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 נתוני תפעול 

 

 תהליכי עבודה 

 
 

 לפי סטאטוס הטיפול בו ,2000בלשונית זו תוכל לצפות בתורי העבודה שלך מחיים 

 מלאי הטבלה המוצגת משקפת  .הנתונים מתעדכנים בתדירות יומית ,הם נמצאים

 טיפול, הטבלה מחולקתה בתהליךתורי העבודה הפתוחים, שנמצאים בשלבים שונים 

 הפעילות  ילפי סוג

תהליכי העבודה הנמצאים בטיפול לצפות בכאן תוכל 

 .מגדל כפי  שהם משתקפים במערכות

הדוחות נועדו לאפשר לך לקבל תמונת מצב עדכנית 

המחולקים לפי טיפול סוכן  לגבי: מלאי תורי העבודה

  .הצעות שנגנזו בחברתנווטיפול תפעול מגדל ו

 כרטסות: תימסך זה מתחלק לש
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 ניתן לאתר תורי עבודה לפי שדות חיתוך 

 ע"י הקלדת מס' ת.ז. –מבוטח  .א

 ע"י הקלדת מספר פוליסה  –פוליסה  .ב

 מפעל ע"י הקלדת מספר המפעל בשדה המתאים .ג

 

 חלוקה למספר קטגוריות מרכזיות:טבלת תהליכי העבודה מציגה 

 ממתין לטיפול הסוכן 

 נמצא בחלק הימני בטבלה ומציג פירוט של כל תהליכי העבודה  בהם נדרש עדיין

 טיפול הסוכן בהשלמת פרטים / מסמכים.

 בטיפול תפעול 

 נמצא בחלק השמאלי בטבלה ומציג פירוט של תהליכי העבודה הנמצאים בטיפול

 שונות.הצוות בתחנות טיפול 

 בפירוט ברמת תהליך ניתן לראות את שם הרפרנט בצוות המטפל.

 טרום הפקה

בעת קבלת מסמכי הפקה, מתבצעת בדיקת שלמות ומילוי תקין של המסמכים 

שהתקבלו במסמכי ההפקה. במידה וישנם פרטים לא תקינים או חסר טופס 

  כלשהו, נשלח מכתב חוסרים לסוכן.

יישום זה בא לזרז את איתור הבעיות המעכבות חוסרים אלו מוצגים כטרום הפקה, 

  הנתונים בטבלה. את הפקת הפוליסה ע"י הצגת

 

לחיצה על אחד מהחצים מימין לתור העבודה בטבלה תחלק את תורי העבודה עפ'י 

 משך הזמן בו הם פתוחים
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של כל  פירוט נרחבתציג בהמשך העמוד ה על כל אחד מהמספרים בטבלה לחיצ

 ניתן להוריד את הפירוט גם לדוח אקסל.לאחר מכן . תהליך

 

 

 

 ליד שם הלקוח שנמצא בפירוט תפתח פירוט נוסף על התהליך. חיצה על ל

של הלקוח תוביל למערכת אימג' שם יוצגו המסמכים  פוליסה לחיצה על מס'

בלקוח חדש תיק הסריקה לא , במידה ומדובר ברמת פוליסה בתיק הלקוח שנסרקו

 יפתח עד שתהליך ההפקה לא יסתיים.
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השלים את החוסרים בתהליך ולתייקם ניתן ל 'שליחת מסמכים'לאחר לחיצה על 

 מסמכים בתהליך אחד.  5כאשר ניתן לצרף עד  לאימג'ישירות 
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 לאחר צירוף המסמכים תהליך העבודה יצבע בירוק בטבלה:

 

 

ניתן להוסיף הנחיות שונות לטיפול בתהליך ע'י הוספת מסמך מסוג 'דף בנוסף, 

 בטקסט חופשי. הוסיףהנחיות לסוכן' ול

 

 

 הצעות גנוזות 

 

 
 

החודשים האחרונים עקב חוסרים  12-שנגנזו באת כל הפוליסות כרטיסייה המציגה 

 או אי תקינות מסמכים .
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 נתוני גביה 

את פעילויות הגביה  ניתן לצפות בנתונים המסכמים 'פיגורים ופנדינג' בלשונית

 הסוכן.  שהתבצעו בתיק

 משפטי. ללא טיפולשים לב כי נתונים אלו מתבססים רק על פוליסות מנהלים 

 

 

 

 

 סכום הפיגורים הכללי בתיק הסוכן. -סה"כ פיגור

 תור עבודה )*(. סכום הפיגורים בגינם קיים -תור עבודה עםפיגורים 

 סכום הפיגורים שבגינם אין תורי עבודה פתוחים )*(. -עבודה פיגורים ללא תור
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 לחיצה על כל פרמטר תציג את הפירוט בקובץ אקסל:

 
 

 

 

 

חיצה על סכום הפנדינג תוכלו בעת ל -סכום הפנדינג הקיים בתיק  -פנדינגסה"כ 

 את הפירוט בקובץ אקסל. לקבל

 פרמטר תציג את הפירוט בקובץ אקסל:לחיצה על כל 

 
 


