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 .1ماژول مدیریت اشخاص (بیمه گذاران ،بیمه شدگان ،بازاریابان ،پرسنل دفتر و سایر اشخاص)
 ثبت کلیه اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت گروه بندی شده
 قابلیت بارگزاری گروهی (ایمپورت) اطالعات کلیه اشخاص از فایل اکسل
 قابلیت ثبت یک شخص در چندین گروه
 تعیین وضعیت خوش حسابی یا بد حسابی بیمه گذار
 تعیین سقف اعتبار بازاریابان و نمایش آالرم مربوطه هنگام ثبت بیمه نامه
 تعیین نام کاربری و رمز ورود و تنظیم سطوح دسترسی به نرم افزار بصورت کامل
 قابلیت دریافت گزارش اکسل از کلیه بیمه گذاران به همراه نمایش وضعیت مالی (میزان بدهکاری یا بستانکاری)
 .2ماژولهای نمایندگی و کارگزاری جهت مدیریت اطالعات یک یا چندین شرکت بیمه
 قابلیت تعیین امکانات نرم افزار با توجه به نوع دفتر (نمایندگی یا کارگزاری)
 قابلیت ثبت چندین شرکت بیمه به همراه مالیات مستقیم (مالیات تکلیفی) مربوطه
 دریافت گزارشات مالی مربوط به یک یا چندین شرکت بیمه
 .3ماژول ثبت رشته بیمه ها
 ثبت اطالعات رشته بیمه ها بصورت زیر شاخه ای
 قابلیت بارگزاری گروهی (ایمپورت) اطالعات کلیه رشته بیمه ها از فایل اکسل
 ثبت یک یا چند مبلغ برای رشته بیمه (مورد استفاده در بیمه نامه های عمر و ثالث و )...
 تعیین نوع مبالغ به عنوان کارمزد (فروش و صدور) یا کسورات
 ماژول ثبت رشته بیمه عمر
 oتعیین نحوه محاسبه کارمزد بر اساس درصدی از مبلغ بیمه نامه یا درصدی از سرمایه فوت
 oتعیین کارمزد سالهای ابتدایی بصورت پویا

 قابلیت تعیین سایر مشخصات بیمه نامه برای یک رشته بیمه خاص بصورت پویا (بعنوان مثال ،افزودن فیلد پالک
خودرو مختص رشته بیمه ثالث)
 قابلیت تعیین مراحل ثبت یک بیمه نامه خاص بصورت پویا (بعنوان مثال ،افزودن مرحله دریافت کپی مدارک
ماشین مختص رشته بیمه ثالث)
 قابلیت تعیین اجباری یا اختیاری بودن مراحل و مشخصات هر رشته بیمه
 .4ماژول ثبت و بایگانی بیمه نامه ها
 قابلیت ثبت رشته بیمه نامه در پنج وضعیت  :پیشنهاد (پیش نویس) ،تایید اولیه ،تایید نهایی ،تمدید و بایگانی
 قابلیت ثبت خودکار شماره بیمه نامه بر اساس شماره بیمه قبلی از رشته بیمه انتخاب شده
 قابلیت ثبت قرارداد با شرکت ها و سازمان های مختلف و ثبت چندین بیمه نامه در یک قرارداد
 قابلیت ثبت بی نهایت بیمه شده برای یک بیمه نامه
 قابلیت تعریف بازاریاب و حق بازاریابی بصورت درصدی
 قابلیت تعریف بیمه نامه های بدون تاریخ پایان مختص بیمه های حمل بار
 قابلیت ثبت اسکن بیمه نامه و سایر مدارک مربوطه
 قابلیت ثبت الحاقیه بیمه نامه بصورت دستی و یا خودکار
 محاسبه کارمزد فروش ،کارمزد صدور ،پورسانت بازاریابی و سود نهایی بصورت خودکار
 محاسبه مالیات بر ازرش افزوده بیمه نامه بصورت خودکار
 قابلیت بارگزاری گروهی (ایمپورت) اطالعات کلیه بیمه نامه ها از فایل اکسل
 قابلیت دریافت کلیه اطالعات بیمه نامه ها در قالب یک فایل اکسل به همراه اطالعات مالی
 جستجوی پیشرفته در اطالعات کلیه بیمه نامه ها ،به همراه نمایش جزئیات مالی و حسابداری
 مدیریت کلیه اطالعات مالی بیمه نامه

