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اطالعات عمومی شرکت :
هام شرکت :فاان آوران مشاور همراه آساایش

(سهامی خاص)

شریک تجاری ،سرمای گذار و سهامدار بخش دولتی :مرکز گسترش فناوری اطالعات(شرکت مگفا)
 سال تاسیس 1394 :
 شماره ثبت485956:
 شناس ملی14005554197 :
 کد اقتصادی411557851944 :
 سرمای ثبتی شرکت

(پس از افزایش سرمای

)  :دوازده میلیارد ریال

مجوز های فعالیت و عضویت ها:
-

عضو اتحادی تولید کنندگان و صادرکنندگان هرم افزار

-

عضو شورای عالی اهفورماتیک ایران

-

عضو اهجمن اهفورماتیک ایران

-

عضو اهجمن کامپیوتر ایران

-

عضو اهجمن کسب و کارهای اینترهتی

-

دارای هماد  2ستاره از مرکز توسع تجارت الکتروهیک

-

دارای کارت بازرگاهی تولید کنندگان و صادرکنندگان هرم افزار
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حوزه فعالیت شرکت:
شاارکت فاان آوران مشاااور همااراه آسااایش (سااهامی خاااص) باا شااماره ثباات  485956بااا موضااو فعالیاات بازاریااابی غیاار شاابک ای و غیاار
هرماای و فااروش اینترهتاای و موضااوعات ماارتب بااا تجااارت الکتروهیااک و بااا مشااارکت و سااهامداری مرکااز گسااترش فناااوری اطالعااات
(شاارکت مگفااا) بااا بهااره گیااری از داهااش و مشاااوره بااا کارشناسااان ارشااد بیماا پااس از ساا سااال تحقیاا و مطالعاا در شااناخت بااازار صاانعت
بیماا کشااور و همچنااین بااومی سااازی فناوریهااای روز دهیااا در صاانعت بیماا و هیاااز ساانجی ایاان صاانعت در ایااران ،بااا تلفیقاای از فااروش
ساانتی و خاادمات الکتروهیکاای باا خلاا راهکاااری مناسااب باارای حلقاا مفقااوده بازاریااابی و فااروش الکتروهیکاای بیماا هاماا هااا دساات یافاات
کاا هااد اصاالی آن تااامین حقااو صاانفی همایناادگان و کااارگزاران و حفاا تمامیاات سااه بااازار شاارکت هااای بیماا و دسترساای آسااان بیماا
گااذاران باا خاادمات آههااا و رعایاات الزامااات ههاااد هااای قاهوهگااذار کاا هتیجاا و پیامااد تااروی و بهااره باارداری از آن ،رشااد و موفقیاات صاانعت
و بازار بیم درکشور را قطعا" ب همراه خواهد داشت.

معرفی سرمای گذار و سهامدار اصلی شرکت:
مرکااز گسااترش فناااوری اطالعااات (مگفااا) تااابع سااازمان گسااترش و هوسااازی صاانایع ایااران باا عنااوان شاارکت تخصصاای فناااوری اطالعااات و
ارتباطات وابست ب دولت با ماموریت گسترش و هوسازی صنعت فناوری اطالعات در جمهوری اسالمی ایران فعالیت مینماید.
شاارکت مگفااا بااا فااراه سااازی زیرساااختهای سااخت افاازاری و هاارم افاازاری و توسااع کاربرهااا ،اولویاات خااود را در ساارمای گااذاری باارای
اجاارای طاارح هااای کااالن و ملاای حااوزه فاااوا بااا مشااارکت بخااش خصوصاای قاارار داده اساات کاا ایاان مهاا منجاار باا عقااد تفاااه هاماا هااای
دولاات هوشاامند بااا ههاااد ریاساات جمهااوری و همچنااین سااازمان فناااوری اطالعااات ایااران جهاات مشااارکت و شاابک سااازی در ارائاا خاادمات
و محصوالت مبتنی فناوریهای هوین حوزه فاوا گردیده است.
در همین راستا با توج با تجاارت و ساواب حضاور دیرینا در حاوزه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات باا دره اهمیات و اثار بخشای فنااوری اطالعاات در
توسع و هوآوری صنعت بیما و رشاد شااخه هاای توساع آن خصوصاا در عرصا تعاما باا ماردم و شاهروهدان طارح هاای حاوزه فنااوری اطالعاات در
بخش خدمات بیم ای را در دستور کار خود قارار داده و همساو باا ساایر طارح هاای کاالن ملای و دولات هوشامند با دهباال ایجااد ها افزایای و خلا
ارزش های افزوده متناسب با هیاز دولت و ملت است.
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خالص ای از
قابلیتهای عملیاتی ساماه جامع فروش الکتروهیکی بیم
هام و مدیریت فروش
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کلی مراح عملیات فروش الکتروهیکی بیم هام ذی در تمام رشت های بیم ای ب صورت کام و جامع در هرم افزار پیش بینی شده است :

 .1امکاهات عمومی سیست :


تعریف اهوا رویت اطالعات در سیست :

-

کاربر سیست یا مشتریان

-

واحد صدور بیم هام

-

واحد معر بیم هام

-

شعب و واحد های صدور زیر مجموع هر کارگزار

-

اطالعات کلی از زیر مجموع

* واحد های صدور صرفا می تواهند از س هو رویت اول استفاده همایند.
*کارگزار امکان استفاده از هو اول  ،دوم ،سوم و چهارم را دارهد.
**مدیریت های ستادی امکان استفاده از پن هو رویت اطالعات را دارهد.


