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מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1כללי







מסמך זה מתאר את מערכת :חיים טובים  -טארגט.
העבודה עם המערכת מבוצעת על פי תפריט ראשי ,אשר בנוי בהתאם לתהליך
העבודה של הסוכן.
פרקי חוברת הדרכה זו ,מסודרים בהתאם לתפריט הראשי של המערכת.
לחיצה על סעיף מסוים בתוכן העניינים של חוברת זו ,תעביר אותך אל סעיף זה.
תפריטים המוקפים במסגרת הינם מודלים מיוחדים ,להפעלתם נדרשת הרשאה.
תפריטים אלו לא מופיעים בתפריט הראשי בהפעלה בסיסית של המערכת.
מצורף צילום מסך של התפריט הראשי:
מערכת חיים טובים  -תפריט ראשי

 .1.1תצורת מחשב נדרשת





מערכת הפעלה  Windowsשל חברת מיקרוסופט)XP,7,8,10( .
נתונים נדרשים נוספים:
התקנה של תוכנת Dot NET Framework 4 :
o
זיכרון  RAMבגודל של לפחות1 GB :
o
מעבד ליבה כפולה
o
בסביבת  - Windows XP :נדרשת גם התקנה שלService Pack 3 :
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עמוד4 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1התקנת מערכת :חיים טובים





אופן התקנת מערכת חיים טובים מתואר בצורה מפורטת במסמך בשם:
חיים טובים  -הנחיות להתקנת המערכת.
לאחר התקנת המערכת יש לשלוח במייל את קוד הזיהוי אל הכתובת:
 Info@twoteam.co.ilולהמתין לקבלת מספר רישוי.
לאחר קבלת מספר רישוי והזנתו ,יש לאשר את הסכם השימוש עם המערכת.
לאחר אישור הסכם שימוש  -ניתן להתחיל לעבוד עם המערכת.

 .1.1הפעלה ראשונה


בסעיף זה מפורטים הנושאים אשר נדרשים בעת הפעלה ראשונה של המערכת:
הזנת מספר רישוי.
.2
אישור הסכם שימוש במערכת חיים טובים.
.1
מצורף תיאור מסך הגדרות סוכן לאחר מילוי לדוגמה של הפרטים הנדרשים:
.1

.4
.5
.6
.7
.8
.9

קביעה כי המשתמש הינו :סוכן
הזנת פרטי סוכנות
הזנת פרטי סוכן
הזנת כתובת מייל של הסוכן  ,אליה ישלחו הודעות וטפסים.
ניתן בכל עת לעדכן את ארבעת סעיפי המשנה 4,5,6,7 :
הסבר נוסף נמצא בסעיף הבא :מסך פתיחה.

שים לב:
יש למלא את פרטי הסוכן כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות.

מהדורה2.1 :

עמוד5 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1מסך פתיחה


מצורף תיאור מסך הפתיחה של המערכת ,לאחר שבוצעו הפעולות הבאות:
 .2מילוי פרטי סוכנות.
 .1מילוי פרטי סוכן.
 .1הוספת לוגו סוכנות.
לאחר מילוי הפרטים הנדרשים – ניתן להתחיל לעבוד עם מערכת חיים טובים.
לתחילת עבודה יש ללחוץ על השורה :חיפוש בתפריט הראשי.



הערות הבהרה למסך פתיחה:
 .2בחר לוגו :ניתן לבחור להציג את לוגו הסוכנות( .פינה ימנית עליונה של
המסך(  .הלוגו הנבחר יופיע גם בטפסים הגנרים.
לוגו הסוכנות אשר ייבחר יוצג במסכי מערכת חיים טובים ובטפסים.
 .1הגדרות משווק  -לסיכום פגישה :ניתן לערוך את ההגדרות של טקסט
ברירת המחדל ,אשר יופיע בטופס סיכום פגישה.
 .1פרטים על גרסת התוכנה :בתחתית המסך מופיעים פרטים על מספר גרסת
המערכת המותקנת במחשב הסוכן ותאריכי עדכון אחרון אשר בוצעו בה.
 .4פרטי הסוכן :שם משתמש וסיסמה מופיעים ונדרשים רק בהפעלת מודל
חתימות מרחוק .הסבר נוסף בפרק :מודלים נוספים.




שים לב:
כפתור :שליחת לוגים – מסייע לפתרון בעיות .במידה
ומתקבלת הודעת שגיאה .יש לשלוח נתונים למוקד התמיכה
באמצעות לחיצה על כפתור זה.

מהדורה2.1 :

עמוד6 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1כפתורי מסך הגדרות מערכת


מצורף תיאור כפתורי המסך המופיעים בתחתית מסך הפתיחה של המערכת:



הערות הבהרה לכפתורי המסך:
 .2יצוא כל הלקוחות :מבצע ייצוא של כל המבוטחים אל תיקיה אשר שמה הוא
תאריך הלחיצה על הכפתור  .dd_mm_yyyy :תיקיה זו נמצאת על מחשב
המשתמש במיקום הבא:

