבוחרים  במידה ורוצים לקבוע את ההנחה כהנחת ברירת  V-בנוסף ניתן לסמן ב

 את סוג המוצר הספציפי בחברת הביטוח הספציפית.

 

 



 מתן הנחה משתנה לא.כ.ע במוצרי מנהלים .3

 

עדכנו את מוצרי המנהלים במערכת כך שכעת מתאפשר לתת הנחה משתנה בעת רכישת א.כ.ע מתוך או 

 מחוץ להפרשות.

 

 

 השליחת חתימה מרחוק למבוטח משנ .4
 

את החתימות  אך ורקהכוללים  הניתן לשלוח טפסים למילוי ו/או החתמה מרחוק למבוטח משנכעת 

 . בעת השליחה יש ללחוץ בשורת ה"לידי" ולסמן את מבוטח המשנה:הרלוונטיות

 

 

  



 יש להזין את כתובת המייל לשליחה.

אוטומטית בהתאם למה שהוגדר לבן/בת  מס' הנייד יופיע – SMSבנוסף, ניתן לשלוח למבוטח משנה קישור ב 

 זוג בלשונית "בני משפחה":

  

 

 אנו מאחלים לכם המשך עבודה פורה ומהנה!

 .  072-2313757 –אום מראש יניתן לקבל הדרכה כל יום חמישי במשרדנו בת

 .   helpdesk@newp.co.il דוא"ל הרצוי לקבוע דרך 

 צוות אלמגור, בברכה 
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