تعریف اهوا رویت اطالعات فو در سیست (مهمترین ابزار هظارت بر واحدهای زیر مجموع در سطوح مدیریت ستادی می باشد):

-

امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران در مورد تمام جزییات هر فرم ،مبتنی بر روش Role base

-

امکان اختصاص دسترسی کاربران هر دفتر فرعی توس کاربر  Adminآن واحد

-

تعریف اهوا فرم های فعال در سیست و امکان ثبت و کنترل آن

-

اهوا گزارشات عمومی سیست در مورد فرم های تحویلی  ،شعب و واحد های صدور  ،حدود دسترسی کاربران و غیره
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-

کنترلهای عمومی سیست در زمان ارسال ب صدور بیم هام ها

-

پیغام های کاربران ب صورت آهالین جهت اهجام امور پشتیباهی

-

مدیریت امور کارگزاری و واحد های صدور ب صورت سیستمی

-

ثبت تصاویر اهوا مستندات وفرمهای کاری ماهند فرم های پیشنهاد در سیست وامکان استفاده از آهها در هر واحد صدور

-

اهوا امکاهات عمومی دیگر در سیست .

.2

اطالعات پای :

-

امکان ثبت اطالعات پای اهوا رشت های بیم ای در بخش های صدور ب صورت تاریخچ ای

** از طری این امکاان هماواره دسترسای با کلیا اطالعاات پایا در تاریخهاای مختلاف وجاود داشات و ایان امار باعا

مای گاردد تاا

محاسبات دقیقا بر اساس اطالعات پای مورد هیاز در هر تاریخ امکاهپذیر گردد.
-

اطالعات پای واحد های صدور  ،بازاریابهای هر واحد هاای صادور ایان امکاان را بوجاود آورده اسات تاا در هار لحظا امکاان بررسای

عملکرد واحد های صدور زیرمجموع آن و حتی تعداد درخواست صدور واحد های صدور بوجود آید.
-

اطالعات پای اشخاص سیست شام بیما گازاران ،بیما شادگان و ذینفعاان وغیاره باعا

شاده اسات تاا در ایان سیسات با هار

شخه یک کد اختصاص پیدا کرده و امکان بررسی عملکرد اشخاص در هر زمان بوجود آید.
-

اطالعات پای زیرسیستمهای مختلف با گوها ای طراحای شاده اسات کا تنظای بسایاری از امکاهاات و قابلیتهاای سیسات توسا

مدیر سیست  ،ب صورت پارامتریک و بدون هیاز ب برهام هویس امکاهپذیر می باشد.
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-

هسخ 1.0.1

اطالعات اشاخاص و خودروهاای موجاود ایان امکاان را بوجاود آورده اسات تاا در هنگاام ثبات هرگوها پیشانهاد صادور ،کنترلهااو

هشدارهای الزم در سیست پیش بینی گردد.
-

اطالعات پای کنترلهای تسوی حا بیما بار اسااس رشات هاای مختلاف و باا قابلیات تعریاف کنترلهاای مجازا بارای قراردادهاای

گروهی.

 .3امکاهات عمومی ثبت درخواست بیم هام :
-

ثبت درخواست بیم هام اهوا رشت های مختلف بیم ای با اهجام محاسبات ح بیم توس سیست

-

روال یکسان و آسان ثبت درخواست بیما هاما در تماام رشات هاای بیما ای  .بهینا باودن ایان روال باعا

مای گاردد تاا کااربر

بتواهد در کمترین زمان ممکن مراح ثبت درخواست بیم هام یک بیم هام را ب اهجام رساهد.
-

امکان ثبت درخواست بیم هام از مح یک قرارداد گروهی در رشت های مختلف.

** در هر رشت قرارداد گروهی شام اهوا امکاهات الزم مخته آن رشت مای باشاد .مادال در رشات ثالا

ایان امکاان وجاوددارد کا علای

رغ تعریف هقدی بودن ح بیم در مورد بیم هاما هاای اهفارادی  ،الگاوی تقسای در ماورد بیما هاما هاای صاادره از محا آن قارارداد
تعریف گردد.
-

امکان ارائ چاپ فرم پیشنهاد بیم هام مطاب با فرم استاهدارد شرکت های بیم ای طر قرارداد

-

امکان اختصاص شماره ب بیم هام با تایید ههایی عملیات مالی دریافت مربوط ب آن.

-

امکان ثبت مستندات تصویری در بخش های مورد هیاز صدور ماهند بازدید یا ثبت پیشنهاد
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امکان ثبت درخواست بیما هاما رشات هاای مختلاف ماهناد ثالا

یاا بدها در ماورد قراردادهاای بازر

،با صاورت گروهای و از

طری ارائ وب سرویس ب شرکتهای مربوط .
-

امکان رویت تاریخچ هر بیم هام از وضعیت ابتدایی آن تا وضعیت ههایی با امکان مشاهده تغییر وضعیت های بیم هام

-

مدیریت تواف هام ها و قراردادهای گروهای رشات هاای مختلاف در بخاش هاای صادور و ماالی باا امکاان اختصااص مزایاای ماورد

هظر در هر قرارداد یا تواف هام
-

اهجام امور کنترلی کنترل تسوی ح بیم

-

در حال حاضر مذاکراتی ه با مدیریت فناوری اطالعات بیما مرکازی در دسات اهجاام اسات کا تاا حاد ممکان هسابت با لیناک ،

فناوران مشاور با سیست سنهاب بیم مرکزی اقدام گردد.