\ExportFolderחיים טובים\C:\username\ Documents
.1

.1
.4
.5

.6
.7
.8

יבוא לקוחות :משמש ליבוא לקוחות אשר נשמרו על ידי המערכת או לקוחות
אשר הנתונים שלהם נוצרו על ידי המסלקה הפנסיונית .הסבר נוסף על אופן
קליטת נתוני לקוחות מהמסלקה הפנסיונית  -קיים במסמך נפרד.
עדכון גמל נט :עדכון נתוני גמל נט מבוצע באופן אוטומטי כאשר יש נתונים
חדשים ,כפתור זה מאפשר לבצע עדכון באופן יזום.
ייבוא מבוטחים מאקסל :מבצע קליטה של נתונים מקובץ אקסל.
הסבר נוסף  -קיים במסמך :חיים טובים  -יבוא מבוטחים מאקסל.
שליחת לוגים :כאשר למשתמש במערכת מופיעה הודעת שגיאה ,כפתור זה
משמש לשליחת נתונים אשר יאפשרו למוקד התמיכה לאתר את מקור
הבעיה ולפתור אותה.
רישוי חתימה דיגיטלית :ניתן לבחור בעבודה עם קומסיין או עם וונדרנט.
רישיון שימוש בתוכנה :מאפשר למשתמש לחזור ולעיין ברישיון השימוש
אותו קרא ואישר בעת הפעלה ראשונה של המערכת.
מספר רישוי :מאפשר לשחזר את מספר הרישוי אשר ניתן למשתמש.
להפעיל כפתור זה רק על פי בקשה של מרכז התמיכה.

 .1.1עדכון מערכת חיים טובים


כאשר קיים עדכון למערכת חיים טובים ,תופיע בעת הפעלת המערכת ההודעה
הבאה:



תשובות לעדכון נתונים:
 .2כן :יתבצע עדכון
 .1לא :עדכון הנתונים ידחה למועד אחר.
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עמוד7 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1חיפוש






מסך חיפוש ,הוא מסך ברירת המחדל אשר עולה בעת הפעלה חוזרת של המערכת.
ממסך חיפוש ,ניתן לבצע קליטת נתונים אשר מייצרת המסלקה הפנסיונית  -כפי
שמתואר בהמשך פרק זה
שלב ראשון בהתחלת עבודה על מבוטח מבוצע על ידי פתיחתו או הקמתו מתוך מסך
חיפוש.
מצורפת תמונת מסך חיפוש.
תיאור כפתורי מסך חיפוש מתוארים בהמשך פרק זה.

שים לב  :ממסך זה ,על ידי לחיצה על כפתור :יבוא לקוחות ניתן לקלוט
אל המערכת נתוני מועמדים ו  /או לקוחות מהמסלקה הפנסיונית.
הסבר נוסף נמצא בהמשך המסמך בנספח א':
קישור למסלקה בנתיב גישה פורטל

מהדורה2.1 :

עמוד8 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1לקוח חדש



לקוח חדש :משמש להקמה ידנית של לקוח חדש.
לחיצה על כפתור זה מפנה אל מסך :פרטים אישיים

 .1.1חיפוש


מצורף תיאור מסך חיפוש לאחר לחיצה על כפתור :חיפוש



הערות הבהרה למסך חיפוש:
 .2על מנת להתחיל לעבוד על לקוח קיים יש לבצע לחיצה כפולה על מספר
תעודת הזהות שלו ,אשר צבוע בכחול.
 .1מחיקת לקוח :יש לבחור את הלקוח על ידי סימון אחד הנתונים שלו  ,למעט
מספר תעודת זהות ,ואז ללחוץ על כפתור זה.
 .1לקוח חדש :לחיצה על כפתור זה מפנה אל מסך :פרטים אישיים
 .4חיפוש :מאפשר לבצע חיפוש לפי תעודת זהות ,שם פרטי ,שם משפחה או
שם המעסיק .תומך גם בחיפוש חלקי .
 .5יבוא לקוחות :משמש ליבוא לקוחות אשר נשמרו על ידי המערכת או לקוחות
אשר הנתונים שלהם נוצרו על ידי המסלקה הפנסיונית .הסבר נוסף על אופן
קליטת נתוני לקוחות מהמסלקה הפנסיונית  -נמצא במסמך נפרד.
 .6הצעה מהירה :משמש ליצירת הצעה ראשונית מהירה או לבדיקה מהירה
של מחיר כיסוי ביטוחי .תיאור מפורט קיים בהמשך פרק זה.
 .7חיפוש מתקדם :מאפשר לבצע חיפוש לקוחות קיימים על פי תאריך:
מתאריך  /עד תאריך.
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עמוד9 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1יבוא לקוחות







כפתור זה משמש ליבוא לקוחות אשר נשמרו על ידי המערכת או לקוחות אשר
הנתונים שלהם נוצרו על ידי המסלקה הפנסיונית .הסבר נוסף על אופן קליטת נתוני
לקוחות מהמסלקה הפנסיונית  -נמצא במסמך נפרד.
לחיצה על כפתור יבוא לקוחות פותחת מסך חיפוש של  .Windowsעל המשתמש
להגיע אל המקום בו נמצאים הנתונים.
נתוני לקוחות אשר הוקמו על ידי המשתמש מגובים בצורה אוטומטית ונמצאים
במיקום הבא\ExportFolder :חיים טובים\C:\username\Documents
נתונים אלו נמצאים בתיקיות אשר השם שלהם הוא תאריך הגיבוי.
נתוני מועמדים אשר הגיעו מהמסלקה הפנסיונית ,יש להגיע אל המיקום בו שמר
אותם המשתמש על המחשב האישי שלו ולבחור אותם.

