
כל הזכויות שמורות   2021Auto3Pיוני  

,  התביעותלמערךבחברת הביטוח כוללדיגיטלי ניהול
התיקונים וניהול רכב מקוון, השמאות

Online



כוללניהול
Online

למערך השמאות 
והתביעות בחברת  

הביטוח

לשמאיםהזמנותניהול

נזקאומדניניהול

עדיפויותלפיתיקיםמיון

השמאיםאומדנישלממוחשבתבקרהלביצועכליםמערך

החלפיםוספקיהמוסכיםחיובישלאוטומטיתבקרה

סטטיסטיקה,חות"דוהפקת,לניהולכלים

נותנימולהביטוחחברתשלההסדריםמכלולאתהכוללמידעבסיס

ועודשלההשרות

מקורותממגווןמקצועיחלפיםרכשניהול

התקןבאמצעותאוטומטינזקושיערוךאמיתיבזמןתאונותלניהולמערכת

FNOL–ברכב / FEOL

מיידיתביעותסילוקניהול

שימושלפיהביטוחמערךלניהולמושלמתמערכת-UBI



שרתי ענן 
לחברת הביטוח

שמאי טאבלט

אינטגרציה לתוכנות  
המוסך

UBI FNOL/FEOL

אינטגרציה  
בין מערכות

תנאי הסדרים
בקרת חיובים

שיתוף אומדן ראשוני 
בזמן אמת



ניהול כרטיסי רכב והיסטוריה
ניהול תביעות רכב
 ניהול אומדני נזק ובקרהOnline
 אופציה(ניהול הצעות תיקון ישיר ממול מוסך(
 ניהול וידאו והטמעת תמונות לתיק התביעהOnline
מתן אפשרות לסילוק תביעה מיידי
ניהול מסחר לחלפים לתאונה
בדיקת חיובי המוסכים והספקים  -בקרת חיובי התיקונים
  אינטגרציה ומתן יכולת לניהול תיקים ממערכות תוכנה

שונות   
תורי עבודה ועדיפיות לתורים
 אופציה לניהול פוליסת ביטוח על פי שימושUBI
 אופציה לניהולFNOL 
משלוח  , כולל מבוטח בתאונה, קישור בין כל הגורמים

SMS  מתוך תיק תביעה לקבלת תמונות ומסמכים
רכב ועוד  , צילומי רישיונות נהיגה, תמונות,  מהמבוטח

היישר לתיק התביעה
שליטה ניהולית מכל מקום באינטרנט.

פלטפורמת ענן 
לנהול מערך 
תביעות רכב



 Onlineשמאות נזקים 
אומדן ראשוני בשטח  

באמצעות טאבלט

סילוק תביעה מיידי

,חלפיםקטלוג,האומדןנתוניכל–Onlineראשוניאומדן
לוייצחקמחירון,וצביעהעבודהשעתוני,החלפיםמחירוני

טלפון/טאבלטבאמצעותמהשטחהראשוניהאומדןהעברת
למבטחהיישר

אמתבזמןבתיקהגורמיםכלביןקישור

שמאי
מבטח
מוסך
חלפיםספקי
מבוטח

!שמאות בזמן אמת
מהתביעות30%יכולת סילוק תביעה מיידי לכ 

ימים3מהתביעות תוך 80%יכולת סילוק 



קבלת אומדן  
ראשוני בשרת 
שמאית מבטח

בשטחהשמאותביצועבעתמיידי–אומדןלכלOnlineבקרת
לשמאימיידיתתגובהיכולת

!התביעהבעלותניכרחסכון,נבדקמחירכל,נבדקחלקכל

:מפתוחפיעלעבודהלתוריתיקיםחלוקת

לסכוםמעלראשוניאומדןתיקיXXX
כללי/להלכהאובדן(סוגלפיראשוניאומדןתיקי(
שמאילפיראשוניאומדןתיקי
ועוד...מוסך/הסדר/ראשוניאומדןתיקי
ביותרלזולמחיריםהפרשיעםראשוניאומדןתיקי
העבודהלתורינרחבותאופציות



קטלוג חלפים מקוריים-מולטיקט 
מבוסס על המידע של יצרני הרכב

שוניםחלפיםמיליון5מעלמכילהקטלוג
טון3.5עדומסחריפרטילרכב

לתאונותוצביעהעבודהשעתונימכילהקטלוג

קטלוגOnlineלטאבלטובאפליקציה

רישוילוחיתבאמצעותרכבזיהוי

קטלוג מולטיקט



החלפיםמחיריכל

תחליפי  , מקורי
להשפיע על עלות התיקון בזמן אמת
 שונים100כ-מחירוני היבואנים
  התאמת המידע בין חלק מקורי לתחליפי
מיליון התאמות 20-כX-ref)(
 עדכוני מחירי היבואניםOnline 
אומדן ראשוני אמיתי!

מרכז מידע חלפים

!מקוון ומעודכן תמיד

פרטי אחריות  
לחלק



מערכת לבקרת  
אומדנים וחיובים

המערכת היחידה המאפשרת בקרה אוטומטית לחיובי המוסכים והספקים

המערכת.מלאהאינטגרציה,ספקמכל,מוסךמכל,התיקוניםוחיוביהאומדניםשלישירשידור
.בישראלבקרהמקושרימוסכים400מעלוהספקיםהמוסכיםתוכנותלכלשמקושרתהיחידה

נבדקפריטכל–חיובאואומדןלכלאוטומטיתבדיקה!