 .4امکاهات عمومی عملیات مالی سیست :
-

عملیات مالی دریافت با بهره گیری از الگوی هقد و اقساط متنو تعریف شده در مورد هر رشت بیم ای

-

امکان اهجام عملیات مالی باا قابلیات چناد با چناد باودن ارتباطاات کلیا اقاالم عملیاات ماهناد قاب

رساید ،بیما هاما واهاوا

دریافتی ها
-

مدیریت عملیات مالی واریز ها و اقساط مشتریان

-

عملیات محاسب کارمزد و هزین صدور با در هظر گرفتن مبالغ وصولی هر بیم هام و تعرف تعریف شده در مورد هر رشت

-

امکان تعریف تعرف کارمزد وهزین صدور خاص جهت هر هماینده یا هر قرارداد

-

پرداخت کارمزد ب صورت گروهی از طری واریز ب حساب بازاریابان و امکان ارائ گزارشهای متنو کارمزد ب بازاریابان
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مدیریت تواف هام ها و قراردادهای گروهی از هقط هظر عملیات مالی تعریف شده در هر قرارداد یا تواف هام

 .5امکاهات عمومی حدود اختیارات سیست :
-

کنترل خودکار حدود اختیارات هر واحد صدور ،در زماان ثبات درخواسات بیما هاما و امکاان ارجاا ماورد با سرپرسات ماوردهظر

یا کارشناس در زمان هیاز ب اخذ مجوز حدود اختیارات
-

کنترل خودکار حدود اختیارات هر واحد کارشناسای،در زماان ثبات اهاوا کارشناسای و امکاان ارجاا ماورد با سرپرسات ماوردهظر

در زمان هیاز ب اخذ مجوز حدود اختیارات.
-

امکان ثبت مجوزهای الزم حدود اختیارات توس رده های مجاز مدیریتی در کارگزاری و مدیریت ستادی شرکت
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.6

امکاهات عمومی سیست از هقط هظر گزارشات:

-

اهوا گزارشات تفصایلی و آمااری در رشات هاای مختلاف بیما ای کا بیشاترین تحلیا هاای ممکان را در اختیاار مادیریت هاای

مختلف قرار می دهد.
-

اهوا گزارشات مدیریتی وتحلیلی مختلف ک ذیال ب تعدادی از آهها اشاره می گردد:

 گزارش کلی برای وضعیت ثبت در خواست صدور بیم هام بر اساس گروه و رشت های بیم ای گزارش کلی صدور بر اساس گروه و رشت های بیم ای گزارش کلی صدور بر اساس واحدهای صادرکننده گزارش کلی ثبت درخواست بیم هام بر اساس بازاریابان گزارش کلی صدور براساس عملکرد کارگزاری وهمایندگان زیرمجموع آهها گزارش کلی کارشناسی بر اساس گروه و رشت های بیم ای -آمار کلی صدور و کارشناسی ب تفکیک سال صدور بیم هام

 آمار عملکرد بیم گزاران آمار عملکرد بازاریابان گزارشات مقایس ای آمار عملکرد صدور و کارمزد ماههای مختلف یکسال گزارشات مقایس ای آمار عملکرد صدور در سالهای مختلف -و سایر اهوا گزارشات مدیریتی متنو
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.7



معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

مشخصات سیست مکاهیزه بیم ای فناوران مشاور از هقط هظر بیم ای:
بیم اتومبی

بیم هام های اتومبی ب شاخ های زیر تقسی می شود :
بده اتومبی  ،شخه ثال

و حوادث سرهشین اتومبی

 مشخصات بخش صدور اتومیب :
.1

تعبی کلی تعرف های محاسب ح بیم شخه ثال

وسرهشاین وهیاز بدها اتومبیا در سیسات با صاورت پارامتریاک وباا قابلیات

هگهداری تاریخچ تغییرات.
.2

فرم پیشنهاد الکتروهیکی بیم هام با محاسابات اتوماتیاک با صاورت اهفارادی و یاا با صاورت گروهای (ازطریا فایا اکسا و از

طری فراخواهی وب سرویس)
.3

اعمال کلی کنترلهای الزم جهت صحت و احراز هویت در زمان ثبت درخواست صدور بیم هام .

.4

امکان دسترسی واحدهای مختلف مالی  ،و کارشناسی اتومبی ب اطالعات مورد هیاز بیم هام ها.

.5

قابلیت تهی اهوا بردروها و گزارشات آماری صدور .



