
Sigorta Programı

Winpol Police, Cari ,Kasa ,Banka, Çek ,Senet ,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden 
Oluşur.

Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka Modülü, Çek Modülü, Senet Modülü,  Ödeme Planı Modülü 

Ayrıca Programla beraber gelen Modüllerimiz; 

Fatura Modülü 

Stok Modülü 

SMS Gönderme modülü 

İnsan Kaynakları Modülü 

Kur Takıp Modülü 

Personel Modülü 

Uyarı Modülü 

Acıklama- Not Modülü 

İş Programı Modülü 

Ödeme Planı Modülü 

Haciz Takıp Modülü 

Vade Modülü 

Demirbaş Modülü 

POLİCE

Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Police tutarı, Net Tutar, vergi oranı, vergi tutarı, komisyon orani, komisyon tutarı,sigorta şirketine ödenecek tutar kısımlarını otomatik doldurur. 
Tarih aralığı vererek tutarsal olarak raporlar alabilirsiniz. Ne kadar ciro yapmışsınız, karınız, vergiler, ödeyeceğiniz tutarlar gibi.

Sınırsız police kaydı girebilirsiniz.

Police ekranından yeni müşteri bilgilerini girip hemen policesini işleyebilirsiniz.

Police tutarını hemen cari hareketine borc olarak işler.



Police bitiş tarihinden önce sizi uyarır.

Police için ayrıca bildirim tarihi girebilir, not eklemeye bilirsiniz. Günü geldiğinde yine sizi uyarır.

Police üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Policeyi tümden silebilirsiniz.

Policenin iade işlemini yapabilirsiniz. İade tutarı kadar miktarı cari hareketine alacak olarak işler.

Police bilgilerini tek tuşla excele atabilirsiniz.

İsterseniz police yazdırabilir, çıktı alabilirsiniz.

Police araç için ise araç bilgilerini detaylı girebilirsiniz.

Müşteri bazında borc-alacak raporu alabilirsiniz.

Police ekranında girdiğiniz her alana göre rapor alabilirsiniz.

Police ile kasa-çek-senet ve banka modülleri entegre çalışır. Bu şekilde ön muhasebenizi takip edebilirsiniz.

Ak Sigortadan excel olarak aldığınız dosya ile tek tuşa basarak policeleri programa akatarabilir ve cari kartlarını otomatik atabilirsiniz.

Hasar Tutarı ve dosya no girerek hasar durumunu takip edebilir , rapor alabilirsiniz.

Ödemeleri Sanal Post, Mail Order ve K.Kartı ile ayrı şekillerde yapabilirsiniz.

Ak Sigortadaki mail order çekimindeki vergiden başlayarak komisyonu dağıtarak cari harekete işleme olanağı ile hesaplarınızı kolay takip 
edebilirsiniz.

İade ve iptal poliçelerinde hesapların geri düzenlenmesi.

Tali acente girebilirsiniz. Otomatik hakedişi hesabına işler.

Sınırsız Sigorta firması ile çalışabilirsini.

Günlük,haftalık,aylık ve yıllık poliçe hedeflerinizi görebilirsiniz.

Parametrik özellikleri ile istediğiniz alanların zorunlu olarak girilmesini ayarlayabilirsiniz.

CARİ

Sınırsız cari kart acabilirsiniz.

Cari kartları müşteri türü,kayıt türü,özel kodlar gibi alanlarla gruplandırabilirsiniz.

Cari kart tablosunda cari harekete girmeden ekrandakılerin borc-alacak-bakiye bilgilerini görebilirsiniz.

Cari kartta iken o kartın kasa,cek,senet,banka gibi hareketlerini görebilirsiniz.

Cari kartın hareketlerini tüm detayları ile görebilirsiniz.

Değişik ekstra secenekleri ile istediğiniz cıktıyı alabilir, fax cekebilir, word ve excele aktara bilirsiniz.

Excelden cari kartlarınızı programa aktarabilirsiniz.

Cari Karta kullandığı para birimi,kdv, ödeme şekli ,fiyat türü gibi değişik hesap bilgileri girebilir ve buna göre her cari için farklı işlemler 
yapabilirsiniz.

