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Vedení evidence smluvených klientů
Zadávání nových klientů dle jednotlivých makléřů do evidence klientů.

Vedení evidence  zprostředkovaných smluv
U�ivatel zadává pojistku do evidence pojistek. V zadávané pojistce uvede pojistné a %
provize z pojistného. Systém automaticky vypočítá celkovou provizi z pojistky, současně
provizi pro společnost případně pro jednotlivého makléře.

Vytváření splátkového kalendáře pro zadávanou smlouvu
U�ivatel v zadávané pojistce uvede typ splatnosti a systém pro pojistnou smlouvu
automaticky vytvoří splátkový kalendář a vypočítá provize z jednotlivých splátek pojistného.

Vedení evidence provizí vyplacených jednotlivým makléřům
Oprávněný u�ivatel (ekonom) pomocí automatické funkce provede "oznámení nároku na
provize" jednotlivým makléřům a po provedení úhrady provizí zadá údaje o vyplacení.
Výplaty provizí jsou evidovány vč. podrobných údajů o pojistce a klientovi.

Zadávání  pojistných událostí do evidence poj. událostí
Oprávněný u�ivatel (likvidátor) k pojistné smlouvě zadá informace o pojistné události. Později
lze události zobrazit nejen k pojistce, ale i v�echny události ke klientovi.

Vyhledávání  klientů a pojistných smluv dle mnoha kritérií, vč. kombinací těchto
kriterií
Podmínky pro vyhledávání si stanoví u�ivatel velmi jednoduchým způsobem � bez nutnosti
znalosti pou�ití funkcí matematické logiky. Po vyhledání pojistky jsou k dispozici ve�keré
informace o pojistce, splátkách pojistného, klientovi, pojistných událostech a nárocích na
provize.

Generování dokumentů
Tvorba v�ech dokumentů - seznamů, přehledů, sumárních a agregovaných dat (např. dle
časového období, dle makléře, rizika, poji�ťovny, �) - je generována ve formátu MS Word
(od verze 97) do definovaných �ablon.
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Program POSAP pracuje pod operačním systémem Windows 95 SR2 a vy��í.

Pro funkčnost programu postačí stanice s operační pamětí  32 MB, u stanic s Windows 98 a
u Windows NT Workstation/2000 je optimálních 64 MB. Pro rychlý běh vy�aduje program
procesor nejméně Pentium 100 MHz, lépe v�ak 300 MHz a více.

Program POSAP je vyvíjen v prostředí MS Visual Studio 6.0 s vývojovými nástroji Visual
Basic  a InterDev. Základním databázovým strojem pou�ívaným programem je MS Access.
Pro výstupy vyu�ívá program POSAP součásti kancelářského balíku MS Office (od verze
97).
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Jak vyplývá ze seznamu funkcí a podmínek pro instalaci, je program POSAP
významným pomocníkem nejen pro makléřskou společnost, ale i  pro samostatné makléře a
likvidátory.

Pro získání vět�ího přehledu o programu POSAP je mo�né objednat demoverzi
programu nebo předvedení programu formou prezentace.

Nabízíme:

1. Předvedení programu POSAP v dohodnutém termínu v Olomouci
zdarma

2. Časově omezená Demoverze programu POSAP
! zásilka s instalačním CD + instalační manuál

zdarma

3. Předvedení programu POSAP v dohodnutém termínu u Vás. Součástí prezentace je
instalace časově omezené Demoverze programu POSAP.

Cena dohodou

4. Na vy�ádání za�leme ceny plných verzí programu POSAP.

Bli��í informace zísáte na telefonních číslech 585 418 226, 585 418 231 nebo
prostřednictvím e-mailu hvsgroup@hvsgroup.cz.
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