بیم آتش سوزی :

بیم آتش سوزی رشت مسکوهی وتجاری دست بندی می شود.
در این بیم هام دو دست خطرات پوشش داده می شود :
o

خطرات اصلی شام آتش سوزی  ،صاعق واهفجار

o

خطرات اضافی از قبی زلزل  ،سی  ،طوفان ،ترکیدگی لول آب وسرقت وغیره
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

 مشخصات بخش ثبت درخواست صدور بیم هام آتش سوزی:
.1

تعبی کلی تعرف های بیم مرکازی در ماورد اهاوا هاري هاای مرباوط با اهاوا فعالیات هاای شاغلی،طبقات خطار ،تاراک خطر،هاو

ساختمان ومصالح،اهوا خطرات اضافی وتفکیک مناط زلزل خیز کشور.
 .2ثبت درخواست صدور بیم هام با محاسبات اتوماتیک ب صورت یکسال یا بلند مدت.
 .3امکان تکمی فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیم هام های اظهارهام ای.
 .4محاسب اتوماتیک ح بیم و قطعی شدن بیم هام های اظهارهام ای در پایان بیم هام .
 .5تواهایی پاسخگویی ب هیازهای اطالعاتی واحدهای مختلف (مالی و کارشناسی آتش سوزی)
 .6قابلیت تهی اهوا بردروهای صدور
 .7دسترسی اتوماتیک و  Onlineب باهک اطالعاتی متمرکزصدور آتش سوزی.
 .8دسترسی ب باهک اطالعاتی متمرکز سیست مالی (درحد هیازهای اطالعاتی صدور).


بیم حوادث :

بیم حوادث ب دو صورت صادر می گردد:
 oبیم حوادث اهفرادی


مشخصات بخش ثبت درخواست صدور حوادث :

.1

تعبی کلی جداول وتعرف های بیم مرکزی در مورد هري های مربوط ب اهوا فعالیت های شغلی،خطرات اضافی

 .2امکان ثبت درخواست صدور بیم هام های حوادث اهفرادی ب صورت ترکیب چند طرح مختلف با هام
 .3طرحهای متفرق برای تحت پوشش قراردادن پاره ای ازپرسن سازمان با شرای متفاوت
 .4ثبت درخواست صدور بیم هام با محاسبات اتوماتیک ب روشهای روزشمار،کوتاه مدت وماه شمار
 .5امکان ثبت اطالعات بیم شده های حوادث و محاسب اتوماتیک ح بیم هر یک.
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

 .6تواهایی پاسخگویی ب هیازهای اطالعاتی واحدهای مختلف
 .7قابلیت تعریف بازاریاب برای ثبت درخواست بیم هام
 .8دسترسی  Onlineب باهک اطالعاتی متمرکزصدور
 .9دسترسی ب باهک اطالعاتی متمرکز سیست مالی (درحد هیازهای اطالعاتی صدور).

امکاهات سیست مدیریت ارتباط با مشتریان (:) CRM
هرم افزار فناوران مشاور در حوزه ارتبااط باا مشاتریان امکاهاات خاوبی را بارای ارساال و دریافات پیاماک و اطاال رسااهی در بخاش هاای
ضروری ایجاد هموده است.
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

** مراح اجرا و آماده سازی ساماه :
ذیال جدول ساختار تفکیکی کار ارائ شده است:
عناوین
 -1هصاااااب زیرسیسااااات
موجود**

فعالیت برهام ریزی شده

فعالیت مورد هیاز

محصول خروجی

هصااب زیرسیساات موجااود باار روی ساارور

فراه آوردن یکدساتگاه سارور آزمایشای در طاول

زیرسیسااات موجاااود

آزمایشاای شاارکت مگفااا توساا فناااوران

ماادت پااروهه با گوها ای کا تمااامی کارشناسااان

فناوران مشاور

مشاور

کمیت فنی ب آن دسترسی دائمی داشت باشند.
کارشناسان کمیت فنی عبارت خواهند بود از :
 همایندگان تام االختیار هر مدیریت فنی

** پااس از اهعقاااد قاارارداد

 هماینده واحد اهفورماتیک کارگزاری

و واریز پیش پرداخت

 هماینده شرکت فناوران مشاور

 -2بررسااای زیرسیسااات در
کمیت فنی

فناااوران مشاااور هساابت باا ارائاا جزییااات

 -ارائ تماامی فارم هاای کااری سااماه کاارگزاری

صورتجلساااات ههاااایی

زیرسیساات موجااود خااود اقاادام ماای همایااد و

در مورد زیرسیست ب فناوران مشاور

کمیتاا فناای کاا باا

توافقااات باا عماا آمااده مااابین همایناادگان

 -ارائ تماامی آیاین هاما ها،دساتورالعملها ،تعرفا

امضااای تمااامی اعضااا

کارفرمااا وفناااوران مشاااور در مااورد تغییاارات

ها وروالهای کااری سااماه کاارگزاری با فنااوران

رسیده است.

درخواستی سااماه کاارگزار بیما

در اهتهاای

هاار جلساا باا صااورت یااک پاایش هااویس

مشاور
 ارائ صورتجلسا ههاایی مرباوط با هار جلساسا روز کااری پاس از برگازاری هار

صورتجلس ب امضاای اعضاای کمیتا خواهاد

حداکدر ظر

رسید.

