
ATLAS 

Wszechstronna baza danych 

zawartych ubezpieczeń 

oraz ich rozliczanie z Firmami 

Ubezpieczeniowymi  



Funkcjonalność 

• Magazyn druków 

• Ewidencja ubezpieczeń (polis, klientów, przedmiotów 
ubezpieczenia, składek) 

• Monitorowanie – automatyczne powiadamianie o polisach do 
wznowienia oraz ratach do zapłaty 

• Zbiory skanów i fotografii 

• Raporty, rozliczenia 

• Proste wyszukiwanie 

• Eksport/import danych 

• Korespondencja seryjna (tradycyjna) 

• Korespondencja SMS, e-mail 

• Statystyki, analizy 

• Fakturowanie 

• Kontrola zapłaconej prowizji przez zakład ubezpieczeń 

• inne 



Magazyn druków 

Otrzymane polisy od zakładu ubezpieczeń 

możemy przyjąć do ewidencji magazynu. 

Możemy od razu przydzielić je konkretnemu 

agentowi. 

W czasie rejestracji zawartego ubezpieczenia 

polisa uzyska automatycznie status polisy 

sprzedanej. Dzięki czemu w każdej chwili 

jesteśmy w stanie określić stany polis u 

poszczególnych agentów. 



Magazyn druków 



Magazyn druków - zestawienia 



Zbiory skanów i fotografii 

Bezpośrednio przy polisie możemy 
archiwizować skany dokumentów 
związanych z polisą (np. zaświadczenie o 
przebiegu ubezpieczenia) lub fotografii. 

To rozwiązanie pozwala łatwo i szybko 
odszukać potrzebny dokument. 

Można go również używając jednego 
przycisku wysłać e-mailem do wskazanej 
osoby 



Skany i fotografie 



Raporty, rozliczenia 

Istnieje szereg wbudowanych formularzy raportów 
szczególnie przydatnych w rozliczaniu produkcji 
za dany okres. 

Można filtrować wg zakładów ubezpieczeń, 
rodzajów ubezpieczeń, agentów. 

Raporty mogą być drukowane lub zapisywane w 
różnych formatach np. pdf, xls, rtf… Formaty 
wykazów polis zgodne z wzorami dla danej 
firmy. 

Uwzględniono również indywidualne wymagania 
rozliczeniowe zakładu ubezpieczeń. Np. dla 
UNIQA generowanie pliku eksportowego do 
automatycznego przyporządkowania składki. 



Raporty, rozliczenia 



Raporty, rozliczenia 



Wyszukiwanie danych 

Istnieje wiele kryteriów, wg których możemy 

odnaleźć potrzebne dane w bazie 



Eksport/import danych 

Jeżeli Agencja Ubezpieczeniowa prowadzi 

działalność w kilku odległych biurach, 

może w siedzibie głównej gromadzić 

wszystkie dane z pozostałych biur. Do 

tego celu służy elektroniczny w pełni 

zautomatyzowany system tworzenia 

plików eksportu i wczytywania ich do „bazy 

głównej” 



Korespondencja seryjna 

Jest to doskonały sposób do przekazywania 

informacji klientom np. o terminie raty, terminie 

wygaśnięcia polisy, promocjach itp. 

Atlas stworzy wg zadanych kryteriów dane. 

Korzystając z MS Word wydrukujemy 

zawiadomienia. 

 Agenci, którzy nie posiadają pakietu MS Office 

mogą skorzystać w istniejącego w Atlasie 

edytora tekstu. 



Korespondencja seryjna 



Korespondencja SMS, e-mail 

Kosztowne listy tradycyjne można zastąpić 

lub uzupełnić tanimi (od 12 gr/szt) SMS-

ami lub darmowymi e-mailami. 

 Wyboru dokonujemy jak na poprzednim 

slajdzie. 



Statystyki, analiza 

Niezwykle cennym jest moduł statystyk. 

Tu możemy w czytelny sposób określić 

trendy rozwojowe naszej firmy. 

Zadając określone kryteria dane do analiz 

dostaniemy w formie wykresów lub liczb, 

które do dalszej analizy możemy zapisać 

w formie arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel. 



Statystyki, analiza 



Statystyki, analiza - wykres 



Fakturowanie 

Za pomocą Atlasa możemy w prosty sposób 

wystawiać faktury lub rachunki dla 

kontrahentów jednocześnie archiwizując 

je. 

W programie zostaną zapamiętani wszyscy 

odbiorcy co znacznie przyspiesza 

napisanie kolejnego dokumentu. 



Fakturowanie 



Przykład Rachunku 



Kontrola zapłaconej prowizji 

Doskonale wiemy, że prowizje naliczone przez 
zakłady ubezpieczeń często bywają 
niekompletne lub zwyczajnie błędne. Trzeba 
kontrolować każde zestawienie „polisa po 
polisie”. 

Atlas umożliwia wczytanie excelowskiego 
zestawienia prowizji otrzymanego od zakładu 
ubezpieczeń, porównanie z danymi z naszej 
bazy. 

W efekcie uzyskujemy szczegółową informację o 
należnym a nie zapłaconym wynagrodzeniu. 



Kontrola prowizji - wczytanie 



Kontrola prowizji - wyniki 



Inne 

• Szybki dostęp do strony www danej firmy 

• Szybki dostęp do kalkulatorów firmowych 

• Możliwość ustalenia odrębnych poziomów 
dostępów dla użytkowników 

• Notatnik kontaktów „potencjalni klienci” 

• Śledzenie zmian wykonanych przez operatora 
systemu na danych (kto, kiedy i jakich zmian 
dokonał) 

• Uproszczony moduł ewidencji szkód 

• Dla biur zajmujących się pośrednictwem 
kredytowym – prosta ewidencja kredytów 



www.dom-ubezpieczen.com 

 

 

Dziękujemy za uwagę 


