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H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης
για µεσίτες ασφαλίσεων



…όλα καταλήγουν εκεί!

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και 
σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
διαδικασιών τους, η ανάγκη για μείωση του λειτουργικού τους κόστους και η 
αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας τους. 

Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να υπερβούν τις προσδοκίες των πελατών 
τους, οι επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων χρειάζονται “έξυπνα” συστήματα 
που θα τους βοηθήσουν να τρέξουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά όλες τις 
λειτουργίες τους. 

Η μηχανογράφηση είναι το σημείο όπου συναντιούνται τα πάντα. Πελάτες, 
προμηθευτές, συνεργάτες, υπάλληλοι, εξοπλισμός, υπηρεσίες και προϊόντα... 
όλα καταλήγουν εκεί! 



Η BEYOND Software Solutions, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες της 
ισχυρής πλατφόρμας λογισμικού της SoftOne, σχεδίασε την πρωτοποριακή λύση 
Soft1 Insurance Suite που αλλάζει τα δεδομένα στο μοντέλο λειτουργίας των 
ασφαλιστικών οργανισμών μεσιτείας. 

Εμπλουτισμένη με την πολύτιμη τεχνογνωσία της PwC στον ασφαλιστικό κλάδο, 
και πλήρως εναρμονισμένη με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτού, η 
εφαρμογή Soft1 Insurance Suite ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις των 
μεσιτών για: 
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αυξημένο έλεγχο διαδικασιών 

αυτοματοποίηση εργασιών 

ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων

μείωση λειτουργικών δαπανών.

Συνδυάζοντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα λειτουργίας του Soft1 στο Cloud, με τη 
βαθιά εξειδίκευση της PwC στον ασφαλιστικό κλάδο, η λύση ενσωματώνει 
μοναδικές λειτουργικές ενότητες, που επιτρέπουν σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση 
μεσιτείας ασφαλίσεων να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης: 

Παραγωγής 

Προμηθειών 

Συμβολαίων Ασφάλισης 

Αντασφαλειών 

Ελέγχων / Συμφωνιών 

Πελατειακών Σχέσεων (CRM).

Soft1 Insurance Suite 



Oλοκληρωµένη λύση
Μεγαλύτερες δυνατότητες
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μαζική καταχώρηση πινακίων ασφαλιστικής παραγωγής

Μαζική καταχώρηση πινακίων εκκαθάρισης

Αυτόματη καταχώρηση λογιστικών άρθρων

Αυτοματοποιημένος έλεγχος εκκαθάρισης

Έλεγχος συμφωνίας εισερχόμενης και προκαθορισμένης προμήθειας

Έλεγχος είσπραξης εισερχόμενης προμήθειας και εκκαθάρισης ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πλήθος αναφορών εσόδων ανά ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιζόμενο μέρος, κλάδο (ή/και υποκλάδο), 
συμβόλαιο ασφάλισης

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Αυτόματη δημιουργία συμβολαίων

Δυνατότητα καταχώρησης ληξιαρίων

Δυνατότητα χαρακτηρισμού εισερχόμενων παραστατικών

Δυνατότητα επισύναψης συνοδευτικών εγγράφων σε κάθε συμβόλαιο (σε ηλεκτρονική μορφή)

Εξαγωγή σειράς αναφορών ανά πελάτη, κλάδο ασφάλισης, ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστή, 
καθώς και άλλων παραμέτρων

Πλήρης διασύνδεση συμβολαίων με ενότητα CRM για άμεση αναζήτηση και εύκολη εύρεση τους 
σε κάθε στάδιο πώλησης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Δυνατότητα καταχώρησης % εισερχόμενων προμηθειών ανά ασφαλιστική εταιρεία, κλάδο ή συμβόλαιο

Δυνατότητα καταχώρησης % εξερχόμενων προμηθειών ανά συνεργάτη ή συμβόλαιο

Αυτόματος υπολογισμός εξερχόμενων προμηθειών σε τρίτους

Αυτόματη καταχώρηση λογιστικών άρθρων

Έλεγχος εισερχόμενων προμηθειών

Πλήθος αναφορών εισερχόμενων προμηθειών ανά ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιζόμενο, 
κλάδο (ή/και υποκλάδο), συμβόλαιο

Πλήθος αναφορών εξερχόμενων προμηθειών ανά τύπο συνεργάτη, κλάδο, συμβόλαιο



Η εφαρμογή Soft1 Insurance Suite αποτελεί την ιδανική λύση μηχανογράφησης 
για τον κλάδο της Μεσιτείας Ασφαλίσεων, συγκεντρώνοντας όλες τις λειτουργίες σε 
ένα σύστημα. 

