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ΟΘΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  - Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Λάβετε υπόψη τις ώρες λειτουργίας της ΟΜΙΚΡΟΝ, ώστε εάν χρειαστεί, να έχετε τεχνική βοήθεια. Οι οδηγίες αυτές
διορθώθηκαν τελευταία φορά την 22/09/2016.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Όλα τα παραστατικά εκτός από την κύρια οθόνη µε τα βασικά τους πεδία (ηµεροµηνίες, ασφάλιστρα, κ.λπ.) διαθέτουν και
κάποιες δευτερεύουσες οθόνες, όπου µπορείτε να συµπληρώνετε ειδικές πληροφορίες για κάθε κίνδυνο (αυτοκίνητο,
µεταφορές, πυρός, κ.λπ.). Οι δευτερεύουσες οθόνες ενεργοποιούνται από την κύρια οθόνη των παραστατικών (100) µε το
πλήκτρο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ». Το περιεχόµενο κάθε βοηθητικής οθόνης είναι διαφορετικό για κάθε ασφαλιστικό προιόν. Εάν για
παράδειγµα πληκτρολογήσετε τον αριθµό 19.001 και πιέσετε το πλήκτρο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ», θα ανοίξει η βοηθητική οθόνη όπου
µπορείτε να περιγράψετε τα στοιχεία ενός οχήµατος. Εάν πληκτρολογήστε τον αριθµό 17.001 και πιέσετε το πλήκτρο
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ», θα ανοίξει η βοηθητική οθόνη όπου µπορείτε να περιγράψετε τα στοιχεία ενός συµβολαίου πυρός κ.λπ.

Η αρχική εγκατάσταση της ΙΡΙ∆ΑΣ διαθέτει κάποιες έτοιµες δευτερεύουσες οθόνες. Οι αρχικές δευτερεύουσες οθόνες
υπάρχουν στους κωδικούς των  προιόντων µε κωδικό, 10.001, … 15.001, 16.001, 17.001, 18.001, 19.001, κ.λπ. Εαν κατά την
διάρκεια χρήσης του λογισµικού θελήσετε να δηµιουργήσετε έναν νέο κωδικό προιόντος (π.χ. το 19.748), τότε θα πρέπει να
πείτε στο λογισµικό ότι θα χρησιµοποιήσετε την έτοιµη βοηθητική οθόνη 19.001 (που αφορά τα οχήµατα) και στον κωδικό
προιόντος 19.748.

Η έννοια «προιόν» αντιστοιχεί στην λογική των πακέτων που χρησιµοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Κάθε ασφαλιστικό
προιόν αποτελείται από την περιγραφή του και έναν αριθµητικό κωδικό από 5 ψηφία. Ο πενταψήφιος αυτός κωδικός δίνεται
από τον χρήστη, και διαχωρίζεται λογικά σε δυο µέρη. Τα δύο πρώτα ψηφία, καθορίζουν τον κλάδο (π.χ. 10=Προσωπικό
Ατύχηµα, 19=Αυτοκίνητο, 15=Σκάφος, 16=Μεταφορές, 17=Πυρός, κ.λπ.) και τα υπόλοιπα 3, το πακέτο (π.χ 300= ΒΑΣΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ, 310=ΠΑΚΕΤΟ Ε10, 320= ΠΑΚΕΤΟ Ε20. Ο επόµενος πίνακας καταγράφει την υπάρχουσα κωδικοποίηση που
χρησιµοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

00    AΤOMIKΩN ΖΩΗΣ
01    KEΦAΛAIOΠOIΗΣΗΣ
10    ΠΡOΣΩΠIKΩN AΤΥXΗΜΑΤΩΝ

11    ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
12    ΣΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

13    ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

14    ΣΩMAΤΩN AEΡOΣKΑΦΩΝ

15    ΣΩMAΤΩN ΣKAΦΩN
16    MEΤAΦOΡΩN
17    ΠΥΡOΣ

18    ΧΑΛΑΖΗΣ
19    ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ AΥΤOKINΗΤΩN
20    ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗΣ AΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
21    ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
22    ΓΕΝΙΚΗΣ AΣΤIKΗΣ EΥΘΥNΗΣ

23    ΠIΣΤΩΣEΩN
24    EΓΓΥΗΣEΩN
25    ∆ΙΑΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

