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Onlineכולל ניהול
תביעותמערך הל

והשמאות בחברת הביטוח

Auto3P 2018 -  כל הזכויות שמורות



Online-כולל וניהול
והתביעות בחברת הביטוחמערך השמאות ל

ניהול  , ניהול הזמנות לשמאים
מיון תיקים לפי , אומדני נזק

ע בקרה וציכלים לבמערך, עדיפויות
,  של אומדני השמאיםממוחשבת

אוטומטית של חיובי  בקרה 
.המוסכים וספקי החלפים

ניהול רכש חלפים מקצועי ממגוון  
מקורות

,  חות"דוהפקת ,כלים לניהול
בסיס מידע הכולל את  , סטטיסטיקה

מכלול ההסדרים של חברת  
הביטוח מול נותני השרות שלה  

דועו

מערכת לניהול תאונות בזמן אמיתי  
 Online-FNOL/FEOLושיערוך נזק 

באמצעות התקן ברכב

מערכת מושלמת לניהול מערך  
UBIהביטוח לפי שימוש 



שרתי ענן לחברת הביטוח

שיתוף אומדן ראשוני 
בזמן אמת שמאי טאבלטמשרד שמאי

רכב מבוטח

מבטח

מוסך
אינטגרציה לתוכנות המוסך

ספק חלפים

UBI FNOL/FEOL
אינטגרציה 
בין מערכות

בקרת חיוביםתנאי הסדרים



פלטפורמת ענן לנהול מערך תביעות רכב

ניהול כרטיסי רכב
ניהול תביעות רכב
ניהול אומדני נזק
ניהול תיקונים
ניהול מסחר לחלפים
 ניהול ארועי תאונה- OnlineFNOL/FEOL כולל ניהולCall Center
ניהול הזמנות לספקים
ניהול בקרת חיובים
מתן יכולת לניהול תיקים ממערכות תוכנה שונות
 ניהול פוליסת ביטוח על פי שימושUBI
כולל מבוטח בתאונה, קישור בין כל הגורמים

Horizon Cloud system



מערכת ניהול השמאות אצל המבטח

ארכיב תיקי שמאות.
ניהול הזמנות לשרותי שמאות באינטגרציה לתוכנת המבטח.
 ממוחשבת של תיקי שמאותדאטה(ניהול ושליטה בנתוני תיקי השמאות (
ניהול הסדרי תיקונים ומוטבי תשלום לספקי חלפים ומוסכים.
ניהול בקרות ממוחשבות לחיובי הספקים בהתאמה לתיקי השמאות.
ניהול שרידים לאובדן כללי ואובדן להלכה.
ניהול הזמנות רכב חליפי.
ניהול תיקי גניבה.
ארכיב אופטי לתמונות הנזק ומסמכים סרוקים.
ניהול תורי עבודה ועדיפויות לשמאי הבקרה.
מחוללי דוחות לשמאות כולל יצוא למחולל חיצוני  .
 שקיפות חיובי ספקים לנוהל בקרה.Online
אינטגרציה מלאה בין המערכות



לתיק שמאותOnlineתהליכי עבודה 

אומדן ראשוני

עדכוני אומדן

אומדן סופי

חשבון תיקון ובקרה

נתוני הפוליסה

נתוני הרכב

מינוי מוסך

יבוא/ יצוא

נתוני הסדר

תיק  
שמאות

שיתוף
המוסך לתיק

דוח
שמאות

ספקי
חלפים

חלפים
מקוריים

שידור ישיר  
לשמאי

קשר עם הספק

מבטח

שמאי

מוסך

חיוב ממוחשב
Onlineובקרה  חלפים תחליפים

מינוי שמאי
משלוח חיוב  

ממוחשב לבקרה



אומדן ראשוני בשטח באמצעות טאבלט
מיידי-קבלת אומדן ראשוני 



מחירוני  , קטלוג חלפים, כל נתוני האומדן–Onlineאומדן ראשוני 
מחירון יצחק לוי, שעתוני עבודה וצביעה, החלפים

העברת האומדן הראשוני מהשטח היישר למבטח

קישור בין כל הגורמים בתיק בזמן אמת
שמאי
מבטח
מוסך
ספקי חלפים

!שמאות בזמן אמת

באמצעות מחשבוני טאבלטOnlineשמאות 



קבלת אומדן ראשוני בשרת שמאית מבטח

לכל אומדןOnlineבקרת 

!חסכון ניכר בעלות התביעה, כל מחיר נבדק, כל חלק נבדק 

:חלוקת תיקים לתורי עבודה על פי מפתוח
  תיקי אומדן ראשוני מעל לסכוםXXX
  כללי/ אובדן להלכה (תיקי אומדן ראשוני לפי סוג(
תיקי אומדן ראשוני לפי שמאי
  ועוד                      ...מוסך/ הסדר / תיקי אומדן ראשוני