جلس توس فناوران مشاور ب ساماه کارگزاری
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 -3تهی ا مشخصااات تکمیلاای
هیازهای ساماه کارگزاری

معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

فناااوران مشاااور باار اساااس صورتجلسا هااای

لیست ههاایی تغییارات

تنظیمی  ،جمع بنادی ههاایی لیسات تغییارات

درخواستی تاییاد شاده

درخواسااتی کارفرمااا دررابط ا بااا زیرسیساات

از طاااار ساااااماه

مااورد بررساای را تهیاا و حااداکدر در ماادت

کارگزاری

ده( )10روز کاری پس از اتماام جلساات کمیتا
فنی ب ساماه کارگزاری تحوی خواهد داد.
ساماه کارگزاری حاداکدر ظار

مادت ده()10

روز کاری هسبت ب تایید یاا ارائا کلیا ماوارد
اصالحی در مورد لیسات تغییارات درخواساتی
تهی شده با فنااوران مشااور اقادام خواهاد
همود.
 -4زماهبناادی اهجااام تغییاارات
فوری و غیر فاوری وباومی
سااازی وهصااب آزمایشاای
زیرسیست بومی شده

 -5اعمااال تغییاارات وبااومی
سازی زیرسیست

فناااوران مشاااور باار اساااس لیساات تغییاارات

جدول زماهبنادی اهجاام

ههااایی شااده هساابت ب ا اعااالم زمااان اهجااام

تغییرات وباومی ساازی

تغییاارات در دو بخااش تغییاارات الزاماای باارای

وهصااااب آزمایشاااای

عملیاتی شادن زیرسیسات و تغییارات بعاد از

زیرسیست بومی شده

عملیاتی شدن سیست اقدام خواهد همود.
فناااوران مشاااور باار اساااس لیساات تغییاارات

لیست تغییرات ههاایی تاییاد شاده توسا کاارگزار

زیرسیساااات بااااومی

ههااایی تاییااد شااده توس ا کارفرمااا و جاادول

جاادول زماهبناادی اهجااام تغییاارات وبااومی سااازی

سازی شده

زماهبندی اهجام تغییرات وباومی ساازی وهصاب

وهصب آزمایشی زیرسیست بومی شده

آزمایشی زیرسیسات باومی شاده هسابت با
اهجااام تغییاارات الزم در زیاار سیساات موجااود
خود اقدام خواهد همود.
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 -6هصااب زیرسیساات بااومی

معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

هصب زیرسیسات باومی ساازی شاده بار روی

مساااتندات کااااربری

سازی شده بار روی سارور

ساارور آزمایشاای ساااماه کااارگزاری توساا

زیرسیساااات بااااومی

آزمایشااااای سااااااماه

فناوران مشاور

سازی شده

کاااااارگزاری و ارائااااا
زیرسیست ب کمیت فنی

 -7آمااوزش و بررساای مجاادد
زیرسیست در کمیت فنی

آموزش اعضاای کمیتا فنای توسا فنااوران

کارشناسااان کلیاادی ساااماه کااارگزاری در زمین ا

گاازارش مااوارد عاادم

مشاااور در مااورد هحااوه کاااربری زیرسیساات

صدور زیرسیست مربوط

تطاااب تغییاارات اهجااام

بومی سازی شاده و بررسای تطااب تغییارات

شااده از طاار ساااماه

اهجام شده با مساتندات هیازهاای تاییاده شاده

کارگزاری

ساااماه کااارگزاری و اعااالم هتیجاا بررساای
حداکدر ظر مدت دو هفت
ارائ

 -8اهجااام مااوارد عاادم تطاااب

ب موقع گزارش ماوارد عادم تطااب تغییارات

اهجام شده از طر ساماه کارگزاری

تغییاارات اهجااام شااده بااا

کاربران واحدهای منتخب

 -10هصااب اولیاا زیرسیساات
بومی سازی شده

سااازی شااده بااا رفااع
هقایه اعالمی

مستندات هیازها
 -9آمااوزش زیرسیساات باا

زیرسیساااات بااااومی

هصااب زیرسیساات در سااایت آمااوزش ساااماه

مساااتندات کااااربری

کارگزاری

زیرسیساااات بااااومی
سازی شده

هصب زیرسیسات باومی ساازی شاده بار روی

تکمیااا اطالعاااات پایااا وپارامترفایلهاااا در

باهک اطالعااتی مرباوط

ساارور آزمایشاای ساااماه کااارگزاری توساا

زیرسیست توس ساماه کارگزاری

بااا اطالعاااات پایااا

فناوران مشاور وکار باا زیرسیسات با صاورت

وپارامترفایلها

آزمایشاای در واحاادهای منتخااب حااداکدر ب ا
مدت یکماه
رفااع اشااکاالت وهقااایه احتمااالی توساا
فناوران مشاور در مدت کار آزمایشی
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 -11هصب عملیاتی زیرسیست

معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

زیرسیساات باار روی ساارور عملیاااتی ساااماه

ساارورهای عملیاااتی مطاااب بااا مشخصااات فناای

کااارگزاری هصااب شااده و در موعااد مقاارر

اعالم شده

کاربران واحادهای منتخاب هسابت با تسات

ایجاد بساترهای ارتبااطی مناساب جهات برقاراری

هسخ عملیاتی سیسات بار روی کامپیوترهاای

ارتباط واحدهای منتخب با سرور عملیاتی

خااود اقاادام ماای هماینااد واز روز هصااب ههااایی
هسابت با بکااارگیری زیرسیسات با صااورت
عملیاتی اقدام خواهند همود.
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شرکت فناوران مشاور همراه آسایش

