
2012כנס אלמנטר 

מחשוב וטכנולוגיה לניהול משרד הסוכן



תרשים כללי–CRMמערכת 



התקנת התוכנה במחשב אישי במשרד הסוכן או על שרת •
מרכזי בסוכנות הביטוח

שרת הסוכנות/אחסון המידע במחשב•
הפעלת התוכנה רק על מחשב הסוכן•

טכנולוגיות קיימות למערכת ניהול משרד

אין תלות בגורם חיצוני•
'כוח מחשוב וכו, תחזוקה, אבטחה, גיבוי–עלויות נוספות •

גישה לתוכנה באמצעות האינטרנט -" ענן מחשוב"•
גישה מכל מקום ובכל זמן•
תלות בגורם חיצוני•
חיסכון בעלויות מחשוב ישירות ועקיפות•



מול מחשוב אישי" ענן מחשוב"יתרונות וחסרונות 
הערותמחשוב אישיענן מחשוב

מה לבדוק בפתרון  
?מבוסס ענן

גישה מכל מקום בכל זמן  נגישות
באמצעות האינטרנט

הפעלת –גישה מוגבלת 
התוכנה במחשב בו  
מותקנת התוכנה

ניתן לגשת למחשב האישי מחוץ  
למשרד אך לרוב באופן איטי  

ומסורבל

מהירות חיבור  
בבית לאינטרנט  /במשרד

)הורדה והעלאת נתונים(

רק כאשר יש חיבור זמין  זמינות
לאינטרנט

אין תלות בחיבור  
לאינטרנט  

חיבור לאינטרנט יכול להתבצע 
במגוון אמצעים

תקלה בשרת של ספק יציבות
התוכנה ימנע גישה מכל  

המשתמשים

התוכנה מותקנת אצלנו  
לכן כמעט ואין תקלות  

המונעות שימוש בתוכנה

החשש לתקלה או מניעת גישה  
מוצדקת" ענן"לתוכנה מבוססת 

חייב לתת  " ענן"פתרון 
גיבוי על שרתים נוספים 

ל"בארץ ובחו ל"בארץ ובחוהמונעות שימוש בתוכנההמשתמשים

אבטחת  
נתונים

נדרשת רמת אבטחה  
גבוהה מאוד

נדרשת השקעה בעלויות  
נוספות באמצעי אבטחה

העברת האחריות בנושא  
ענן  "האבטחה לפתרון מבוסס 

הינו יתרון ברור הן " מחשוב
בצד המשפטי והן בצד העלויות

יש לדרוש הצגת אישורים  
והנהלים המעידים על 

רמת האבטחה

אחסון וגיבוי  
מידע

אין עלויות גיבוי אך בחלק  
מהספקים יש עלות לנפח  
אחסון נוסף מעבר לבסיסי

עלות נוספת לשירות  
עלות האחסון  . גיבוי
נמוכה

בפתרון ענן מחשוב עדיפות 
לאחסון מידע המתבצע בחוות  

שרתים של חברות גדולות  
ומוכרות וגיבויים כפולים

יש לוודא כי ניתן יהיה  
לקבל בכל עת גיבוי  

או  /באמצעי פיזי ו

עלויות מחשוב  
ישירות  
ועקיפות

כח מחשוב זול וחיסכון  
בעלויות עקיפות כגון  

אבטחה  , אמצעי גיבוי
ותחזוקה

ככל שכמות המשתמשים 
עולה העלויות העקיפות  

קופצות

גמישות  
והתאמה

כל המשתמשים מקבלים  
אפשרויות חדשות ועדכוני  

תוכנה באופן שוטף  

לרוב לא מתבצע עדכון  
התוכנה במחשב הסוכן  
ואפשרויות חדשות הינן  

בתשלום נוסף

מאפשר " ענן"פתרון מבוסס 
לסוכן בעל תיק קטן להינות 

מפתרון אשר עד היום היה מצוי  
בידי הסוכנויות בעלי היכולת



קליטה ותיעוד מידע•
קבצי פרודוקציה מחברות הביטוח •
דואר אקלטרוני•
פקס•

סריקה•

האפשרויות בתוכנה לניהול משרד הסוכן

סריקה•

קליטת חומר סרוק מחברות הביטוח•
קבצים•

קטלוג המידע בהתאם לנושאים ותת נושאים•
העברה או העתקת מידע מכרטיס לקוח אחד לאחר•
פרטים נוספים–כרטיס לקוח •
"ענן"רלוונטי לשירותים מבוססי –נפח אחסון •



האפשרויות בתוכנה לניהול משרד הסוכן

מעקב ובקרה•
תזכורת אוטומטית–ניהול חידושים•
תזכורות ונושאים לטיפול•
ניהול תביעות  •
דוחות•

מעקב אחר פעילות ברמת הסוכן•
העברת נושאים לטיפול בין משתמשים•
מנהל מול עובד–הרשאות גישה למשתמשים •



האפשרויות בתוכנה לניהול משרד הסוכן

מכירות ושיווק•
הכנת דוחות פוטנציאליים•
 Excelיצוא דוחות לקובץ •
שליחת סמסים  •
דוח מכירות לפי מספר סוכן•
שליחת מייל ישירות מתיק לקוח•
הפקת מכתבים לקבוצת לקוחות  •
שנתי תוך השוואה לתקופה /תצוגה של ביצוע תפוקה חודשי•

  דומה אשתקד



האפשרויות בתוכנה לניהול משרד הסוכן

כלי עבודה נוספים•
סימולטור רכב •
טפסים חכמים•
קבלות, הכנת ממסרים–ממשק גביה •

יומן אינטגראלי•
טיפול בעמלות הסוכנות וסוכני משנה•
טיפול בהסכמי שירות חיצוניים כגון גרירה•



סיכום

הגורם האנושי להצלחה•
שימוש מלא באפשרויות הקיימות בתוכנה •
להיפטר מהרגלי עבודה ישנים•
השקעה בלימוד והדרכה של עובדי המשרד וגם שלנו•



תודה

!והמשך כנס פורה 

eyalp@hpi.co.il אייל פז
וועדת מחשוב וטכנולוגיה