Με ενότητες που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες, ενσωματωμένες δυνατότητες 
CRM, αλλά και ισχυρά εργαλεία Reporting και Business Intelligence, η εφαρμογή
Soft1 Insurance Suite αποτελεί τη σίγουρη βάση για συνεχή ανάπτυξη και 
επιχειρησιακή καινοτομία.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Καταχώρηση στοιχείων συμβολαίων Closing (αντασφαλειών, ασφαλιζομένων, αντασφαλιζομένων 
και αντασφαλιστών)

Παρακολούθηση συνεργαζόμενων αντασφαλιστικών επιχειρήσεων μέχρι και 2 επίπεδα (Security)

Αυτόματη καταχώρηση λογιστικών άρθρων

Αυτοματοποιημένος έλεγχος ορθότητας δεδομένων αντασφάλισης

Εξαγωγή σειράς αναφορών αντασφάλισης (ανά αντασφαλιστική επιχείρηση, πελάτη, 
κλάδο αντασφάλισης κλπ.)

CRM 

Οργάνωση και αναλυτική παρακολούθηση Presales διαδικασιών

Ενσωμάτωση προωθητικών ενεργειών, καταχώρηση ευκαιριών πώλησης και συνοδευτικών προσφορών

Εκτενής παρακολούθηση απόδοσης προωθητικών ενεργειών

Έλεγχος πληρότητας εγγράφων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβολαίων

Διασύνδεση Presales διαδικασιών και συμβολαίων για πληρέστερη καταγραφή, έλεγχο και 
ιχνηλασιμότητα των τελευταίων, σε όλα τα στάδια της πώλησης 

ΈΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Έλεγχος ορθότητας υπολογισμού εισερχόμενων και εξερχόμενων προμηθειών

Έλεγχος εκκαθάρισης

Παρακολούθηση απόδοσης προωθητικών ενεργειών

Έλεγχος αποτελεσματικότητας πωλήσεων

Διαμόρφωση σεναρίων πρόβλεψης εσόδων (Budgeting)

Παραγωγή αναφορών P&L για επιμέρους προωθητικές ενέργειες

Αξιολόγηση actual αποτελεσμάτων Vs σεναρίων budget για κάθε επιμέρους στάδιο πώλησης
(υλοποίηση προωθητικής καμπάνιας, εντοπισμός ευκαιριών πώλησης, υποβολή προσφορών)

Παρακολούθηση της διαδικασίας πώλησης ανά επιμέρους κλάδο ασφάλισης
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Η πρωτοποριακή λύση Soft1 Insurance Suite λειτουργεί 
στα υπερσύγχρονα data centers της πλατφόρμας 
Microsoft Windows Azure, συνδυάζοντας πλήρως τα 
οφέλη του Cloud με εξειδικευμένη λειτουργικότητα, 
προσαρμοσμένη απόλυτα στις ανάγκες και τις βέλτιστες 
πρακτικές του κλάδου. 

Με προσιτό κόστος κτήσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, 
το Soft1 Insurance Suite αποτελεί τη σίγουρη βάση για ανάπτυξη χωρίς 
συμβιβασμούς σε λειτουργικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Χαμηλή αρχική επένδυση

Συνδρομητικό μοντέλο διάθεσης

Πρόσβαση από παντού

Αυτοματοποίηση εργασιών

Απόλυτη ασφάλεια δεδομένων

Εξειδικευµένη 
λειτουργικότητα 
στο Cloud 





www.beyond.com.gr                    
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