 .1.1הצעה מהירה



המערכת מאפשרת לבנות הצעה ראשונית מהירה על סמך פרטים חלקיים.
סוגי התוכניות אשר נתמכות בהצעה מהירה הן:
ביטוח חיים (ריסק)  /תאונות אישיות  /סיעוד  /מחלות קשות.
מצורף תיאור מסך של הצעה מהירה( .סוג תוכנית אשר נבחר :תאונות אישיות)



הערות הבהרה להצעה מהירה:
 .2שמירה :שומר את ההצעה ופותח תהליך להשלמתה ,על ידי הקלדת תעודת
זהות של המבוטח.
 .1חזור :חזרה למסך חיפוש
 .1שלח ללקוח :מאפשר לשלוח ללקוח את ההצעה המהירה כפי שהוצגה לו.



מהדורה2.1 :

עמוד21 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1פרטים אישיים


מסך פרטיים אישיים משמש להקמת המבוטח/ת (מועמד/ת)  ,פרטים משלימים לגבי
המבוטח/ת ,ופרטים לגבי בן /בת הזוג של המבוטח( .ב .זוג)

 .1.1מסך פרטים אישיים


מצורף תיאור מסך פרטים אישיים.

 .1.1כפתורי מסך פרטים אישיים


.2
.1
.1
.4

.5

מצורף תיאור כפתורי המסך המופיעים במסך פרטים אישיים:

שמירה :שמירת הנתונים אשר הוזנו במסך זה.
החלפת מבוטח :מחליף בין מבוטח ראשי לב .זוג.
התקיימה פגישה :אפשרויות הזנה :כן  /לא
סוג פגישה :שדה חובה במידה וניתנה תשובה חיובית על השאלה :התקיימה פגישה.
 חדש :פגישה ראשונה עם המבוטח.
 שירות :פגישה חוזרת עם המבוטח.
 עזיבה :פגישה עם מבוטח שמעוניין לעזוב את הסוכן.
 השלמות :פגישה לביצוע השלמות.
 תכנון פנסיוני :בפגישה מבוצע תכנון פנסיוני.
 פרישה :בפגישה מבוצע תכנון לקראת פרישה או תכנון במועד פרישה.
תאריך פגישה :המועד בו התקיימה הפגישה.

מהדורה2.1 :

עמוד22 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1ילדים



הוסף ילד :קיים כפתור בתחתית המסך (לא נראה בתמונה המצורפת) .לחיצה על
כפתור זה מאפשרת להוסיף ילד.
למחיקת ילד קיים יש ללחוץ על ה  Xבתחתית מסך נתוני ילד ,פינה שמאלית תחתונה.

 .1.1מעסיק


מצורף תיאור מסך הזנת נתוני מעסיק:



חובה למלא נתוני איש קשר כאשר מפעילם את מודל חתימות מרחוק.

מהדורה2.1 :

עמוד21 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1הטבות מעסיק


מסך הטבות מעסיק משמש להזנת הטבות המעסיק של המבוטח אותן מקבל הסוכן
מהיצרנים עמם הוא עובד:
הטבות לביטוח  ,הטבות לפנסיה ,הטבות להשתלמות.

 .1.1מסמך מקדים


מסמך מקדים נדרש על פי תקנות הרגולציה ,ניתן לערוך את מסמך ברירת המחדל
שמציעה המערכת.

מהדורה2.1 :

עמוד21 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1שאלון בירור צרכים


בירור רמת הסיכון של המבוטח נדרשת על פי תקנות הרגולציה .השדות במסך שאלון
בירור צרכים הם שדות חובה .המבוטח/ת צריך להשיב על השאלות על מנת להגדיר
את רמת הסיכון המתאימה לו.
מצורף תיאור מסך שאלון בירור צרכים:



הערות הבהרה למסך שאלון בירור צרכים:
 .2רמת הסיכון משתנה באופן דינמי בהתאם לתשובות המבוטח.
(במסך הנוכחי רמת הסיכון היא) 1 :
 .1רמת הסיכון נדרשת בין היתר לצורך ביצוע תכנון פיננסי למבוטח.



מהדורה2.1 :

עמוד24 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1תוכניות



בתפריט תוכניות ניתן לראות את כל התוכניות של המבוטח.
בעמודה הימנית של מסך תוכניות מבוצע סיכום של נתוני כל התוכניות.

 .1.1מסך תוכניות


מצורף תיאור מסך תוכניות:



הערות הבהרה למסך תוכניות:
 .2לחיצה על מספר מזהה של התוכנית או על הכותרת שלה (למשל  :פוליסה
מס  ,)#תפתח את הפוליסה ,תציג את פרטיה ותאפשר לעדכן אותה.
 .1במידה ויש מספר רב של פוליסות ,תופיע בתחתית המסך אפשרות לגלול
את תצוגת הפוליסות שמאלה וימינה.

שים לב :
רק אם בשדה  :סטטוס התוכנית מופיע :חדשה ,ימולאו הפרטים
הנדרשים אוטומטית בטפסים הרלבנטיים לפגישה עם המבוטח.
כאשר תוכנית הינה בסטטוס :הצעה ,לא ממולאים הטפסים.