 oثبت کلیه دریافتی ها از بیمه گذار بصورت نقدی ،قسطی و چک
 oثبت کلیه پرداختی های بیمه نامه به شرکت بیمه بصورت نقدی ،قسطی و چک
 oثبت کلیه کارمزد های دریافتی بیمه نامه بصورت نقدی
 oثبت کلیه پورسانت های پرداختی به بازاریاب بصورت نقدی و چک
 قابلیت ثبت خودکار کلیه اقساط بصورت دوره ای با احتساب ضریب سالیانه
 قابلیت ثبت اقساط مستقیم جهت پرداخت مستقیم اقساط بیمه عمر از بیمه گذار به شرکت بیمه
 قابلیت ثبت خود کار اقساط پرداختی به شرکت بیمه ،متناظر با اقساط دریافتی از بیمه گذار
 گزارش تجمیعی از کلیه اطالعات و تراکنش های مالی یک بیمه نامه بصورت یکجا در خود بیمه نامه با قابلیت
تغییر اطالعات مالی بیمه نامه
 .5ماژول حسابداری
 حسابداری بیمه نامه ها
 oقابلیت ثبت گروهی دریافتی چندین بیمه نامه از یک بیمه گذار بصورت نقدی یا چک
 oقابلیت ثبت گروهی پرداختی چندین بیمه نامه به شرکت بیمه بصورت نقدی یا چک
 oقابلیت ثبت گروهی کارمزد دریافتی چندین بیمه نامه از شرکت بیمه بصورت نقدی
 oقابلیت ثبت گروهی پورسانت پرداختی چندین بیمه نامه به بازاریاب بصورت نقدی یا چک
 حسابداری دفتر
 oثبت بانک و صندوق به تعداد نامحدود با قابلیت تعیین موجودی اولیه
 oثبت انواع تراکنش های حسابداری و حواله های انتقالی بین حساب ها
 oثبت کلیه اسناد و فاکتور های حسابداری
 oثبت دسته بندی تراکنش ها بصورت پویا (حقوق ،اجاره ،قبوض ،تجهیزات و )...

 oگروه بندی تراکنش ها در سه دسته کلی  :هزینه ،درآمد و سرمایه
 oثبت کلیه چک های دریافتی و پرداختی
 قابلیت ثبت چک در وضعیت های وصول نشده ،وصول شده ،خرج شده ،استرداد شده ،به حساب
بانک و برگشتی
 .6ماژول نمایش رویداد ها
 نمایش کلیه رویداد های روز در پنجره کشویی کنار نرم افزار
 نمایش یادآوری های شخصی و عمومی
 نمایش کلیه بیمه نامه های سررسید شده که نیاز به تمدید دارند
 نمایش کلیه اقساط سررسید شده در دو بخش دریافتی و پرداختی
 نمایش کلیه چک های سررسید شده در دو بخش دریافتی و پرداختی
 نمایش سررسید تاریخ تولید کلیه اشخاص ثبت شده در نرم افزار
 قابلیت تعیین بازه زمانی نمایش کلیه رویداد ها بصورت تفکیک شده
 oقابلیت تعیین بازه زمانی سررسید بیمه نامه ها ،بصورت تکی و عمومی
 قابلیت ارسال پیامک بصورت دستی و خودکار برای هر رویداد
 دستیابی سریع به اطالعات هر رویداد بصورت  Popupو ویرایش با دابل کلیک
 .7ماژول یادآوری پیشرفته
 قابلیت ثبت هرگونه یادآوری بصورت شخصی یا کارسپاری
 ثبت گروه های یادآوری با قابلیت تعیین اولویت نمایش
 قابلیت تعیین شخص انجام دهنده وظیفه ،از پرسنل دفتر
 قابلیت ثبت آالرم صوتی و پیامکی برای هر یادآوری

 oتعریف آالرم بصورت تک هشدار ،راس تاریخ و ساعت مشخص
 oتعریف آالرم دوره ای بصورت ساعتی ،روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه
 oنمایش و پخش آالرم هنگام رسیدن به تاریخ و ساعت تعیین شده
 oارسال پیامک به مسئول پیگیری هنگام نمایش آالرم ،در صورت نیاز
 نمایش یادآوری ها برای هر کاربر بصورت تفکیک شده
 قابلیت انتقال وظایف و یادآوری ها از بخش در دست اقدام به بخش خاتمه یافته
 جستجو در کلیه گزارشات و قابلیت دریافت اطالعات در قالب فایل اکسل
 .8ماژول ارسال پیامک و ایمیل
 قابلیت ارسال پیامک برای کلیه رویداد های نرم افزار
 امکان ارسال پیامک و ایمیل به اشخاص ثبت شده بصورت تکی و گروهی
 قابلیت تعیین متن پیش فرض پیامک برای بیمه نامه ها ،اقساط ،چک ها ،یادآوری ها و تولد ها
 قابلیت استفاده از متغیر های مختلف در متن پیامک
 قابلیت ارسال خودکار پیامک
 ذخیره گزارش پیامک های ارسالی
 استفاده از کلیه امکانات پنل پیامک اینترنتی در خود نرم افزار
 .9ماژول استفاده تحت شبکه
 قابلیت یکپارچه سازی اطالعات در بستر شبکه
 قابلیت اتصال بی نهایت سیستم به سرور اصلی در شبکه
 قابلیت اتصال خارج از شبکه بصورت اینترنتی در صورت داشتن آی پی معتبر
 انجام کلیه تنظیمات شبکه بصورت خودکار توسط نرم افزار

