Apresentação Institucional
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23 anos de evolução contínua criando soluções e cientes
para o negócio de Seguros, posicione-nos como líderes do
mercado

Nossa história

1999

2009

2015

2022

Nós brindamos serviços
para a administração de
Seguro, através de nossa
ferramenta i-SOL e da
consultoria em processos
relacionados para
Bancos e Corretores de
Seguros

Nós expandimos nossa
experiencia num quadro
mais amplo, envolvendo
várias soluções e
implementações em
empresas de diferentes
áreas que administram
carteiras de seguros

Nós começamos múltiplos
procesos de expanção
através de América Latina
em conjunto com a criação
contínua de múltiplos
parceiros

Vai continuar com a
expanção das operações a
países como Peru e
Colômbia

Consultoria em
soluções
tecnológicas e
procesos para
Seguros

Inovação
constante em
novas
aplicações e
tecnologias
para o
mercado

Software
Factory
especialista em
integração de
tecnología
Software
Factory
especialista no
negócio de
Seguros
Suporte de alta
disponibilidade
no local ou
remoto

i-SOL®, a ferramenta mais versátil, potente e
moderna concebida para a solução de negócios
de seguros para Bancos, Corretores e Empresas

Algúns dos clientes de i-SOL®

22 anos de história e
evolução certi cam e
garantem os
resultados da
ferramenta

O administrador mais versátil do
mercado

fi

Na Argentina é o
produto mais
difundido no mercado
de Corretoras de
Seguros Bancários

Está disponível no Chile
há 5 anos, depois da
nossa primeira
implementação neste
país para Banchile
Corretora de Seguros

A ferramenta é
construída com
moderna tecnología
aplicada a usabilidade
para autogerenciamento
de clientes e usuários
internos

As características principais de i-SOL®
Permite instalação em modos SaaS, On
Premise, Cloud Pass e IaaS
Projetado com alta capacidade paramétrica,
permite opções de configuração tecnológico,
funcional e empresarial
Orientado para omnicanal, permite integração a
chatbots, canais digitais, sistemas CRM e portais
web, emtre outros

Segurança, auditoría, rastreabilidade e contabilidade,
de acordo com as melhores práticas internacionais,
cumpre as normas da SSN e BCRF da Argentina, e da
CMF do Chile

Possui interfaces gráficas adaptáveis,
confortáveis e intuitivas de alto impacto gráfico

Temos uma vasta integração com mais de 40 seguradoras nacionais e
internacionais, e grandes Corretoras de Seguros
Chile:

Argentina:

Diagrama Funcional
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• Servidores e ambientes
• Personalização de
•
•

Cotação multiempresa
Apresentado como uma grade de planos
Pode ser usado na tela ou integrado em serviços
Grandes campanhas de vendas
Permite ações de CrossSelling e UpSelling no
estoque

idioma e uso de
linguagem de negócios
Look and Feel
Logotipos e recursos

• Operação de carga de seguro em todas as
•
•
•

linhas de negócios
Entrada por telas próprias ou por portais
ou aplicativos
Integrável com canais digitais próprios e
de terceiros
Permite a gestão da força de vendas
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Póst-venda

01

02
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Con guração

Con guraçã
o do
produto

Venda

Produção
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• Coleção em massa por meio de
• Geração de novos produtos
•
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•

por parâmetros (sem
desenvolvimento de software)
De nição de Fluxos de Vendas
e Pós-Vendas
Habilitação para canais e
serviços

•
•
•

integrações para contas bancárias,
cartões de crédito e sistemas de
crédito
Coleção individual manual como
cheques, transferências, para cobrança
e devoluções
Contabilidade automática de processos
operacionais
Gestão de devolução para o cliente

Endossos
Renovações
Retenção e retirada
Sinistro
Cancelamentos
Comunicando
Inspeção
Fluxo de trabalho de
autorização

• Pagamento de

Operação
contábil

•
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Coleção

Render

•
•

parcelas a empresas
Liquidação de
comissões a
corretores, canais de
vendas, cobradores e
forças de vendas
Faturamento da
comissão
Contabilização
automática de
movimentos
operacionais e
provisionamento

Seguro ativo:
• Geração de cotas por parametria de produto
Solicitude do Seguro:
• Parcela da validade
• Comissões de validade
• Cotação da parcela
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Coleta manual:
• Múltiplas parcelas por transação de pagamento
• Múltiplos meios de pagamento para operações
• Geração de comprovantes
Contabilidade da coleção:
• Contabilização das cobranças
feitas
• Contabilização das comissões
xadas para cobrança
• Imputação de comissões pelos
canais
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Ativação do seguro:
• Autorizadores internos e externos
• Noti cação de comissões na venda
• Aprovação do plano de comissão para taxas de
cobrança
• Contabilidade de vendas
fi
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Mapa operacional contábil
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Integrado com interfaces para:
• Pagamento em conta, cartões de crédito
• Cobro a través de sistemas contables o
de crédito
• Recursos humanos para descontos
salariais

Cobrança:
• Geração de dados para
cobrança
• Contabilidade

Diagrama de configuração do produto
Rumo

• Garoupa
• Relatórios

Tipos produtos

• Formato de carga

• Obtendo Avaliação
• Processo de renovação
• Formas de pagamento e controles
• Canais e Negócios

Produtos

Planos

• Personas
• Comissões
• Límites e controles

Coberturas

•
•
•
•

Duplicidade e Preexistência
Formatos de Formulários
Fluxo de trabalho de vendas e pós-vendas
Empresas

• Formas de pagamento e controles
• Canais e negócios

• Legais
• Formato de carga
• Validações e limites
• Custos afetados e isentos

Aplicações de
custo

• Cálculo de parcelas
• Restrições
• Custos de Abertura
• Estratégia de preços

Outros serviços
• Fábrica de software especialista em
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seguros para Seguradoras e
Corretoras
• Consultoria de negócios e processos
de seguro
• Especialistas em integrações e
middleware
• Analistas quali cados para
implementação e melhoria de
processos de cobrança informatizada

Mariano H. Kravetz
Marketing Manager
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Mail: mhkravetz@hka.com.ar
Of ce: +54 351 425-3025
Mobile: +54 9 351 228-4593