هسخ 1.0.1

بیم هام های تعهدی برای عملیاتی سازی در  90روز کاری در ابتدای قرارداد
ردیف

1

2

3

درخواست و صدور بیم هام

بیم هام

بیم هام شخه ثال
خودرو

بیم هام آتش سوزی
منازل مسکوهی

بیم هام حوادث
اهفرادی

هماینده

کارگزار

بازاریاب

بیم گذار
 -1ورود ب پیشاخوان همایناده

 -1ورود ب پن بازاریاب

 -1ورود ب پنا اختصاصای

 -1ورود بااا پنااا اختصاصااای

منتخب

 -2اهتخاب بیم هام

هماینده

کارگزار

 -2اهتخاب بیم هام

 -3اهتخاب پوشش

 -2مشاهده درخواست ها

 -2مشاااهده درخواساات هااای

 -3اهتخاب پوشش

 -4ثبت پیشنهاد

 -3بررسی پیشانهاد بیما

ثباات شااده با تفکیااک مراحا

 -4ثبت پیشنهاد

 -5احاااراز هویااات در صاااورت

هاماا و اهجااام فرایناادهای

صدور بیم هاما  ،رشات بیما ای

 -5احااراز هویاات در صااورت

اتصال ب ساماه شرکت بیم گر

مربااوط باا رد ،اصااالح و

و هماینده

اتصال ب سااماه شارکت بیما

 -6تایید فرم پیشنهاد ههایی

تایی اد جهاات صاادور بیم ا

 -3مشاااهده درخواساات هااای

گر

 -7پرداخت وجا از طریا درگااه

هام

بی پاسخ در موعاد تعریاف شاده

 -6تایید فرم پیشنهاد ههایی

ب حساب معرفی شده

 -4ورود اطالعاااااااااات

و پیگیاااری از طااار همایناااده

 -7پرداخاات وجاا از طریاا

 -8دریافااات کاااد رهگیاااری و

پیشاانهاد بیماا هاماا در

مربوط و در صورت لازوم صادور

درگاه ب حساب معرفی شده

دریافت پیامک رهگیری

سیست بیم گاری همایناده

بیم هام در هماینده جایگزین

 -8دریافاات کااد رهگیااری و

 -9داهلااود فاارم پیشاانهاد تکمی ا

و صدور بیم هام

 -4مشاااهده و دریافاات گاازارش

دریافت پیامک رهگیری

شده

 -5ذخیره و ارساال شاماره

های روزاها  ،هفتگای و ماهاها از

 -9داهلاااود فااارم پیشااانهاد

 -10دریافت شاماره و تصاویر بیما

بیماا هاماا و تصااویر آن

تعداد درخواست هاا ،بیما هاما

تکمی شده

هاما صااادر شااده توسا هماینااده

بیم گذار

های صادره و حا بیما تولیادی

 -10دریافاات شااماره و تصااویر

پس از صدور

برای پن

ب تفکیک رشت و هماینده.

بیم هام پس از صادور توسا
هماینده در پن کاربری
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

پن کارگزار حقوقی کارگزاری آهالین
با امکاهات  8سیست و  21زیر سیست
 )1پیشخوان مدیریتی
 )2مدیریت درخواست ها
.1

پیشنهادات جدید

 .2پیشنهادات ارسال ب صدور
 .3بیم هام های صادر شده
 )3مدیریت شرکتهای بیم گر
 .4محتوای بیم هام
 .5بارگزاری معرفی بیم هام ها
 )4مدیریت ارتباطات
 .6مدیریت و اعالن جلسات
 )5مدیریت واحد صدور
 .7تعریف واحد صدور جدید
 .8لیست واحد های صدور
 .9بیم هام های صادره شده
 )6مدیریت بازاریابان
 .10تعریف بازاریاب
 .11وضعیت بیم هام های ثبت شده
 .12وضعیت مالی بازاریاب
 )7آمار و همودارها
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 .13همودارهای مدیریتی
 .14همودارهای تعداد فروش
 .15همودارهای مالی فروش
 )8حساب کاربری
 .16شاره حساب کاربری
 .17معرفی سطوح دسترسی
 .18ویرایش اطالعات کاربری
 .19رمز عبور
 .20معرفی خدمات ب بیم گزاران
 .21خروج
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معرفی محصول ههایی
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پن همایندگی واحد صدور کارگزار حقوقی با امکاهات  4سیست و  9زیر سیست
 -1داشبورد مدیریتی
 -2مدیریت درخواست ها
 -2پیشنهادات جدید
 -3پیشنهادات هیاز ب کارشناسی
 -4پیشنهادات ارسال ب صدور
 -5بیم هام های صادر شده
 -3بر اساس رشت بیم ای
 -6بیم هام های خودرو
 -7بیم هام های آتش سوزی
 -8بیم هام های اشخاص
 -4حساب کاربری
 -9ویرایش رمز عبور
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

پن بازاریاب برای کارگزار حقوقی با امکاهات  4سیست و  9زیر سیست
 -1پیشخوان بازایاب
 -2مدیریت درخواست ها

 .1ثبت پیشنهادات جدید
 .2پیشنهادات ارسال ب واحد اجرایی
 .3بیم هام های صادر شده
-3

ارتباط با واحد اجرایی
 .4ارسال اسناد ب واحد اجرایی
 .5اسناد دریافتی از واحد اجرایی
 .6اسناد مالی

-4

حساب کاربری
 .7ویرایش اطالعات کاربری
 .8ویرایش رمز عبور
 .9خروج
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هسخ 1.0.1

تکنولوهی پیاده سازی:
ساماه فروش الکتروهیکی بیم هام و مدیریت شبک فروش بر اساس  3پلتفرم  Android application, Web based applicationو iOS application
طراحی و پیاده سازی  2پلتفرم وب و اهدروید آن در مرحل طراحی قرار دارد.

