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A experiência adquirida na área de 
seguros ao longo dos anos pelos 
elementos da equipa, permitiu-nos criar 
um conceito de aplicação e 
funcionamento completamente novo, 
realizando um software de gestão de 
seguros eficaz e funcional para todos os 
departamentosdepartamentos de corretores e 
mediadores de seguros, no front office e 
no back office.

Toda esta experiência e engenharia 
tornam o ambiente de trabalho do 
INXURE muito funcional e de fácil 
aprendizagem, já que a navegação é feita 
por links e todos os módulos se 
encontram à distância de 1 clic.

EstaEsta facilidade torna a formação mais leve 
e rápida, proporcionando um 
funcionamento mais eficaz.
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O software de Gestão de Seguros 
assenta essencialmente nos seguintes 
módulos interligados entre si, dos 
quais destacamos as seguintes 
funcionalidades:

estrutura inXure

(Clientes, Companhias e Angariadores)

•   Encontre o cliente que pretende à distância de 1 clic;
•   Vários tipos de organização (ex. por data, por contribuinte,
     por grupos, por relações);
•   Busca rápida por nome ou data de nascimento, contribuinte, etc.;
•   Anulação e reactivação de clientes;
•   Crie •   Crie relações entre clientes;
•   Com um clic visualize o número de apólices associadas ao cliente;
•   Comissionamento de angariadores (1º ano, anos seguintes,
     valor minímo, valor fixo, por tipo de recibo...);
•   Mapa de cobranças e listagens de recibos pagos ao angariador.
•   Consulta de contactos pendentes, sua situação real (activo
     ou inactivo);
•   Mapa de conta cor•   Mapa de conta corrente e de extracto de conta.

entidades

•   Módulo de ocorrências / contactos (via telefone, fax, email, etc.)
     indexados ao cliente e ou à apólice.

ocorrências

•   Gestão do processo de sinistro.
•   Visualização de sinistros abertos ou fechados;
•   Impressão de carta de abertura de sinistros para clientes.
•   Mapa de sinistralidade.

sinistros
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(Propostas e Apólices)

•   Visualize rapidamente e ao mesmo tempo recibos, sinistros e
     ocorrências associados a uma apólice;
•   Vários tipos de ordenação e agrupamento de valores por companhia,
     ramo, etc.;
•   Consulte os recibos em atraso;
•   Imprima o •   Imprima o resumo de uma ou várias propostas / apólices;
•   Mapa de propostas pendentes;
•   Mapa de alterações pendentes de apólices por companhia;
•   Mapa de produção por companhia / angariador;
•   Anulação e reactivação de propostas / apólices;
•   Impressão de várias cartas-tipo para clientes e companhias.

apólices

•   Tratamento de recibos, estornos, indemnizações e franquias;
•   Impressão de resumo de recibos;
•   Visualização de recibos não pagos por antiguidade;
•   Impressão de vários tipos de mapas sobre recibos (ex. mapas de
     produção, mapa de comissões, etc);
•   Impressão de guia de remessa;
•   Cartas de pagamento simples ou agrupadas;•   Cartas de pagamento simples ou agrupadas;
•   Impressão de mapa de registo;
•   Impressão de mapa de diferenças, este mapa discrimina
     discrepâncias entre valores de comissões pagos pela companhia ao
     mediador e valores reais da apólice.
•   Extractos de conta e contas-correntes de clientes e companhias.

recibos
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•   Recebimento de clientes, pagamentos (numerário, multibanco,
     cheque, directo ou transferência) a angariadores e companhias
     efectuados sempre por caixa com pré–classificação por conta
     do POC;
•   Folha de caixa e impressão opcional de cartas para envio dos
     documentos ao cliente;
•   •   Visualização do saldo da caixa;
•   Criação e gestão contas POC;
•   Mapa de movimentos de Conta do POC;
•   Exportação de movimentos de caixa para programas de
     contabilidade de terceiros;
•   Liquidação a companhias com cálculos automáticos de imposto
     de selo e pagamentos directos; impressão de cartas de pagamento
     com      com respectivo recibo.

tesouraria

•   Visualização das alterações efectuadas aos registos das diferentes
     bases de dados por utilizador e data de alteração;
•   Histórico dos valores anteriores dos registos.

histórico

•   Módulo de gestão documental.
•   Possibilidade de indexação ao cliente, proposta, apólice, recibo,
     sinistro, etc.

docGest
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A tecnologia utilizada baseia-se no IBM 
Lotus Domino (www.lotus.com), cujo 
servidor de bases de dados tem um 
potencial de funcionamento e 
escalabilidade sobre as várias 
plataformas da Microsoft, Linux, IBM 
As/400, Solaris, etc. 
OsOs clientes usam o IBM Lotus Notes, com 
acesso ao servidor via TCP/IP. A 
utilização desta tecnologia flexibiliza o 
tipo de ligação da rede dos clientes na 
rede interna do servidor, bem como dos 
clientes externos i.e. sucursais, 
manutenção, etc, mantendo no entanto a 
segurançasegurança de encriptação de 128 bits em 
todas as comunicações entre cliente e 
servidor.
A utilização desta tecnologia permite-nos 
privilegiar o acesso remoto via Internet 
(ADSL de preferência) para efectuar todos 
os serviços de assistência necessários, 
bem como as actualizações de software.
EmbebidoEmbebido na programação, encontra-se 
a tecnologia do Crystal Reports, 
possibilitando a emissão de cartas e 
geração de relatórios, que por sua vez 
além de serem impressos, podem ser 
exportados para folhas de cálculo, 
tratamento de texto, PDF, email, etc.

a tecnologia
A facilidade de navegação nos módulos 
proporciona uma maior produtividade a 
todos os utilizadores, já que a partilha de 
informação é feita em tempo real, 
permitindo uma resposta “just in time”  a 
clientes e companhias.

Com 3 clics tem a posição do cliente!

3 clics

Consulte-nos e pessoalmente iremos esclarecer todas as dúvidas que tem sobre o 

InXure - Software de Gestão de Seguros.

Av. da Liberdade, 90 4º, 1250-145
Lisboa - Portugal

Telefone +351 21 347 00 44
Fax +351 21 346 10 29
E-mail info@inxure.pt

contacte-nos
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