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Stručný úvod do možností procesního systému NS-P
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NS-P systém je otevřené řešení procesního portálu, které umožňuje zmapování a zautomatizování firemních
procesů. Jedná se o řešení typu client-server, kdy serverová část obsahuje nadefinované mapy procesů, do
kterých se na straně serveru přidávají úkoly, které mají být relevantním procesem zpracovány.
Systém může být lehce nasazen např. jako on-line prodejní, dokumentační či servisní nástroj. Řešení je
vhodné například pro mobilní likvidátory pojišťoven, kteří pomocí mobilního zařízení v terénu, ale následně i
z centrály mohou dokumentovat rozsah pojistné události. Ke každému zdokumentovanému záznamu systém
přidá informace o místě pořízení (geotag) a časové razítko. Informace jsou bezprostředně po pořízení k
dispozici na serveru a připraveny k dalšímu zpracování.
Systém je tedy možné použít k většině činností v terénu jako je právě zmíněná dokumentace skutečností,
realizace objednávky, či servisní činnosti v terénu. Mobilní pracovník má v podobě mobilního zařízení
(mobilní telefon či tablet) k dispozici nástroj, jehož prostřednictvím může dokumentovat svou činnost, ale i
přijímat úkoly k vyřízení z centrály. Pomocí mobilního zařízení je možné digitalizovat jednodušší dokumenty a
bezprostředně po té je pomocí mobilní aplikace odeslat na NS-P server, na kterém jsou nastaveny následné
úkony po přijetí dat z terénu.
NS-P je otevřené řešení, které lze upravit dle konkrétních požadavků zákazníka. V současné době disponuje
klientem pro klasické desktopové využití a rovněž klientem pro platformu Android 2.1 -2.3.

NETsecurity s.r.o. - Slavíkova 11, Praha 2 - 120 00 - www.netsecurity.cz - info@netsecurity.cz

2

ISO 9001:2000

| ISO/IEC 27001:2005

Detail zadání procesu a zpracování relevantního úkolu na straně pojišťovny- PC
Vzorová tvorba nového procesu pro uzavření pojistné smlouvy motorového vozidla. Na této stránce
lze specifikovat proces, kterým musí prodejce projít při získávání dat od klienta. V konkrétním
příkladu se jedná a proces pojištění motorového vozidla a specifikovány jsou všechny relevantní a
povinné, či nepovinné položky. Pro každý produkt - pojištění vozidla, domácnosti, nemovitosti,
úrazové, cestovní a jiné pojištění se definuje extra proces s odlišným průběhem a s jinými
vyžadovanými parametry.

Zadávání úkolů mobilním likvidátorům/agentům - V této části aplikace lze zadávat likvidátorům, či prodejcům
jednotlivé úkoly, které se jim poté synchronizují do mobilních zařízení. Dle typu zadaného úkolu je pak
mobilní pracovník proveden procesem získání všech potřebných a relevantních dat v místě události.
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Zobrazení dat odeslaných prostřednictvím mobilního klienta na straně centrály. V tomto případě je
zobrazena karta údajů o vozidle s výčtem zvolených produktů (KASKO, POV, poj. čelního okna apod.) a
s odkazy na digitalizované dokumenty získané od zákazníka (aktuální fotodokumentace vozidla, technický
průkaz vozidla, osobní doklad pojistitele)
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Příklad historie pohybu mobilního prodejce či likvidátora pro oblast ústeckého kraje s časovými
razítky a s vyznačením pohybu na mapě.
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Náhledy obrazovek a příklad procesu uzavírání pojistné smlouvy – Android klient

Přihlašovací stránka do mobilní aplikace NS-P určená pro
mobilní pracovníky – prodejce pojišťovny (systém Android
2.1 – 2.3)

Pro digitalizaci dokumentů či formulářů doporučujeme
telefony s kvalitnějšími fotoaparáty. Pro provoz aplikace je
třeba připojení k internetu prostřednictvím WIFI nebo
datový tarif operátora.

Po přihlášení do aplikace se prodejci načte ze serveru
seznam šablon a úkolů, resp. schůzek, které má absolvovat.
Seznam úkolů lze synchronizovat i kdykoli později.
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Po výběru konkrétního úkolu (prodejního zadání) se zobrazí
panel s detaily jednotlivého úkolu.
Pod první položkou lze zobrazit pozici, adresu úkolu na mapě
s možností navigace do cílového místa. Jedná se zpravidla o
adresu schůzky, na které se má uskutečnit obchod, např.
uzavřít nová pojistná smlouva. Přesná adresa je ještě
s podrobnostmi uvedena pod druhým tlačítkem.
Tlačítko začít úkol spustí průvodce, který prodejce provede
vyplněním všech relevantních položek potřebných k uzavření
pojistné smlouvy. Postupně se vyplní veškerá data identifikující
pojistitele i pojišťovanou movitost, či nemovitost. Průvodce se
liší podle typu úkolu. Jinými kroky prodejce provede při
uzavírání pojistky na vozidlo a jinými zase při uzavírání pojištění
domácnosti. V průběhu zpracování úkolu je možné nebo i
vyžadované zdokumentovat (vyfotografovat) osobní doklady
pojistitele, či technický průkaz vozidla a přiložit jej k úkolu. U
každé fotografie je zaznamenána pozice a čas pořízení – tím se
předchází riziku manipulací ze strany terénních pracovníků.

V nastavení lze definovat jak často má být pozice prodejce
aktualizována, přičemž z centrálního dispečinku je možné
sledovat, kde se který prodejce aktuálně nachází.
Celý proces uzavírání pojistné smlouvy je proveden pomocí
mobilního zařízení a zadaná data jsou on-line odeslána na
server, kde lze data ověřit v návazném procesu a jednoduchým
způsobem ze zadaných dat vytvořit pojistnou smlouvu, kterou
je možné elektronickou cestou okamžitě doručit zákazníkovi do
jeho e-mailové schránky. Proces verifikace je možné na straně
serveru také vynechat a návrh smlouvy zákazníkovi může být
odeslán pouze z popudu prodejce s mobilním zařízením.
Zákazník pak smlouvu vytiskne a podepíše. Podepsanou
smlouvu prodejce opět zdigitalizuje a přiloží k úkolu. Originál si
odnáší s sebou.
Update: 15. 7. – Je možně tisknout vygenerovaný PDF se
smlouvou přímo z mobilního zařízení na tiskárny Samsung
prostřednictvím wifi připojení. (Testováno s tiskárnou
Samsung SCX4500W.)

NETsecurity s.r.o. - Slavíkova 11, Praha 2 - 120 00 - www.netsecurity.cz - info@netsecurity.cz

7

