
 

 !שלום רבסוכן / יועץ / משווק יקר, 

 ובו: 10/12/2018  רסת מערכתעדכון ג בוצעברצוננו להביא לידיעתכם כי 

 

 הפקה אוטומטית הראל פנסיה
 

 : ריטיירנט  –גור באלמכסוכן בכיר  ם לפיילוט מיוחדבשר לך כי נבחרתם לאנו שמחי

שגר ישירות למערכת ההפקה של הראל את טופסי ההצטרפות  לקרן הפנסיה ל לו תוכהחל מהיום 

 ובכך תופק אוטומטית ומיידית קרן הפנסיה ללקוח.

 בקשת הצירוף לקרן הפנסיה!מייל המאשר את יקבל כבר במעמד הפגישה   הסוכן

 להלן מדריך הפקה אוטומטית בהראל פנסיה:

יש להקים לקוח במערכת אלמגור )ע"י קליטת מסלקה או ע"י קליטה ידנית( ולוודא נתוני  .1

  פרטי התקשרות

 



 כמו כן, במסך "פרטים אישיים" יש להקים את המעסיק הרלוונטי לקרן הפנסיה: .2

 
 

 כעת ניתן להתחיל הליך של בירור צרכים והתאמת מוצר פנסיה של הראל ללקוח. .3

 -הצטרפות / ניוד והצטרפות –ולהקים תוכנית חדשה  יש להיכנס ללשונית 

 של הראל פנסיה:

 

 
 

 

 

 

 

 



 

את לחצן "הצטרף  V-יש לסמן בהאוטומטית לצורך ההפקה התוכנית ולאחר הקמת פרטי  .4

 דיגיטלית"

 
במידה ואחד מנתוני החובה לצורך הפקה דיגיטלית לא מולא כראוי המערכת תציף התראה. 

 :לדוגמה

 
 

 כעת תבדוק המערכת את פרטי הלקוח והמעסיק במערכות הראל.

במידה והנתונים תקינים, ייפתח חלון הנתונים כאשר כל פרטי הטבות המעסיק )אם קיימות 

 בהראל( ישתקפו במסך:

 
 

 האם לעמית יש קרן פנסיה קיימת בהראל פנסיה -בקרןעמית קיים  •

 האם עבר אימות במשרד הפנים -עמית אומת במשרד הפנים •

 כן/לא. נתוני המעסיק כפי שמופיעים בהראל. -נדרש אישור מעסיק לשחרור כספים •

 .האם נדרש למלא טופס הצהרת בריאות לעמיתי מעסיק זה -הצהרת בריאות •

 יוצגו דמי ניהול סופיים לאחר הנחה. -)אם קיימת( המעסיקהטבת  -ד"נ מפרמיה •

 יוצגו דמי ניהול סופיים לאחר הנחה. -)אם קיימת( הטבת המעסיק -ד"נ מצבירה •

 .האם העמית חתם על ויתור שאירים )במידה ועמית קיים( -הצהרת רווק •

 פרט טכני. -מזהה בקשה •

 פרט טכני. -טיקט •

 הבקשה.מעקב אחר סטטוס  -סטטוס בקשה •

 תיאור סיבת סטטוס הבקשה. -תיאור סטטוס •

 

 



 לאחר סגירת החלון יתמזגו נתוני דמי ניהול של המעסיק לתוך חלון פרטי המוצר: .5

 
את התוכנית, לסמנה כ"הצטרפות" ובסיום כל הפעילויות לעבור למסך הבא:  לשמוריש  .6

 
 

 יש להפיק ייפוי כח להראל וכן מסמך הנמקה ליצרן )נספח א'( .7

 

 
 

קיט הטפסים הנדרש להפקה אוטומטית. הקיט יכלול את טופס את  בנוסף, יש להפיק .8

 ההצטרפות, טופס הצהרת בריאות )אם נדרש( וצילום ת.ז.

 

 

 

 



 את הקיט יש להקים דרך מסך ניהול קיטים:לתשומת ליבכם! 

 
 

 pdfתהליכים. ניהולקובץ הסבר על תהליך בניית קיטים ניתן למצוא בקישור: 

במידה ולא קיים קיט ניתן כמובן לאתר את הטפסים דרך החיפוש הרגיל )צור מסמכים < 

 בחירת יצרן < בחירת סוג טופס < אתר טפסים(.בחירת סוג מוצר < 

 

 איתור הקיט ומילוי הטפסים: .9

 יש ללחוץ על לחצן "צור מסמכים" בתחתית העמוד

 
 

יש לבחור באופציית "סטים מוגדרים מראש", לאחר מכן את הסט הרלוונטי וללחוץ על "אתר 

 טפסים":

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניהול%20תהליכים.pdf
ניהול%20תהליכים.pdf


 וללחוץ על "הפק מסומנים": V-יש לסמן את הטפסים הנדרשים להפקה ב .10

 
 

הטפסים הנדרשים )למשל כולל הצהרת  כלניתן להגדיר בקיט את  לתשומת ליבכם!

ופר הפקה ללקוח לבחור מהקיט רק את מה שרלוונטי )למשל ללקוח שלא נדרשת  -בריאות(

 (v -לא לסמן ב –הצהרת בריאות 

 

 יצטרפו לטופסי הרגולציה שהופקו קודם.הטפסים  .11

ניתן במעמד הפגישה וניתן גם ע"י מילוי  -)חתום ברצף( למלא ולהחתים את הלקוחיש 

 והחתמה מרחוק.

גם זאת ניתן לעשות במעמד הפגישה או ע"י שליחה לצירוף ע"י  -בנוסף, יש לצרף צילום ת.ז.

 הלקוח.

 
 

 



 לסמן" בלבד(, יש "/"טופללאחר שהטפסים מוכנים לשליחה ליצרן )טפסים בסטטוס "נחתם .12

לבחור באופציית  -וללחוץ על על "שליחת תוצרים"  את הקיט הדרוש להפקה ושליחה ליצרן

 ":הראל "הפקה דיגיטלית

 
 

 פרטי המוצר והטפסים הנלווים: -יוצגו פרטי הבקשה טרם שליחה .13

 
 לסיום וביצוע יש ללחוץ על "הפקה דיגיטלית".

אחר הראל פנסיה מיד לעל ידי  ללקוח יישלח ישירות לסוכןמייל המאשר את הפקת קרן הפנסיה 

 !ההפקה 

 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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