העבודותעלויותכל?לרכבמתאים?יותרזולמחיר?נכוןמחיר,נבדק–חלקלכלט"מקכל
!נבדקות

אתובודקתהשוניםהתיקוניםלהסכמימקושרתהבקרהמערכת
ותיקוןתיקוןלכלהשוניםההסכמיםפ"עהנדרשותההנחות

החריגיםוזיהויהבקרהלשרתבהגיעוהממוחשבהחיובאוהאומדןהצגת:
לחלפיםזולותחלופותהצגת,שגויההנחה,שגוימחיר,שגויט"מק

ועוד,שמאי/בוחןמאישורגדולחיוב,בבדיקההפרשים:חיובלכלבתהליךשלבלכלובקרהאבחון.

בתיקונואוברכבבטיפולהמעורביםהגורמיםלכלמקוונתשקיפות

סרוקהחשבוניתצרוףPDFנייראל"-החיובלמשלוח"

מולטיקונטרול



מערכת לבקרת  
חיובים

ט נבדק"כל מק
כל הנחה נבדקת
כל מחיר נבדק

הנחה  
שגויה

יש יותר  , יקר
זול

מולטיקונטרול



מערכת לבקרת  
חיובים

ח לפריט אחד"ש866הפרשי בקרה 
ח לחברות הביטוח בשנה"הפרשי הבקרה למחיר הזול מסתכמים במיליוני ש

מולטיקונטרול



מחולל דוחות

סטטיסטיחיתוךמאפשרהשמאותח"בדושדהלכ

פרטנייםודוחותריכוזייםלדוחותדוחותמחולל.

אוטומטייםדוחות,שנתיים,רבעוניים,חודשיים,שבועי,יומי,דוחות
.למיילישירבדיוור

ביןהתיקוניםעלותהשוואות:

מוסכים
ספקים
שמאים
תיקוניםהסדרי
ועודדגם,רכביצרני...

לתוכנתכנתוניםיצואBI/אומבטחExcel

בארגוןהרכבבתיקונימידעכלעלמושלמתנתוניםניהולערכת

מחולל דוחות אקטיבי

מחולל דוחות



בחברת הביטוח

נזקושיערוךתאונותאירועיניהולOnline

אמתבזמןתאונותדיווח(FNOL)המאפשרחיישןבאמצעות
)FEOL(אוטומטינזקשיערוךהפקת

תחשיבעםביטוחניהולהמאפשרתרכבכלילניטורמערכת
,האצות,UBI)(נהגוהתנהגותשימושפילםהמותאפרמיה
.הדרךוסוגמיקום,נסיעהמועדי,מסוכנתנהיגה,בלימות

שללטלפוןבתקשורת!חלוןמדבקת–בהתקנהצורךללא
.הנוהג

העולם החדשני –רכב מקוון 
של חברות הביטוח



בחברת הביטוח

אמיתיתאונהאירועעלמיידיתהתרעהלקבלתאידיאליתמערכת
אוטומטיראשונינזקשיערוךקבלתבשילוב

זמןלמבטחשתחסוךתאונותלזיהויבעולםהמתקדמתהמערכת
הונאותמניעתכוללניכרותכספיותועלויות

התקן–ירוקהקופסהGPSשימושלפיביטוחלמדידת)UBI(
FNOL-להמתאים

FNOL-המתקבללתאונהאמתאירועעלראשונההתרעה
Call–המידעלמרכזמהרכבהיישר Center

FEOL-הבסיסעלאוטומטיראשונינזקשיערוך-Big Data
חלפיםקטלוגבצירוף"דאטהטלמטרי"ממערכותהמנותח
השוקומחירוני

משלוחSMSוידאואו/והרכבמבעלתמונהלקבלת
"נזקאמדןשלומהירקללביצוע–"אחדבקליקהנזקהערכת

התאונהבניהולשליטה
תפחיתהארועמקרות

הביטוחהונאותאת
25%בכהנזקיםועלויות

מנוע החסכון בתביעות הרכב

FNOL / FEOL



FNOL / FEOL ניהול
וניתוח תאונות בזמן 

אמת

FNOL / FEOL



I-Sticker

סולרי,חלוןמדבקת
חיישןG
Bluetooth

חכםטלפוןכל-הטלפון

בטלפוןמותקנתיעודיתאפליקציה

המידעאתומעבירנהגהתנהגותאותאונהמזהההחיישן
GPSעםבטלפוןמעובדהמידע,אוטומטיבאופןלטלפון
Auto3Pלשרתיהנתוניםאתומעביר

I-Sticker



ניהול ארוע 
במוקד תאונות

דוח תאונה  
תמונות+ אוטומטי 

שולחן שמאי
אומדן בקליק  "–אישור 

"אחד

קול סנטר
ענן  

הוריזון

התקשרות עם הנהג



מניעת הונאות 
ביטוחי רכב



בין לקוחותינו
בארץ ובעולם

יבואני הרכב
מאות שמאים
מאות מוסכים
יבואני החלפים

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=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
בקרה אוטומטית 

שליטה מלאה  
ושקיפות

מניעת הונאות

חסכון ניכר 
בעלויות ובזמן

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



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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