وب سایت:
 در طراحی اینترفیس و موتور اصلی هرم افزار تحت وب از آخرین تکنولوهی ارائ شده توس شرکت مایکروسافت در طراحی و توسع وب شام

.NET Framework

 2015 v4.6و تکنولوهی  Microsoft Cloud Web Platformاستفاده شده است.
 استفاده از تکنولوهی های ب روز در ایجاد جلوه های بص ری تاثیر گذار در طراحی گرافیکی وب سایت شام تکنولوهی های  jQueryو  Prototypeو بهره گیری از
کتابخاه های قوی اسکریپت از جمل  Angular JSو تکنیک های برهام هویسی . HTML 5
 طراحی قالب گرافیکی سایت بر اساس استاهداردها و مفاهی بصری و رواهشناسی .Web 2
 بهره گیری از تکنولوهی ارسال  Asynchronousمطالب از جمل  AJAXو  jQueryجهت جلوگیری از  Refreshصفحات و دسترسی سریع ب مطالب.
 استفاده از رهگ های مرتب و چش هواز و استفاده از المان های مناسب در چیدمان بخش های مختلف سایت همراه با سیاست های بیزینسی مشاب کارفرما
 رعایت اصول دسترسی سریع و آسان ب مطالب جهت هی ب راب کاربری .User Friendly
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

امنیت:
بهره گیری از الی امنیتی  SSLجهت افزایش امنیت دسترسی ب اطالعات.
استفاده از الگوریت های پیشرفت امنیتی از جمل  Anti-Penetrationو ...
ایجاد کدینک داینامیک و ذخیره اطالعات محرماه با استفاده از فرموالسیون MD5
کد همودن اطالعات محرماه کاربری با روش های یک طرف ( برگشت هاپذیر)
توسع پذیری و عدم تمرکز اطالعات:
در پیاده سازی پایگاه داده پروهه از باهک اطالعاتی  Sql Serverب همراه جدیدترین متودولوهی های هرمال سازی و امنیت اطالعات باهک اطالعاتی بهره برده شده
است.
پیاده سازی کلی سرویس ها ب صورت  Distributedو با استفاده از تکنولوهی  Windows Communication Foundationخواهد بود و کلی فرایندهای سیست
ب صورت  Service Orientedدر سرور پیاده سازی و در پلتفرم مقصد استفاده خواهد شد.
قابلیت پیاده سازی غیر متمرکز بر بستر سرویس دهنده های  Cloud Basedعدم تمرکز داده ها در سرور مرکزی.

پشتیبان گیری و همگام سازی اطالعات:
کلی اطالعات سیست بست ب میزان اهمیت آهها از حداق  1و حداکدر  12ساعت پشتیبان گیری شده و جهت تامین امنیت در سرورهای مختلف هگهداری خواهند
شد.
همچنین کلی اطالعات ثبت سفارش ب صورت زهده و بدون تاخیر زماهی در  3سرور پشتیبان گیری میشوهد تا  Redundancyاطالعات حف گردد.
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معرفی محصول ههایی
هسخ 1.0.1

قابلیت یکپارچ سازی:

سرویس های پیاده سازی شده در هرم افزار ،قابلیت همگام سازی و یکپارچ سازی با سرویس های موجود در شرکت بیم گر را دارا می باشند.
از جمل بخش ها در حال تکمی و با این قابلیت میتوان ب سرویس های ذی اشاره همود.
 -1سیست استعالم بیم هام ثال
 -2سیست استعالم بیم هام بده
 -3سیست استعالم بیم هام حوادث اهفرادی
 -4سیست استعالم بیم هام های مسافرتی
 -5سیست استعالم بیم هام های عمر و زهدگی
 -6سیست استعالم بیم هام های تمدیدی
اتصال این بخش ب سیست این امکان را میدهد ک صرفا با درج شماره بیم هام قبلی (ب طور مدال شماره بیم هام شخه ثال
سال گذشت ) بیم گذار مستقیما ب صفح استعالم بیم هام مورد هظر در صفح اختصاصی شرکت بیم گر سال گذشت وارد شده
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معرفی محصول ههایی
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و با کمک روبوت هوشمند و سیست مقایس ای ،بیم گذار ب خرید میزان تعهدات بیشتر ) (Up Sellingترقیب گردد و پرتفوی کارگزار بیم و معر بیم هام حف
گردد .همچنین روبوت هوشمند بیم گذار را با استناد ب هو بیم هام های خریداری شده و میزان عدد پرداختی (ب طور مدال بر مبنای هو و ارزش خودروی مورد
خرید بیم هام ) ب خرید بیم هام های دیگر ب خصوص بیم های غیر اجباری عمر و زهدگی ترغیب هموده و در صورت متقاعد همودن بیم گذار ) (Cross Sellingب
درگاه شرکت بیم گر قبلی هدایت هماید .همچنین در بیم های تمدیدی دیگر هیازی ب دریافت اطالعات از جمل هو خودرو ،سال ساخت ،میزان تخفیف سالیاه ،
تاریخ اتمام بیم هام  ،تعداد خسارات سا ل گذشت و  ...اطالعات هویتی خودرو هخواهد بود و بیم گذار میتواهد بیشتر از اینک بر روی پرکردن تکراری فرم پیشنهاد
وقت بگذارد بر روی هو تعهدات تمرکزهماید.