 انجام تنظیمات امنیتی اطالعات در ارتباط شبکه ای
 .11پرتال اینترنتی اختصاصی دفاتر نمایندگی و کارگزاری بیمه ()CRM
 ایجاد پرتال با نام دامنه و ایمیل مورد نظر ،در عرض چند دقیقه
 نمایش نام نمایندگی یا کارگزاری در لیست اعضای معتبر دانشنامه ویکی بیمه ()wikibime.com
 معرفی رشته بیمه های قابل فروش در دفتر نمایندگی یا کارگزاری ،بصورت دسته بندی شده
 ارتباط مستمر با مشتریان و بیمه گذاران
 oارتباط با وب سایت از طریق نرم افزار فرانو و قابلیت ارسال بیمه نامه ها به پرتال اختصاصی
 oقابلیت رهگیری بیمه نامه توسط بیمه گذار توسط کد ملی و شماره همراه
 کلیه امکانات مورد نیاز جهت شخصی سازی پرتال
 oدرج لوگوی اختصاصی نمایندگی
 oثبت اخبار و اطالعیه های نمایندگی بیمه
 oامکان ساخت منوهای تو در تو بصورت نامحدود و دیگر صفحات اطالعاتی
 oگالری تصاویر دسته بندی شده جهت نمایش مجوز ها ،تقدیرنامه ها و غیره
 oمدیریت فایل ها جهت دانلود هر نوع فایل و فرمی ،مانند فرم های پیشنهاد بیمه نامه
 oمدیریت پیوند های مفید ،قابل نمایش در صفحه اصلی پرتال
 oفرم تماس با و ارسال اطالعات به ایمیل اختصاصی
 oجستجوی کامل در اطالعات پرتال
 .11ماژول گزارشات آماری و چاپی
 گزارش کلیه بیمه نامه ها و اطالعات حسابداری به همراه جستجوی کامل ،گزارش اکسل و چاپ
 oنمایش مبلغ دریافتی از بیمه گذار ،مانده دریافتی ،مانده ثبتی و وضعیت حساب بیمه نامه

 oنمایش مبلغ پرداختی به شرکت بیمه ،مانده پرداختی و مانده ثبتی
 oنمایش کارمزد دریافتی از شرکت بیمه (محاسبه خودکار) و مانده دریافتی کارمزد
 oنمایش پورسانت پرداختی به بازاریاب برای هر بیمه نامه و مانده پرداختی
 گزارش کلیه اشخاص به همراه نمایش مانده بدهکاری و بستانکاری ،گردش مالی و گزارش اکسل
 گزارش متمرکز گردش کلیه حساب ها شامل
 oگزارش گردش حساب بانک ،صندوق ،دفتر نمایندگی/کارگزاری ،شرکت بیمه ،بیمه گذار ،بیمه شده،
بازاریاب ،پرسنل و سایر حساب های ثبت شده در سیستم
 oدریافت گزارش کل ،معین و تفصیلی هر حساب
 oگزارش هزینه ها ،درآمد ها و سرمایه ها
 oجستجوی کامل در کلیه سال های مالی بصورت یکجا
 oنمایش مجموع بدهکاری ،بستانکاری ،مانده و وضعیت نهایی حساب
 oدریافت فایل خروجی اکسل از نتیجه گزارش
 گزارش جامع و کاربردی تفصیلی کارمزد بیمه نامه ها شامل
 oمغایرت گیری از کارمزد محاسبه شده و کارمزد دریافتی از شرکت به تفکیک هر بیمه نامه
 oنمایش مبلغ وصولی از هر بیمه نامه تا به امروز و مالیات و عوارض مربوطه
 oنمایش حق بیمه دارای کارمزد ،کارمزد فروش و صدور به تفکیک ،مالیات کارمزد و کارمزد نهایی
 oنمایش پورسانت بازاریابی به ازای هر پرداخت کارمزد با کسر مالیات تکلیفی کارمزد بصورت خودکار
 oنمایش سود نهایی دفتر نمایندگی/کارگزاری بیمه از هر پرداخت کارمزد
 oجستجوی کامل در کلیه کارمزد های پرداختی
 oنمایش جمع کل همه مبالغ و دریافت گزارش کسل مربوطه

