 www.senarsystem.irقابلیت و امکانات نسخه های مختلف نرم افزار حسابداری بیمه سنار  -ویژه نمایندگان بیمه
نسخه نرم افزار

پایه

حرفه ای

ویژه

تعریف رشته های بیمه و کارمزد آنها







تعریف و مدیریت بیمه گذاران







امکان جذب لیست بیمه گذاران از طریق فایل  Excelیا Access







تعریف و مدیریت صندوقها







تعریف و مدیریت حسابهای بانکی







تعریف و مدیریت بیش از یک شرکت بیمه گر







تعریف و مدیریت بازاریابها







تعریف پورسانت بازاریابها به تفکیک شرکت بیمه و رشته بیمه







امکان محاسبه پورسانت بازاریاب براساس میزان وصول بیمه نامه







تعریف و مدیریت هزینه و درآمدها







تعریف صندوق اعتباری







تعریف  ،مدیریت و تسویه اقساط







فسخ یا الحاق بیمه نامه







انتقال وجه بین صندوق و بانک ها







انتقال وجه بیمه نامه به حساب شخص دیگر(بازاریاب  ،شخص یا سازمان دیگر)...







سیستم هشدار اتمام بیمه نامه،چکها،اقساط،تولد بیمه گذاران و ...







ثبت اسناد حسابداری و تهیه دفاتر مالی قابل ارائه به اداره دارایی







گزارشات آماری پیشرفته نموداری و تحلیل فروش







لیست بدهکاران و بستانکاران







قابلیت چاپ اسناد(صدور بیمه نامه،رسید دریافت  ،رسید پرداخت و)...







گزارش عملیات روزانه کاری و مالی







امکان تنظیم پشتیبان گیری اتومات







تنظیم روزشمار هشدار اقساط  ،چکها  ،بیمه نامه ها و ...







قابلیت تعریف کاربران متعدد و امکان اعطای دسترسی های خاص یا محدود







سیستم ارسال پیام کوتاه







سیستم دریافت پیام کوتاه و ارسال پاسخ خودکار







قابلیت خروجی اکسل در تمامی گزارشات







قابلیت شبکه شدن(داخل سازمان و دفتر کاری)







گزارش صورت وضعیت تسویه (دریافتی/پرداختی) بیمه نامه







امکان محاسبه کارمزد بر اساس میزان مبلغ تسویه شده بیمه نامه







قابلیت آرشیو و اسکن اسناد







قابلیت دریافت و تسویه اتومات اقساط بیمه نامه عمر از طریق فایل خروجی سیستم فناوری اطالعات خبره







270

430

620

عنوان قابلیت

قیمت محصول (هزار تومان(
هزینه هر کاربر اضافی در نسخه تحت شبکه

 70هزار تومان

تمامی نسخه ها دارای یکسال پشتیبانی رایگان می باشند.

درصورت نیاز به مشاوره یا راهنمایی بیشتر  ،با واحد مشاوره و آموزش رایگان ما تماس بگیرید.

120-99663966

