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Wersja 2020.1 programu  
Najważniejsze zmiany: 

• Usprawnienia w obsłudze serwisu 

• Zmiany w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych 

• Obsługa przypisu dla polis życiowych 

• Nowy edytor harmonogramu rat 

• Moduł administrowania pośrednikami 

 

USPRAWNIENIA W OBSŁUDZE SERWISU 

• Gorący przycisk Zapisz 

Wprowadzone zmiany na formatkach ekranowych z takim przyciskiem można zapisać używając 

kombinacji klawiszy Ctrl+S (Windows) lub ⌘S (Mac) 

• Najczęściej używane przyciski są teraz wyrównane do lewej strony w celu zwiększenia wygody 

pracy z formatkami ekranowymi 

 
• Kontrastowa kolorystyka linków na formularzach ekranowych ułatwiająca ich zlokalizowanie 

 

POLISY 

• Przebudowany edytor harmonogramu rat do polisy z nowymi frekwencjami płatności 

Nowe frekwencje płatności dla 2 rat: 

 kolejna za 2-mce 

 kolejna za 3-mce 

 kolejna za 5-mcy 
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Możliwość podziału 2 rat w proporcjach: 

 50%/50% 

 40%/60% 

 60%/40% 

Nowa frekwencja płatności dla 4 rat: kolejne raty za 2, 5, 8 miesięcy 

 
• Obsługa przypisu dla polis życiowych 

 
Kwota przypisu ustalana jest na podstawie kwoty ryty na datę raty 

• Umożliwiono zarejestrowanie daty zerwania w kreatorze polisy 

• Dane polisy z zakończonym okresem ochrony wyświetlone są na szaro na liście polis 
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BEZPIECZEŃSTWO  DOSTĘPU DO DANYCH  

• Zastrzeżone załączniki i wpisy w Bazie wiedzy 

 

Dostęp do takich informacji i załączników tylko dla użytkowników z uprawnieniem „Załączniki 

i informacje zastrzeżone” 

• Nowe uprawnienie „Polisy - Znajdowanie zaawansowane” ogranicza szeroki dostęp do danych 

polis 

 
Filtr okresów „od 90 dni” i „inny okres” oraz Znajdowanie zaawansowane są dostępne tylko dla 

użytkowników z typ uprawnieniem „Polisy − Znajdowanie zaawansowane” 

• Zmiana uprawnień do raportów 

Dostęp do poniższych raportów wymaga uprawnienia „Raporty - raporty sprzedażowe” 

 
• Zmiana widoczności załączników do polisy 

Jeśli użytkownik ma dostęp do danych polisy to ma również dostęp do załączników do polisy, nie 

zależnie od tego, kto dodał załącznik 

Dostęp do załączników zastrzeżonych do polisy wymaga uprawnienia „Załączniki i informacje 

zastrzeżone” 
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MODUŁ ADMINISTROWANIA POŚREDNIKAMI  

Część funkcji dostępna jako opcja dodatkowa dla serwisu iAgent24 w chmurze 

 

• W definicji Ról pośredników dodano nowe atrybuty: Typ roli AGENT, Typ roli OFWCA 

 
Celem wprowadzenia tych atrybutów jest zróżnicowanie obsługi niektórych procesów w serwisie 

dla Agentów i OFWCA, np. 

a. Wyświetlanie struktury agenta na liście pośredników 

b. Zarządzanie dokumentami dot. współpracy z pośrednikiem 

c. Zrządzanie statusami współpracy pośredników z towarzystwami ubezpieczeniowymi 

• Usprawnienie znajdowania struktur agencyjnych na liście pośredników 

Po wybraniu TAK lub TYLKO OFWCA w polu Wyświetl struktury agentów lista pośredników 

zawiera oprócz rekordu szukanego agenta również jego strukturę wyróżnioną na niebiesko 
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• Zarządzanie dokumentami dotyczącymi współpracy agentów i OFWCA z agencją: 

a. Definiowalny słownik dokumentów 

 
b. Zarządzanie statusami dokumentów u pośrednika 

 
c. Raport brakujących dokumentów dot. współpracy 
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• Generowanie PDF z wypełnionymi formularzami na podstawie danych z systemu 

 
• Zarządzanie statusami współpracy pośrednika z towarzystwami ubezpieczeniowymi 

a. Definiowalny słownik statusów współpracy z pośrednikami 
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b. Zarządzanie statusami współpracy pośrednika z TU 

 
c. Raport statusów współpracy pośredników z TU 

 

POZOSTAŁE USPRAWNIENIA  

• Raport przypisu 

Na zakładce Przypis struktur dodano domyślny filtr na pośredników z typem roli AGENT 

  
• Zestawienia operacji pośrednika i Zestawienia operacji biura posortowano domyślnie wg daty 

dodania malejąco 
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• Operacje finansowe zdefiniowane jak niżej są dostępne podczas dodawania wpłaty do polis 

 
• Na ekranie Prowizje » Kalkulator prowizyjny » Wynagrodzenie dodano kolumny:  

a. Rodzaj przypisu 

b. Warunek 

c. Podlega pod (przełożony pośrednika) 
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