מהדורה2.1 :

עמוד25 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1כפתורי מסך תוכניות


כפתורי מסך תוכניות:



הערות הבהרה לכפתורי מסך תוכניות
 .2תוכנית חדשה :ניתן להוסיף למערכת תוכניות חדשות בארבע קטגוריות:
ביטוח  ,פנסיה ,פיננסים ,בריאות ופרט .לפרוט אופן הקמת תוכנית חדשה
בכל קטגוריה ראה סעיפים 5.7 :עד  5.21בהמשך.

שנים עשר סוגי תוכניות ביטוח:

ארבעה סוגי תוכניות פנסיה:

מהדורה2.1 :

עמוד26 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
ארבעה סוגי תוכניות פיננסים:

שמונה סוגי תוכניות בריאות ופרט:

 .1תיק חדש :מאפשר יצירת תיק תוכניות חדש.
 .1שכפול תיק :מאפשר שכפול תיק קיים.
(לצורכי סימולציית שינויים בתיק ,מבלי לפגוע בתיק הקיים)

מהדורה2.1 :

עמוד27 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1סימולטור פיננסי


מסך זה מאפשר לנייד בקלות ובצורה ידידותית תוכניות קיימות של גמל והשתלמות,
המסך מאפשר גם השוואה של תוכנית קיימת של גמל והשתלמות לתוכניות של
יצרנים אחרים ,מחולק לפי רמות סיכון ,ובהתאם לרמת הסיכון של הלקוח.
מצורף תיאור מקוצר של מסך סימולטור פיננסי:



כפתורי סימולטור פיננסי.



הערות הבהרה לכפתורי סימולטור פיננסי:
 .2הצג עמודות :מציג את הקופות השונות מהן מורכב התיק.
 .1הצג כותרות :מציג רמת סיכון וציון משוקלל של התיק  /הקופות.
 .1הצג פרטים :מציג פרוט של נתוני התיק  /הקופות.
 .4נייד :אפשרות לנייד את התיק הקיים כולו אל התיק החדש שנבחר או רק
תוכנית אחת מהתיק הקיים לתוכנית אחת נבחרת.
 .5רמת סיכון :רמת הסיכון אותה הגדיר המבוטח במסך בירור צרכים.
 .6רמת סיכון של התיק :רמת הסיכון של התיק המוצג.
 .7בחירת רמת סיכון :מאפשר השוואה בין תיקים ברמות סיכון שונות.



שים לב  :כפתור נייד מאפשר לנייד קופות גמל וקרנות השתלמות
של יצרנים שונים אל יצרן נבחר ,ב"לחיצת כפתור".

מהדורה2.1 :

עמוד28 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה



מצורף תיאור מלא (עמודות ,כותרות ,פרטים) של מסך סימולטור פיננסי.
ניתן להסתיר נתונים על ידי לחיצה על לחצן הסתר בהתאמה.

 .1.1חסכון עתידי


מסך זה מבצע השוואה של הצטברות החסכון לאורך השנים ,בין התוכניות
הפנסיוניות השונות של המבוטח.
מצורף תיאור מסך של חסכון עתידי:



מוצגות ארבע פוליסות שנבחרו לתצוגה( .סימון  Vבעמודת בחר)



מהדורה2.1 :

עמוד29 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1גרף חכם


מסך זה מאפשר השוואה וניוד של פוליסת ביטוח מנהלים קיימת לפוליסת ביטוח
מנהלים חדשה ,של יצרן אחר ,בתצוגה גרפית אינטראקטיבית ונוחה למשתמש.
מצורף תיאור מסך גרף חכם לפני ביצוע ניוד.



הערות הבהרה לכפתורי מסך גרף חכם:
 .2חשב :מבוצע חישוב של נתוני התוכנית המוגדרת בטבלה :הגדרות תוכנית
 .1שמור :שמירת הנתונים המחושבים של התוכנית החדשה.
 .1ניוד :ביצוע ניוד מהתוכנית הקיימת ,אל התוכנית החדשה.
בדוגמה המצורפת :ניוד מיצרן :מגדל אל יצרן :הפניקס.



מצורף תיאור מסך גרף חכם לאחר ביצוע ניוד.



מהדורה2.1 :

עמוד11 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1תוכנית חדשה  -ביטוח


מצורף תיאור מסך תוכנית חדשה  -ביטוח מנהלים:



הערות הבהרה לתוכנית חדשה ביטוח:
 .2ביטוח חיים

מהדורה2.1 :

עמוד12 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1כיסוי אובדן כושר

 .1התפתחות הפרמיה

מהדורה2.1 :

עמוד11 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.5תוכנית חדשה  -פנסיה


מצורף תיאור מסך תוכנית חדשה  -קרן פנסיה מקיפה:



הערות הבהרה למסך תוכנית חדשה  -קרן פנסיה מקיפה:
 .2השוואת מסלולים

מהדורה2.1 :

עמוד11 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.5תוכנית חדשה  -פיננסים


מצורף תיאור מסך תוכנית של תוכנית חדשה בקטגורית פיננסים  -קרן השתלמות:



הערת הבהרה לתוכנית חדשה קרן השתלמות:
 .2על מנת לקבל חישוב של ערך עתידי יש לבחור אחוז ייעוד לגיל פרישה
גדול מ  . 1בדוגמה שמעל נבחר011% :
 .1לחיצה על כפתור :קרן מומלצת ,מציבה נתוני קרן השתלמות מומלצת של
הפניקס ,עבור המבוטח ,בהתחשב ברמת הסיכון שהגדיר .בדוגמה שמעל
נבחרה קרן השתלמות של אקסלנס:
 –0451אקסלנס השתלמות בניהול אישי

מהדורה2.1 :

עמוד14 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.5תוכנית חדשה  -בריאות ופרט


מצורף תיאור מסך תוכנית חדשה בקטגורית בריאות ופרט– בריאות:



הערות הבהרה לתוכנית חדשה – בריאות:
 .2אחוז הנחה :מאפשר תמיכה בהנחות מדורגות לפי תקופות.