5הקטלוג מכיל מעל 
מיליון חלפים לרכב 

3.5פרטי ומסחרי עד 
טון

שעתוני עבודה וצביעה  
לתאונות

אפליקציה לטאבלט

קטלוג חלפים מקוריים
מבוסס על המידע של יצרני הרכב



תחליפי  , מקורי-כל מחירי החלפים 
להשפיע על עלות התיקון בזמן אמת

-מחירוני היבואנים השונים כ •
יבואנים שונים100

התאמת המידע בין חלק •
מקורי לתחליפי 

)X-ref(מיליון התאמות 20-כ

עדכוני מחירי היבואנים  •
Online

הכל ידוע כבר מאומדן ראשוני•

פרטי אחריות  
לחלק



קבלת חוות דעת סופית בשמאית מבטח

קבלת אומדנים כדאטה

בדיקת נכונות מחירים לכל חלק

בקרה אוטומטית של חיובי
.  תיקונים בתיקי הסדר

  ניתוב התיקים לתורי
עבודה לשמאי מבקר

חלוקת תשלומים
למוטבים

השלמת יצוא של מסמכים
ותמונות לארכיב מבטח

יצוא דאטה למערכות מבטח



מכל ספק, מכל מוסך, שידור ישיר של חיובי התיקונים

 כל פריט נבדק–בדיקה אוטומטית לכל חיוב  !

מערכת הבקרה מקושרת להסכמי התיקונים השונים ובודקת את
פ ההסכמים השונים לכל תיקון ותיקון"ההנחות הנדרשות ע

הצגת החשבון הממוחשב בהגיעו לשרת הבקרה וזיהוי החריגים:
הצגת חלופות זולות לחלפים, הנחה שגויה, מחיר שגוי, ט שגוי"מק

חיוב, הפרשים בבדיקה: אבחון ובקרה לכל שלב בתהליך לכל חיוב
ועוד, שמאי/ גדול מאישור בוחן

שקיפות מקוונת לכל הגורמים המעורבים בטיפול ברכב או בתיקונו

 צרוף חשבונית סרוקהPDF אל נייר"למשלוח החיוב"

מערכת לבקרת חיובים

נבדק–ט לכל חלק "כל מק

כל עלויות העבודות מושוות  
להוראות הביצוע

כל רמות ההנחה נבדקות 
לכל פריט ופריט בהתאם  

להסכם

המערכת היחידה המאפשרת בקרה אוטומטית לחיובי התיקונים  



מחולל דוחות אקטיבי
.ח השמאות מאפשר חיתוך סטטיסטי"כל שדה בדו

.מחולל דוחות לדוחות ריכוזיים ודוחות פרטניים
.דוחות אוטומטיים בדיוור ישיר למייל, שנתיים, רבעוניים, דוחות חודשיים

:השוואות עלות התיקונים בין 
מוסכים
ספקים
שמאים
הסדרי תיקונים
דגם ועוד, יצרני רכב ...
 יצוא כנתונים לתוכנת מבטח אוExcel
  ערכת ניהול נתונים מושלמת

על כל מידע בתיקוני הרכב בארגון

מחולל דוחות



בחברת הביטוח

ניהול אירועי תאונות 
-Onlineושיערוך נזק 

דיווח תאונות בזמן 
(FNOL)אמת

חיישן באמצעות 
הפקתהמאפשר 

שיערוך נזק אוטומטי  
)FEOL(

מערכת לניטור כלי  
רכב המאפשרת  
ניהול ביטוח עם  

פרמיה תחשיב 
פי שימוש לםהמותא

UBI)(נהג והתנהגות 
,  האצות,

נהיגה ,בלימות
מועדי  , מסוכנת

מיקום וסוג  , נסיעה
.הדרך



FNOL/FEOL–פתרון לביטוח רכב
מערכת אידיאלית לקבלת התרעה מיידית על אירוע תאונה אמיתי 

בשילוב קבלת שיערוך נזק ראשוני אוטומטי
המערכת המתקדמת בעולם לזיהוי תאונות שתחסוך למבטח זמן ועלויות  

כספיות ניכרות כולל מניעת הונאות
 התקן –קופסה ירוקהGPS למדידת ביטוח לפי שימוש)UBI (המתאים ל-FNOL

FNOL-  התרעה ראשונה על אירוע אמת לתאונה המתקבל היישר מהרכב
קול סנטר–למרכז המידע 

FEOL-שיערוך נזק ראשוני אוטומטי על בסיס ה-Big Data   המנותח ממערכות
בצירוף קטלוג חלפים ומחירוני השוק" טלמטרי דאטה"