Tüm cari kartları tek tuşla excele aktarabilirsiniz.

Cari kartlara sınırsız acıklama girebilirsiniz.

Cari kartlara dosya yönetimi ile her türlü dosya türünü ilişkilendirip, cağırabilirsiniz.

Cari kartları istediğiniz alana göre sıralayabilirsiniz.

Cari Kodu değiştirebilirsiniz.

Cariler arası virman yapabilirsiniz.

Borc ve alacak dekontu girebilir, devir girebilirsiniz.



Carilere iş programı girebilirsiniz.

Kayıt girerken coktan secmeli alanları kendi isteginize göre belirleyebilirsiniz.

Hızlı giriş ile cari kartı kopyalayabilirsiniz.

Carileri tüm alanlardan kolay ve hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Cari kartları ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz.

Cari kartın üzerine geldiğinizde senet,çek,not-hatirmatma,ödeme planı ve iş programını size hatırlarır.

Poliçede nakit ödeme tutarını yazdığınızda otomatik kasaya işler, borcundan düşer.

Peşinatın dışındakini taksit yapmış iseniz ilk taksit tarihi ve taksit adetini yazında otomatik senetlerini oluşturur.Borcundan düşer.

Tali Acente girebilirsiniz. Hakettiği tutar otomatik cari hesabına alacak olarak işlenir.

Poliçe iptali yada iadesi yapabilirsiniz. Tutar otomatik olarak cari hesaba işler.

Üzerinde bulunduğunuz cari karta ait tüm poliçeleri tek tuşla görebilirsiniz.

KASA

Nakit giriş ve çıkışlarınızı (tahsilat ve tediye) yapabilirsiniz.

Kasa modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler.

Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax cekebilirsiniz.

Kasa hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz.

Kasadan bankaya para aktarımı yapabilirsiniz.

Doviz bozma işlemi yapabilirsiniz.

Günlük kasanızı tutabilirsiniz.

Kasa modülünden dovizli işlem yapabilirsiniz. Doviz girişi yapıp carisine YTL tutarını işleyebilirsiniz.

Police, cari ,çek, senet ve banka modülü ile entegre çalışır.

Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkasını vardır.

Kasadaki bir harekete tıkladığınızda ilgili (kapılı fatura yada senet tahsilatı gibi) hareketi görebilirsiniz.

Kasa hareketine sınırsız acıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz.

Kasa raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz.

BANKA

Gelen ve giden havalelerinizi yapabilirsiniz.

Banka modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler.

Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax cekebilirsiniz.

Banka hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz.

Bankadan kasaya para aktarımı yapabilirsiniz.

Birden cok banka hesabı ile işlem yapabilirsiniz. Banka hesaplarınızı takip edebilirsiniz.

Banka modülünden dovizli işlem yapabilirsiniz. Doviz girişi yapıp carisine YTL tutarını işleyebilirsiniz.

Police, cari, çek, senet ve kasa modülü ile entegre çalışır.

Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkasını vardır.

Banka hareketine sınırsız acıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz.

Banka raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz.



ÇEK

Müşteri ve kendi çeklerinizin giriş ,çıkış işlemlerini yapabilirsiniz.

Çek modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler.

Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax cekebilirsiniz.

Çek hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz.

Seri çek oluşturabilirsiniz.

Sectiğiniz çeklerin vadesini otomatik hesaplar.

Çekleri toplu olarak ciro ve takas işlemi yapabilirsiniz.

Müşteri çekini cirolama işlemi yapabilirsiniz. Otomatik ciroladığınız firmanın carisine işler.

Müşteri çekini bankaya (takasa) verebilirsiniz. Bankadan Tahsil diye işlediğinizde banka hesabına işler.

Çeki elden tahsil edince kasa hesabına işler.

Girmiş olduğunuz çeklerin vadesi geldiğinde sizi uyari sistemi ile ikaz eder.

Çekin iade ve avukat türü işlemlerini yapabilirsiniz.