מהדורה2.1 :

עמוד15 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1תכנון הוליסטי


תכנון הוליסטי מאפשר להציג למבוטח תמונת מצב כוללת של התיק שלו בארבעה
היבטים:
(עמודה ימנית במסך)
 .2הגנות למקרה מוות.
 .1הגנות למקרה שבו איכות חיי המבוטח נפגעת.
 .1פיננסים העומדים כיום לזכות המבוטח  -בזמן הפגישה.
 .4פיננסים הצפויים לעמוד לזכות המבוטח  -בגיל פרישה.

 .1.1מסך תכנון הוליסטי


מצורף תיאור מסך תכנון הוליסטי:



הערות הבהרה למסך תכנון הוליסטי:
 .2לחיצה על נושא נבחר פותחת תוכנית מתאימה ביצרן נבחר לרכישה או
תוספת.
 .1קיימת תצוגה גרפית של הסעיף עליו שמים את העכבר על מנת להראות:
סכום דרוש ,סכום קיים ,חוסר.
 בדוגמה שמעל:
אין כיסוי לנכות מתאונה  -גרף בצד ימין.
אין חוסר בפנסיה (מהוונת)  -גרף בצד שמאל.
 .1יש סוכנים הבוחרים להתחיל פגישה עם מבוטח בהצגת מסך תכנון הוליסטי.

מהדורה2.1 :

עמוד16 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1גרף סיכום תיק


מסך זה מציג בתצוגה גרפית את סך כל התפתחות צבירה (חסכון) וריסק של
המבוטח.
מצורף מסך גרף סיכום תיק:



הערות הבהרה למסך גרף סיכום תיק:
 .2גרף סיכום תיק מציג את תיק הלקוח בשני היבטים על ציר הזמן:
מגיל נוכחי (בדוגמה –  )46ועד למועד פרישה מתוכנן( .בדוגמה – )67
(יורד על פני השנים)
 .1גרף בצבע ירוק :ריסק.
 .1גרף בצבע סגול :חיסכון( .עולה על פני השנים)



מהדורה2.1 :

עמוד17 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .5תכנון פנסיוני


תכנון פנסיוני מאפשר להתאים את ביטוח החיים ,אובדן כושר עבודה ופנסיה
(מהוונת) לצרכי המבוטח.

 .5.1מסך תכנון פנסיוני


מצורף תיאור מסך תכנון פנסיוני:



הערות הבהרה לתכנון פנסיוני:
 .2טבלת :חישוב צרכים  -מציגה נתונים על פי ברירות מחדל של המערכת.
 .1טבלת :בחירת מבוטח – מציגה נתונים על פי בחירת המבוטח.
בדוגמה שמעל שינה הסוכן את ערכי ברירת מחדל של ב .הזוג:
 המבוטח מעוניין שאשתו תזכה בקצבה עד גיל .91
 הגדיל את הסכום החודשי לאשה ל₪ 8,111 :
 .1כאשר קיים צורך ,לדוגמה בביטוח חיים הצורך עומד על, ₪ 752,758 :
לחיצה על המספר המציין את הצורך תפתח תוכנית מתאימה של יצרן נבחר
להשלמתו.

מהדורה2.1 :

עמוד18 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .5.1הגדרות לתכנון פנסיוני


מצורף תיאור מסך הגדרות לתכנון פנסיוני:



הערות הבהרה להגדרות לתכנון פנסיוני:
 .2במסך זה מוצגות הגדרות ברירת המחדל של תכנון פנסיוני.
 .1הסוכן (המשתמש במערכת) יכול לשנות ברירות מחדל אלו.
 .1על פי ברירות מחדל אלו מבוצע חישוב צרכים בתכנון הפנסיוני.

מהדורה2.1 :

עמוד19 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .5הצהרת בריאות


מצורף תיאור מסך הצהרת בריאות.



הערות הבהרה למסך הצהרת בריאות:
 .2במסך הצהרת בריאות ממלאים את הפרטים השכיחים המופיעים בטפסים
של הצהרות בריאות.
 .1פרטים אלו יש למלא פעם אחת במסך הצהרת בריאות והם מתמלאים
בצורה אוטומטית בטפסים הרלבנטיים.

מהדורה2.1 :

עמוד11 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .5מוטבים


מצורף תיאור מסך מוטבים.



הערות הבהרה למסך מוטבים:
 .2יש להזין החלק היחסי (באחוזים) של תגמולי הביטוח לכל מבוטח.
(סך הכול חייב להיות)211% :
 .1מוטב נוסף :מאפשר להוסיף מוטבים נוספים.
 .1מחיקת מוטב נוסף  -מתבצעת על ידי הקצאת חלק יחסי של אפס אחוזים.
 .4קיימת אפשרות לבחור :יורשי החוקיים .
 .5ניתן לבחור מוטבים במקרה מוות מוקדם( .זו הבחירה בדוגמה שמעל)

מהדורה2.1 :

עמוד12 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .11סיכום שיחה


מצורף תיאור חלקי של טופס סיכום שיחה.



