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5BROKER

P
rzede wszyst kim, no wa wer -
sja po ka zu je nam, że idzie -
my w do brym kie run ku, sta -

le od po wia da jąc na wy ma ga nia
użyt kow ni ków. Mo ty wu je do dal -
szej pra cy i re ali za cji osta tecz ne -
go ce lu.

Co przy go to wa li śmy w je sien -
nej od sło nie? Ła twość użyt ko wa -
nia jest ce chą, któ ra wy róż nia
wszyst kie sys te my two rzo ne
przez VSoft. Nie ina czej jest
w przy pad ku VSoft In su ran ce
Bro ker. Spe cjal ny dział dba o to,
aby in ter fejs pro gra mu był przej -
rzy sty, funk cjo nal no ści do stęp ne
przy mi ni mal nej licz bie klik nięć,
a opra wa gra ficz na cie szy ła oko
i uatrak cyj nia ła pra cę z sys te -
mem. No wa wer sja wpi su je się
w ten trend.

W za kre sie no wych funk cjo nal -
no ści naj waż niej szą jest de dy ko -
wa ne wspar cie ob słu gi gru po wych

ubez pie czeń ży cio wych. Po li sy
ży cio we otrzy ma ły spe cjal ne
ozna cze nie w sys te mie, a tak że
sze reg do dat ko wych moż li wo ści.
W ra mach po li sy ży cio wej moż li -
we jest re je stro wa nie ze sta wień
za wy bra ne okre sy. Ze sta wie nia

za wie ra ją in for ma cje o płat no -
ściach oraz licz bie ubez pie czo -
nych. Opcjo nal nie użyt kow nik
mo że wpro wa dzić rów nież 
in for ma cje o po szcze gól nych
ubez pie czo nych czy upo sa żo -
nych. In for ma cje o płat no ściach
są au to ma tycz nie prze no szo ne
z ze sta wień na po li sę, dzię ki
cze mu nic nie umknie uwa dze
użyt kow ni ka.

Ko lej nym wy cze ki wa nym przez
wie lu klien tów roz sze rze niem są

au to ma tycz ne po wia do mie nia
ma ilo we. Od te raz bro ker nie
mu si już sam pa mię tać ani przy -
po mi nać klien tom o płat no -
ściach. Sys tem zro bi to za nie go.
Wy star czy po dać treść ma ila
i wy brać klien tów, a VIB sam, 

we wska za nym mo men cie, wy śle
wia do mość z przy po mnie niem
o płat no ści.

Po nad to, dla wy go dy wszyst -
kich kan ce la rii, któ re ce nią so bie
we wnętrz ną do stęp ność do in for -
ma cji, roz bu do wa li śmy mo duł
ról i upraw nień. Ad mi ni stra tor
z ła two ścią mo że sam de fi nio -
wać ro le pod ką tem do stę pu
do po szcze gól nych ob sza rów
sys te mu. To jed nak nie wszyst ko.
Po szli śmy o krok da lej, dzię ki

cze mu dla każ de go użyt kow ni ka
mo że być usta la na in dy wi du al na
wi docz ność ele men tów.

Moż na by dłu go wy mie niać
no we funk cjo nal no ści i pi sać
o wspar ciu ob słu gi klien ta 
po ten cjal ne go, zin te gro wa niu 

ra por tów Mi cro soft Re por ting
Se rvi ces i in nych no wo ściach.
Jed nak naj lep szym roz wią za -
niem za wsze bę dzie prze ko na -
nie się na wła snej skó rze, jak
dzia ła VSoft In su ran ce Bro ker.
Dla te go też za chę ca my wszyst -
kich do kon tak tu i sko rzy sta nia
z in dy wi du al nej pre zen ta cji
na ży wo.

Skąd po my sły na roz bu do wy
i ko lej ne funk cjo nal no ści? Na szym

głów nym źró dłem in spi ra cji są,
oczy wi ście, klien ci. Tyl ko ści sła
współ pra ca z rze czy wi sty mi
użyt kow ni ka mi sys te mu gwa ran -
tu je roz wój w do brym kie run ku.
Or ga ni zu je my warsz ta ty i pre -
zen ta cje, m.in. pod czas ostat nie -
go Kon gre su Bro ke rów, bez płat -
nie udo stęp nia my rów nież wer -
sję DEMO na rzę dzia. Dru gim
źró dłem po my słów jest sta ła ob -
ser wa cja ryn ku, zmian praw nych
i ogól nych ten den cji.

Pla ny na naj bliż szą przy -
szłość. Ko niec prac nad da ną
wer sją apli ka cji jest jed no cze śnie
po cząt kiem prac nad ko lej ną.
W naj bliż szym cza sie szy ku je my
VIB do de dy ko wa ne go wspar cia
ob słu gi gwa ran cji ubez pie cze nio -
wych (umo wy ge ne ral ne i po li sy
gwa ran cyj ne, mo ni to ro wa nie li -
mi tów i pod li mi tów gwa ran cji).
A wszyst ko po to, aby co dzien na
pra ca bro ke ra sta wa ła się ła twa
i przy jem na – to nad rzęd ny cel
na sze go ze spo łu.

Kon rad Ja ku bow ski

Pro duct Owner 

VSoft In su ran ce Bro ker

VSOFT INSURANCE BROKER

To klienci wyznaczają kierunek rozwoju
Nowa wersja systemu – czy to coś wyjątkowego? Trzeba powiedzieć, że i tak, i nie. Technicznie rzecz

biorąc, kolejne wersje systemów przekazywane w ręce klientów to procedura wpisana w rozwój każdego

produktu. Jednak z drugiej strony, każda nowa wersja jest dla naszego zespołu czymś wyjątkowym. 

Naj lep szym roz wią za niem za wsze bę dzie prze ko na nie się 

na wła snej skó rze, jak dzia ła VSoft In su ran ce Bro ker. 

Dla te go też za chę ca my wszyst kich do kon tak tu i sko rzy sta nia 

z in dy wi du al nej pre zen ta cji na ży wo.