Cek ekranında renklendirme ile çekin durumunu daha kolay görebilirsiniz.

Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkasını vardır.

Çek modülünden dovizli işlem yapabilirsiniz. Doviz türünden çek girişi yapıp carisine YTL tutarını işleyebilirsiniz.

Cari ,banka ve kasa modülü ile entegre çalışır.

Çek hareketine sınırsız acıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz.

Analiz bölümünden çek modülü ile ilgili tek ekranda durum raporu alabilirsiniz.

Çek raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz.

SENET

Müşteri ve kendi senetlerinizin giriş ,çıkış işlemlerini yapabilirsiniz.

Senet modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler.

Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax cekebilirsiniz.

Senet hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz.

Seri senet oluşturabilirsiniz.

Seri senet çıkışı yapabilirsiniz.

Sectiğiniz senetlerin vadesini otomatik hesaplar.

Senetleri toplu olarak ciro ve takas işlemi yapabilirsiniz.

Müşteri senedine cirolama işlemi yapabilirsiniz. Otomatik ciroladığınız firmanın carisine işler.

Müşteri senedini bankaya (takasa) verebilirsiniz. Bankadan Tahsil diye işlediğinizde banka hesabına işler.

Senedi elden tahsil edince otomatik kasa modülüne işler.

Girmiş olduğunuz senetlerin vadesi geldiğinde sizi uyari sistemi ile ikaz eder.

Senedin iade ve avukat türü işlemlerini yapabilirsiniz.

Senet ekranında renklendirme ile senedin durumunu daha kolay görebilirsiniz.

Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkasını vardır.

Senet modülünden dovizli işlem yapabilirsiniz. Doviz türünden çek girişi yapıp carisine YTL tutarını işleyebilirsiniz.



Cari ,banka ve kasa modülü ile entegre çalışır.

Senet hareketine sınırsız acıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz.

Analiz bölümünden senet modülü ile ilgili tek ekranda durum raporu alabilirsiniz.

Senet raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

Ödeme Planı modülü ile Kasa,Çek,Senet ve Banka hareketlerini günü geldiğinde bu modüllere işleyip acık hesap olarak kaydetme özelliği.

Günü geldiğinde size uyarı sisteminde uyarır.

İş Programı modülü ile özellikle hizmet sektöründe çalışan ve müşterilerine yerinde hizmet verenler için Personel ve müşteri bazında iş programı 
yapabilir. Biten ,devam eden işleri görebilirsiniz.

Her modüldeki hızlı menülerle o ekrandan çıkmadan başka bir modüle geçip işlem yapabilme özelliği vardır.

Ağ ortamında çoklu kullanıcı ile çalışabilme.

Winpol Poliçe Sigorta Programı Delphi ile geliştirildiğinden tüm Windows ortamlarında kullanabilirsiniz.

Aynı anda istediğiniz kadar program ve/veya modül açabilirsiniz.

Programımız SQL (Firebird) veritabanını kullanmaktadır.

Gelişmiş raporlama özellikleri ile tüm modüllerde tüm sahalara göre listeleme yapıp raporlar alabilirsiniz.

Tüm ekranlarda ve raporlarda verilerinizi Excel'e aktarabilirsiniz.

Müşterilerinize Toplu SMS Gönderme Özelliği ile kolay ve ucuz sms göndere biliriniz.

Gelişmiş yetkilendirme seçenekleri ile kullanıcı bazında hak tanımları yaparak güvenliğinizi en yüksek düzeye çıkarabilirsiniz.İstediğiniz kadar 
kullanıcı açabilirsiniz.

Yeni yıla kolayca cari ve stok devir işlemi yapabilirsiniz.

Kolay ve basit yedekleme olanağı ile bilgileriniz yedekleyebilirsiniz.

Sahibi olduğunuz modüllerin üst versiyon veya güncellemelerinden 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma imkanına sahipsiniz.

Araç Kayıt Ekranı

Hasar Kayıt Ekranı



Kasa Kayıt Ekranı

Müşteri Kayıt Ekranı

Police Kayıt Ekranı





Rapor Ekranı