הערות הבהרה לטופס סיכום פגישה:
 .2טופס זה מעוצב על פי הדרישות הרגולטוריות של :מסמך הנמקה מלא.
 .1הטופס מתעדכן אוטומטית על סמך הפעילות שבוצעה במהלך הפגישה עם
המבוטח.
 .1נושאים מסוימים בטופס סיכום שיחה ניתנים לעריכה על ידי הסוכן.

מהדורה2.1 :

עמוד11 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .11טפסים



.11.1

הטפסים השונים במערכת מתמלאים באופן אוטומטי במהלך הפגישה עם המבוטח.
הכניסה למסך טפסים מבוצעת לקראת סיום הפגישה.

מסך טפסים



מצורף תיאור מסך טפסים:



הערות הבהרה למסך טפסים:
 .2הוספת טפסים :ניתן להוסיף טפסים על פי בחירה.

מהדורה2.1 :

עמוד11 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1חיפוש טפסים :ניתן לחפש טפסים על פי שם .בדוגמה כל הטפסים אשר
בהם מופיעה המילה :ריסק.

.11.1


חתימה גרפית ונעילה
מצורף טופס פתוח לפני ביצוע חתימה גרפית( .שדות החתימה צבועים בהתאם למי
שצריך לחתום בהם תוך אבחנה בין חתימות חובה וחתימות רשות).

מהדורה2.1 :

עמוד14 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה




מצורף הטופס לאחר חתימה גרפית של המבוטח ושל מנהל התיק.
חתימה גרפית יכולה להתבצע באמצעות :העכבר ,משטח חתימה ,אצבע במסך מגע.
חתימה באמצעות משטח חתימה מחייבת התקנת הדרייבר המתאים של המשטח.





לאחר סיום החתימות ,בהתאם להנחיות הרגולציה ,יש לנעול את הטופס.
נעליה מבוצעת על ידי לחיצה על הכפתור :נעילה
מוצגת ההודעה המתקבלת בסיום נעילה מוצלחת של הטופס.



במידה ולא כל שדות החובה בטופס נחתמו  ,תופיע ההודעה הבאה:

מהדורה2.1 :

עמוד15 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
.11.1

כפתורי מסך טפסים



מצורף תיאור כפתורי מסך טפסים:



הערות הבהרה לכפתורי מסך טפסים:
 .2ערוך והדפס:

 .1יצוא לקוח:
 מייצר קובץ  GDLלתיקיה ExportFolder :של המבוטח הנוכחי.

מהדורה2.1 :

עמוד16 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1הצג טופס:
 מאפשר לבחור טפסים נעולים ולהציג אותם בתוכנה

 .4שלח ללקוח:




שליחת טפסים ללקוח ,על פי כתובת מייל כפי שהוגדרה בפרטים
אישיים של המבוטח.
פתיחת הטפסים אשר נשלחים מוגנת על ידי סיסמה אותה מזין
הסוכן.
הסיסמה נשלחת למבוטח בהודעת .SMS

 .5שליחת טפסים:
 שתי אפשרויות אלו קיימות רק בהפעלת מודל חתימות מרחוק:
 שליחת טפסים לחתימת לקוח.
 שליחת טפסים לחתימת מעסיק.

מהדורה2.1 :

עמוד17 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .11הגדרות מערכת



.11.1

בפרק זה מתוארות הגדרות מערכת אשר באחריות הסוכן לקרוא ולעדכן.
הגדרות אלו (למעט הטבות סוכן) נדרשות על פי הרגולציה.

הטבות סוכן



מצורף תיאור מסך הטבות סוכן:



הערות הבהרה למסך הטבות סוכן:
 .2ההטבות המוגדרות במסך זה יישתלו באופן אוטומטי בכל תוכנית חדשה
רלבנטית .הכוונה כאן להטבות שהסוכן מקבל מהיצרנים השונים עמם הוא
עובד כסוכן ,ולא הטבה למעסיק ספציפי.

מהדורה2.1 :

עמוד18 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
.11.1

דירוג יצרנים



מסך חובה ,הסוכן צריך למלא במסך זה את חוות דעתו על היצרנים איתם הוא עובד.
דירוג זה הינו חלק מדרישות הרגולציה למסמך הנמקה.
מצורף תיאור מסך דירוג יצרנים:



הערות הבהרה למסך דירוג יצרנים:
 .2יש למלא דירוג רק לגבי אותם יצרנים אשר הסוכן עובד עמם.