 گزارش کلیه چک های دریافتی و پرداختی به همراه اطالعات بیمه نامه مربوطه ،جستجوی کامل و گزارش اکسل
 گزارش کلیه اقساط دریافتی و پرداختی به همراه اطالعات بیمه نامه مربوطه ،جستجوی کامل و گزارش اکسل
 گزارش فعالیت افراد به تفکیک بیمه گذار ،بیمه شده ،بازاریاب و پرسنل
 نمودار دایره ای میزان فروش نمایندگی/کارگزاری به تفکیک رشته بیمه
 گزارشات چاپی بیمه نامه ها با قابلیت ویرایش و سفارشی سازی قالب چاپی
 .12سایر امکانات نرم افزار
 رابط کاربری پویا بصورت تب بندی شده و کاربر پسند ،مطابق با استاندارد های جهانی
 انجام اعتبار سنجی کامل فرم ها جهت جلوگیری از ورود داده های اشتباه و یا تکراری
 بروز رسانی مادام العمر نرم افزار بصورت کامال رایگان ،به همراه نمایش تاریخچه تغییرات نرم افزار
 پشتیبانی کامل نرم افزار بصورت رایگان توسط تیم پشتیبانی فرانو بصورت حضوری ،تلفنی و اینترنتی
 راهنمای کامل نرم افزار بصورت متنی ،تصویری و ویدئویی جهت آشنایی با نحوه کارکرد نرم افزار
 وب سایت مختص پشتیبانی و راهنمای اینترنتی نرم افزار به آدرس bimeFarano.ir
 قابلیت انجام کلیه تنظیمات مورد نیاز اعم از
 oدرصد مالیات بر ارزش افزوده سال
 oنام نمایندگی و اطالعات شرکت بیمه به همراه درصد مالیات مستقیم (مالیات تکلیفی)
 oتنظیم بازه زمانی نمایش رویداد بیمه نامه ها ،اقساط ،چک ها و تولد ها
 oتنظیم پنل پیامک برای ارسال خودکار پیامک به تفکیک نوع
 oتنظیم متن پیش فرض پیامک های ارسالی به تفکیک نوع
 oقابلیت ارسال پیامک از طریق شماره اختصاصی
 oتنظیم تاریخ سیستم به شمسی و زبان سیستم به فارسی در نرم افزار

 قابلیت پشتیبان گیری بصورت خودکار با امکان تنظیم فاصله زمانی پشتیبان گیری به روز
 قابلیت تعیین ظاهر کل نرم افزار در  5پوسته زیبا ،با تعیین رنگ دلخواه
 ارتباط مستمر با تیم پشتیبانی فرانو از طریق خود نرم افزار
 oانتقادات و پیشنهادات ،طرح سوال و ارسال گزارش خطا
 نمایش پنجره شروع سریع ،در اولین اجرای نرم افزار ،جهت آشنایی سریع و ساده با امکانات و روند ثبت اطالعات
 .13ماژولهای در دست تولید
 نرم افزار  CRMتلفن همراه تحت اندروید
 oارسال و دریافت پیامک انبوه ،متصل به پنل پیامک
 oدفترچه تلفن مشتریان بلقوه و بلفعل نمایندگی/کارگزاری
 ماژول بکاپ اینترنتی در سرور فرانو
 oحفظ امنیت کلیه اطالعات نرم افزار ،حتی در صورت سرقت سیستم یا آتش سوزی
 oامکان بارگزاری بکاپ رمزنگاری شده با نام کاربری و رمز عبور شما روی سرور فرانو
 oامکان مرور  01بکاپ آخر نرم افزار به همراه قابلیت بازگردانی اطالعات
 ماژول قفل سخت افزاری
 oامکان ساخت قفل سخت افزاری با فلش مموری معمولی ،بدون نیاز به خرید قفل جداگانه
 oقابلیت نصب نرم افزار روی فلش مموری ،عالوه بر نصب بر روی سیستم
 قابل انتقال سازی نرم افزار روی هر سیستمی ()Portable
 oورود به نرم افزار بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور ،تنها با اتصال فلش مموری مورد نظر
 oقابلیت بازگشایی نرم افزار در صورت مفقود شدن قفل سخت افزاری و تنظیم دوباره با قفلی دیگر