(در این حالت تمدید بیم هام در کمتر از چند دقیق قاب اهجام خواهد بود و اولین گام در رضایت مندی مشتری اهجام می پذیرد).
 -7سیست استعالم خسارت (بیم هام شخه ثال

و بیم هام بده )

در صورت اتصال این سیست  ،اطالعات فرم پیشنهاد ب دقیقترین شک ممکن قاب استعالم بوده و سیست احراز هویت خودرو
دسترسی کاملی ب پیشین خودرو مذکور داشت و امکان اشتباه از کاربر سلب میگردد.
 -8سیست مدیریت مشتری و  CRMشام ساماه های فکس و پیامک
 -9سیست

مدیریت بیم هام ها

اتصال سیست های استعالم باع

دقی شدن مدل هري دهی بیم هام های قاب محاسب (بدون کارشناسی) شده و امکان ایجاد تغییرات هماهنگ در قیمت ها را

پدید می آوردو همچنین دسترسی ساماه

ب باهک اطالعاتی تخفیفهای گروهی این امکان را بوجود می آورد ک روبوت هوشمند ،بیم گذار را ب بهترین گزین

برای خرید بیم هام های شام تخفیفات گروهی هدایت هماید.
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هسخ 1.0.1

**اه امکاهات قاب پیاده سازی در فرمهای پیشنهاد بیم هام ها در ساماه فروش الکتروهیکی بیم هام :
 -1قابلیت پیاده سازی کلی فرم ها و طرح های بیم ای ب شک مرحل بندی شده و هوشمند
 -2قابلیت قراردادن آموزش تصویری و ویدئویی بر روی هر یک از فیلدهای فرم های پیشنهاد بیم
 -3قابلیت پیاده سازی فرم های پیشنهاد با زبان های غیر فارسی (جهت افراد مقی  ،کارمندان سفارت ها و )...
 -4قابلیت پیاده سازی آموزش های تصویری هر فرم غیر فارسی ب زبان اصلی
 -5قابلیت همگام سازی فرم های پیشنهادخارجی و معادل داخلی(جهت ثبت درساماه بیم گری شرکت های سرویس دهنده)
 -6قابلیت پیاده سازی اهوا راهکارهای ارزش افزوده ماهنده سرویس های احراز هویت و سرویس امضای دیجیتال
 -7قابلیت ارائ استعالم قیمت برای سرویس های فرمول پذیر
 -8امکان اتصال ب ساماه های داخلی شرکت ها ( سرویس مالی ،CRM ،پرسنلی و )...
 -9امکان اتصال سرویس تلویزیون بیم ب منابع ویدئویی و ارائ خدمات آموزش از راه دور اختصاصی و عمومی ب هر زبان
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هسخ 1.0.1

دیگر قابلیت های خاص پیش بینی شده:
 -1اتصال درگاه پرداخت اختصاصی بیم گر با کلی سناریوهای محتم :
در این مدل بنا ب درخواست کارگزار بیم  ،بیم گذار میتواهد ب صورت اتوماتیک ب درگاه اختصاصی کارگزار ،درگاه هماینده واحد صدور
و یا درگاه مرکزی شرکت بیم گر هدایت شود.
 -2امکان اتصال سیست خسارات و پیشین بیم هام :
با هد جلوگیری از اشتباهات سهوی و عمدی بیم گذاران – ک عموما در بیم هام های خودرو همود بیشتری دارد – این امکان میسر خواهد بود ک ساماه صرفا با
دریافت همودن شماره بیم هام سال قب و یا  VINخودرو ،اطالعات تخفیفی و خسارتی خودرو را دریافت هموده و با استفاده از سیست استعالم اتوماتیک ،اقدام
ب محاسب دقی ح بیم هماید.
در این حالت از هر گوه اشتباه و خطا د ر ورود اطالعات بیم هام جلوگیری ب عم آمد و بیم گذار بدون دغدغ از اشتباهات سهوی قادر خواهند بود ک ب دقیقترین
استعالم قیمت بیم هام دسترسی پیدا کنند.
 -3امکان اتصال وب سرویس ثبت احوال:
ب منظور ایجاد دقت حداکدری در تکمی فرم های پیشنهاد و اهراز هویت بیم گزار ،امکان ورود اتوماتیک اطالعات فردی از طری کد
ملی و تاریخ تولد میسر خواهد بود،
بدیهی است ایجاد ارتباط با ساماه اختصاصی ثبت احوال و ساماه در اهحصار شرکت بیم گر بوده و امکان استفاده از سرویس های ذکر
شده میبایست بنا ب درخواست کارگزار بیم توس شرکت بیم گر ایجاد گردد.
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هسخ 1.0.1

ویژگی های :User Interface
راب کاربری هرم افزار ب صاورت کاما بار اسااس اساتاهداردهای Web 2
طراحی شده و دارای قابلیت  Dynamic Look and Feelمی باشد.
طراحای کلیا صافحات بااا قالاب مشخصای کا در جلسا فنای تصاامی
گیری خواهد شد پیاده سازی و هصب خواهد شد.

021 - 83366
کلی حقو طرحی و اجرا ساماه هرم افزاری "بیم گر همراه" متعل ب شرکت فن آوران مشاور همراه آسایش میباشد.
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