.11.1

הנמקה נספח ב'



במסך זה הסוכן צריך לדרג את היצרנים השונים איתם הוא עובד מהגבוה לנמוך.
דירוג זה הינו חלק ממסמך ההנמקה.
מצורף תיאור מסך מסמך הנמקה נספח ב:



מצורפות הערות הבהרה למסך מסמך הנמקה נספח ב
 .2יש לבצע הנמקה לפי אחת מתוך שתי האפשרויות הבאות:
 דירוג לפי מספר מוצרים שהסוכן שיווק.
 דירוג לפי גובה התגמול הכספי שקיבל הסוכן.
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עמוד19 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
.11.1



.11.1

הנמקה נספח ג'
במסך זה הסוכן צריך לציין את העמלות השונות אשר הוא מקבל מהיצרנים השונים
עמם הוא עובד .נתונים אלו נדרשים כחלק ממסמך ההנמקה החדש.
מצורף תיאור מסך מסמך הנמקה נספח ג:

מאפיני הגוף המנהל



מסך זה מספק ברירת מחדל של תיאורים של היצרנים השונים בישראל .הסוכן יכול
לערוך את התיאורים כרצונו .תיאורי היצרנים נשתלים בצורה אוטומטית בטופס
ההנמקה.
מצורף תיאור מסך מאפיני הגוף המנהל:



הערות הבהרה ל מסך מאפיני הגוף המנהל:
 .2חלה חובה על הסוכן לקרוא מאפיינים אלו לפני תחילת עבודה עם מערכת
חיים טובים.



מהדורה2.1 :

עמוד41 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
.11.1

שיקולים להנמקה



מסך זה מספק ברירת מחדל לתוכניות הפנסיוניות השונות של היצרנים הקיימים.
הסוכן יכול לערוך את הטקסטים במסך זה כרצונו .השיקולים במסך זה נשתלים
בצורה אוטומטית בטופס ההנמקה.
מצורף תיאור מסך שיקולים להנמקה:



הערות הבהרה ל מסך שיקולים להנמקה:
 .2ניתן לחזור לברירות המחדל של המערכת בכל עת על ידי לחיצה על כפתור
"הגדרת מערכת".
 .1חלה חובה על הסוכן לקרוא שיקולים אלו לפני תחילת עבודה עם מערכת
חיים טובים.
 .1לחיצה על כפתור :הגדרות מערכת  ,מחזירה את ההגדרות לברירת המחדל
שלהן .מבטלת את כל השינויים שביצע הסוכן בהגדרות אלו.



מהדורה2.1 :

עמוד42 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .11מעבר לחיים מצוינים CRM



מאפשר תיעוד ובקרה של הפגישות אשר בוצעו עם המבוטח.
מצורף תיאור מסך מודל חיים מצוינים.



הערות הבהרה למודל חיים מצוינים:
 .2לחיצה על :הצג סיכום  ,מציגה את סיכום הפגישה הרלוונטי.

 .11שיגור נתונים



שיגור נתונים הינו תהליך גיבוי אוטומטי המבוצע אל שרת הסוכנות.
פרטים נוספים ניתן למצוא במסמך :חיים טובים  -גיבוי נתוני סוכנות.
במערכת קיים חיווי על התהליך:
 .2ירוק  -גיבוי בוצע בהצלחה.
 .1צהוב  -הגיבוי בתהליך ביצוע.
 .1אדום  -קיימים נתונים אשר לא בוצע להם גיבוי.

 .11הדפס מסך



ניתן לבצע הדפסת מסך נוכחי של המערכת.
הדפסת מסך מבוצעת אל המדפסת המוגדרת כמדפסת ברירת מחדל.

מהדורה2.1 :

עמוד41 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .11מודלים נוספים





במערכת חיים טובים קיימים שלושה מודלים נוספים:
 .2תכנון פרישה
 .1חתימות מרחוק
 .1קישור למסלקה הפנסיונית
על מנת להפעיל כל אחד ממודלים אלו יש לפנות לחברת תותים לקבלת הרשאה.
בהמשך חוברת הדרכה זו ,קיים תיאור מקוצר של המודלים הנוספים ,תיאור מפורט
ישלח למשתמש לאחר קבלת הרשאה להפעלתו.

 .15תכנון פרישה


.15.1




התפריט לעבודה נמצא בתפריט הראשי (לאחר קבלת הרשאה):

לקראת פרישה
בתהליך זה מבוצעים השלבים הבאים:
 .2הגדרת צרכים
 .1סיכום צרכים
 .1סיכום מקורות
 .4תכנון על בסיס תמונת מצב
 .5הפקה אוטומטית של :דו"ח סיכום פגישה
מצורף צילום מסך :תמונת מצב.

מהדורה2.1 :

עמוד41 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
.15.1


תכנון בפרישה
בתהליך זה מבוצעים השלבים הבאים:
 .2הגדרת נתונים לביצוע התכנון:

 .1הגדרת נתוני הכנסות נוספת:

 .1בחירת תרחיש מיטבי למיסוי בפרישה על פי החלטת המבוטח:

מהדורה2.1 :

עמוד44 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .15חתימות מרחוק


התפריט לעבודה נמצא בתפריט הראשי (לאחר קבלת הרשאה):



הפעלת התהליך ,מבוצעת מתוך כפתורי מסך טפסים :שליחת טפסים חתימת לקוח



לאחר לחיצה על השורה :שליחת טפסים חתימת לקוח ,עולה המסך הבא:



לאחר לחיצה על כפתור אישור ,נשלחות הודעות ב  SMSובמייל אל המבוטח כי
ממתינים טפסים לחתימתו.
לאחר לחיצת המבוטח על הקישור ,הוא נכנס לפורטל חתימות:



מהדורה2.1 :

עמוד45 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה



לאחר תהליך אימות ,המבוטח חותם על הטפסים המתאימים.
במערכת הבקרה של חיים טובים ,מופיע חיווי כי המבוטח (הלקוח) חתם על הטופס.



הטופס החתום נשמר בתיקייה :חיים טובים  >-טפסים חתומים.