"לביצוע קל ומהיר של אמדן נזק  –" הערכת הנזק בקליק אחד

מנוע החסכון בתביעות הרכב



FNOL/FEOL–ניהול וניתוח תאונות בזמן אמת



 הערכת פגיעת הגוף הצפויה-
.ניתוח תביעות גוף ברמה מדעית

 הסתמכות על בנייתBIG DATA
מהירות  -לתחום תביעות גוף 

מיקום  , עוצמת הפגיעה, הפגיעה
.דגם הרכב, הפגיעה

FNOL/FEOL וחיזוי פגיעות בגוף

:פרמטרים סטנדרטיים עבור חיזוי פציעות הגוף 

 ASI - Acceleration Severity Index 
 Calculated HIC - Head Injury Criterion 
 AIS level - Abbreviated Injury Scale
 Injury level
 Possible head injuries

,  פציעות צוואר, ללא אובדן הכרה, סחרחורות, פגיעות מוח קלות עם כאבי ראש
שחיקה, צליפת שוט נזק קטן

סדקים  , דקות חוסר הכרה15-פחות מ , זעזוע מוח עם או בלי שבר בגולגולת
שבר באף או בפנים ללא תזוזות, ניתוק הרשתית, זעירים של הקרנית בינוני

ללא נזק  , דקות ללא הכרה15-יותר מ , זעזוע מוח עם או בלי שבר בגולגולת
או עם שבר בעצם עם  /פציעה בראש פתוחה ו, אובדן ראייה, נוירולוגי חמור
שבר צוואר ללא נזק לחוט השדרה, השלכות למוח

רציני

.שבר בגולגולת עם פגיעות נוירולוגיות חמורות
חמור מאד



הונאות ביטוחי רכב 



בארץ ובעולם, בין לקוחותינו
חברות ביטוח35מעל 

http://www.fnx.co.il/
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qQ6RK-4fGSbOHM&tbnid=raLbG0Ks8hTHAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000712253&ei=pHNVUvDMFcqXtQax7IHwBA&bvm=bv.53760139,d.Yms&psig=AFQjCNG0g9EXZ-L8iQ5hJlgkpKgBQhc9jA&ust=1381418271861428
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZrN3e1u3UgcZeM&tbnid=SeoM9FVihmKXHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mekif.co.il/insurancecompany.html&ei=6nNVUvzUGcaEtAaphIGYDg&psig=AFQjCNEzUa0VEwUR7VYEuSznhjEOTXrTEQ&ust=1381418317859391
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L6GUugtj4FJRKM&tbnid=1mn9wUaPubnVnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://insurance.infomed.co.il/BituachBriut/CompareBituachBriutFrame.aspx?MN=1&GL=16&KM=&MY=&page=5&ei=QnVVUpCEEsboswaqnIHoBg&bvm=bv.53760139,d.Yms&psig=AFQjCNGaG3SJYmfejYhvt3MR30-9jlRFNQ&ust=1381418254677459
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hHSRtwj9nvSCyM&tbnid=NWtKtcNnw_V-TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bdicode.co.il/Companies_HEB/View/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%AA&ei=kHZVUrboDYjUtQbTu4GABQ&psig=AFQjCNHlY81BVtchsLHPUPLX9ME7fLVEmw&ust=1381418898657388
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uS4dEoxvmJexxM&tbnid=RSDANgdKclfxCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kesef4u.co.il/he/home/a/view/Default.aspx?ContentID=19&SectionID=5&ei=vnZVUourM4jBtAbp24G4CA&psig=AFQjCNHlY81BVtchsLHPUPLX9ME7fLVEmw&ust=1381418898657388
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qkMyZbkSY7hDjM&tbnid=W4hmieQ2Zg--OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.news1.co.il/BringHtmlDoc.aspx?docid=315554&subjectId=20&ei=mXdVUrnhMIHKtAbTioDQCQ&psig=AFQjCNHlY81BVtchsLHPUPLX9ME7fLVEmw&ust=1381418898657388
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V2nlSAdcL52b4M&tbnid=42Nuc1tUNMHjhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelinfo.co.il/?page_id=3003&ei=pnhVUqvwGsnQtAbUnIDQCQ&psig=AFQjCNF-KS-1hfR4YjFdcf4tWdYsCDLKlA&ust=1381419546101790


הפתרון האופטימלי לטיפול בתביעה

טכנולוגיה חדשנית 

שליטה מלאה  
ושקיפות

מניעת הונאות

חסכון בזמן ועלות

FNOL /FEOL-30%חסכון בעלות התביעות
25%הפחתת כמות התביעות ב -התנהגות נהג 



077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

www.auto3p.co.il
auto3p@auto3p.co.il: מייל

45800הוד השרון , אזור תעשיה שרונים, 36החרש ' רח: כתובת

!תודה על ההקשבה

http://www.auto3p.co.il/
mailto:auto3p@auto3p.co.il
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