בצורה דומה ,מתבצע תהליך החתימה של המעסיק.



תהליך החתמת מעסיק מבוצע עם איש הקשר של המעסיק,
כפי שהוגדר בתפריט :מעסיק.
מצורפת דוגמה של מסך בו מולאו פרטי איש קשר אצל המעסיק:



מהדורה2.1 :

עמוד46 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .15קישור למסלקה הפנסיונית




.15.1

ניתן לבצע קישור למסלקה הפנסיונית בשני אופנים:
 .2נתיב גישה פורטל
 .1נתיב גישה B1B
האפשרות לעבודה בנתיב גישה פורטל קיימת בגרסה הבסיסית של מערכת חיים
טובים ואין צורך בקבלת אישור להפעלתה.

נתיב גישה פורטל




התפריט לעבודה בנתיב גישה פורטל:
מתוך מסך חיפוש ,בחירה ב :יבוא לקוחות.



תיאור אופן העבודה בנתיב גישה זה מפורט בנספח א':
קישור למסלקה בנתיב גישה פורטל.
כל תהליך העבודה עד לקבלת הנתונים של המבוטח מבוצע משולחן העבודה בפורטל
של המסלקה הפנסיונית.
לאחר קבלת נתוני המבוטח מהמסלקה ניתן לקלוט אותם אל מערכת חיים טובים.




.15.1

נתיב גישה B1B




התפריט לעבודה בנתיב גישה :B1B
לאחר קבלת הרשאה ,תופיע בתפריט הראשי האפשרות :קישור למסלקה.



תיאור אופן העבודה בנתיב גישה זה מפורט במסמך נפרד:
קישור למסלקה בנתיב גישה .B1B

מהדורה2.1 :

עמוד47 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה


שליחת הבקשה למסלקה מבוצעת מתוך מערכת חיים טובים בתפריט:
שליחת בקשה.



הנתונים אשר מוחזרים מהמסלקה הפנסיונית מוזנים ישירות למערכת חיים טובים
ומתקבל עליהם חיווי בתפריט :בקרת בקשות.

מהדורה2.1 :

עמוד48 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .11נספחים
.11.1

נספח א'  -קישור למסלקה בנתיב גישה פורטל

 .0כללי
 .2.2בתאריך 11/6/1125 :פורסם חוזר :מסמך הנמקה (חוזר סוכנים ויועצים )1125-21-24
 .2.1בהתאם לחוזר זה ,החל מתאריך , 2/22/1125 :חלה חובה לבקש נתונים מהמסלקה
הפנסיונית כאשר נדרש למלא מסמך הנמקה מלא:
"בעל רישיון חדש יברר את זהות המוצרים שבידי לקוח במקרה שבו נדרש מילוי מסמך
הנמקה מלא .בירור כאמור ייעשה באמצעות הגשת בקשת מידע חד פעמית לכלל הגופים
המוסדיים שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר המנוהל לטובת הלקוח למערכת סליקה
פנסיונית מרכזית".
 .2.1חברת תותים פיתחה תת מערכת לקליטת נתוני המסלקה הפנסיונית (נתיב גישה פורטל)
ושילבה אותה במערכת חיים טובים.
 .2.4מסמך זה ,חוזר ומסביר כיצד ניתן לבצע קליטת קבצי מסלקה למערכת חיים טובים.
 .1קישור למסלקה – נתיב גישה פורטל
 .1.2נכון להיום ניתן להתחבר למסלקה הפנסיונית בשני נתיבי גישה:
פורטל

B1B

 .1.1התמיכה הקיימת כיום בתת מערכת לקליטת נתוני המסלקה אשר שולבה במערכת חיים
טובים הינה בנתיב גישה :פורטל
 .1.1בנתיב גישה זה ,המשתמש מתחבר אל שולחן העבודה בפורטל המסלקה ובאחריותו
להביא את המידע הנדרש מהמסלקה אל המחשב האישי שלו.
 .1.4לאחר מכן מבוצע ייבוא של נתוני המסלקה אל מערכת חיים טובים.
 .1.5מערכת חיים טובים תומכת בקליטת נתוני המסלקה ,בפורמטים הבאים:
DAT

XML

ZIP

 .3קליטת נתוני המסלקה למערכת חיים טובים
 .1.2במסך חיפוש לוחצים על הכפתור :יבוא לקוחות

מהדורה2.1 :

עמוד49 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.1נפתח חלון חיפוש :בוחרים את הקבצים הנדרשים (מהמיקום המתאים במחשב האישי)
ולוחצים על מקשOpen :

 .1.1לאחר לחיצה על המקש , Open :מתבצע יבוא של הנתונים אל מערכת חיים טובים.
אם הנתונים נקלטו בהצלחה ,תקפוץ ההודעה הבאה:

 .1.4אם הנתונים לא נקלטו בהצלחה ,תקפוץ הודעת שגיאה בהתאם.

מהדורה2.1 :

עמוד51 :

מערכת חיים טובים
חוברת הדרכה
 .1.5אם עומדים לקלוט תוכנית שכבר קיימת במערכת חיים טובים ,תקפוץ ההודעה:

 .1.6כל התוכניות שלו אותו מבוטח נקלטות בתיקיה חדשה עם השם:
נתוני מסלקה ל  , dd/mm/yyyyכפי שמופיע בתחתית מסך :תוכניות.

מהדורה2.1 :

עמוד52 :