26    ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
27    Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
70    OMA∆IKΩN ΖΩΗΣ
71    MΗXANIK ΩN BΛABΩΝ
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72    KAΤA ΠANΤOΣ  KIN∆ΥΝΟΥ

73    KΛOΠΗΣ & EMΠIΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
74    ΘΡAΥΣΗΣ  KΡΥΣΤAΛΛΩΝ

75    ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
76    ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
78    ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

79    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατά την ανάπτυξη των προιόντων είναι καλό να διατηρείτε κωδικοποίηση που να ακολουθεί κάποιους κανόνες
κανονικοποίησης. ∆εν πρέπει δηλαδή να αναπτύσετε τα προιόντα σας, µε άναρχο τρόπο (π.χ. 19.300 ΕΘΝΙΚΗ Βασικό,
19.301 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Πακέτο Α, 19.310 INTERAMERICAN Βασικό). Αντίθετα θα πρέπει να κωδικοποιείτε τα προιόντα
κάθε εταιρίας σε λογικές ενότητες π.χ όλα τα προιόντα της ΕΘΝΙΚΗΣ να ακολουθούν τα νούµερα 19.3…, 19.300, 19.301,
19.302, 19.310, 19.315 … τα προιόντα της INTERAMERICAN να ακολουθούν τα νούµερα 19.6.., 19.600, 19.610, 19.611,
19.612, 19.630 … κ.λπ.

Οι επόµενες τεχνικές οδηγίες επεξηγούν τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να αντιγράφετε τις βασικές βοηθητικές
οθόνες σε νέα ασφαλιστικά προιόντα.

Εναλλακτικά (και ειδικά για τις νεότερες εκδόσεις της ΙΡΙ∆ΑΣ) µπορείτε να συνδέσετε νέα ασφαλιστικά προιόντα µε
βοηθητικές οθόνες, µέσα από το κεντρικό Menu, την επιλογή «ΣΥΣΤΗΜΑ» και ειδικότερα την υπο-επιλογή «ΟΘΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ή µέσα από το κεντρικό Menu, την επιλογή «ΑΡΧΕΙΑ» και ειδικότερα την υπο-επιλογή
«ΕΤΑΙΡΙΩΝ» και το πλήκτρο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ/∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ   (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ)

1. Καµία από τις επόµενες οδηγίες και εντολές δεν θα σας δηµιουργήσει πρόβληµα µε κεφαλαία ή πεζά γράµµατα.

2. Εάν το λογισµικό σας έχει εγκατασταθεί, σε διάταξη µε server και τερµατικά, τότε όλες τις επόµενες οδηγίες θα τις
εκτελέσετε από το βασικό µηχάνηµα, τον server.

3. Από την επιφάνεια εργασίας στην οθόνη σας και κάτω αριστερά, επιλέξτε,
1. έναρξη (start)
2. όλα τα προγράµµατα (programs)
3. βοηθήµατα (utilities)
4. γραµµή εντολών (command prompt)
5. στο µαύρο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί, πληκτρολογήστε,

C: και πατήστε το enter

- στην οδηγία Νο-3.5 προσέξτε ότι το C, είναι το όνοµα του βασικού σκληρού δίσκου, που υποθέτουµε ότι έχετε το λογισµικό
σας. Εάν όµως για παράδειγµα το λογισµικό σας, είναι στον σκληρό δίσκο E του server, τότε θα πληκτρολογήσετε στην
εντολή το γράµµα E.

6. πληκτρολογήστε,
CD έναν-κενό-χαρακτήρα \ ΙRIS 2000 και πατήστε το enter

- στην οδηγία Νο-3.6 προσέξτε ότι το IRIS2000, είναι ο υποφάκελος που υποθέτουµε ότι έχετε το λογισµικό σας. Εάν όµως
για παράδειγµα το λογισµικό σας, είναι στον υπο-φάκελο WORK2012, τότε θα πληκτρολογήσετε στην εντολή το
WORK2012

7. πληκτρολογήστε,
COPY έναν-κενό-χαρακτήρα IKL 19001 . EXE έναν-κενό-χαρακτήρα IKL 19748 . EXE και πατήστε το enter

- στην οδηγία Νο-3.7 υποθέτουµε ότι θέλετε να αντιγράψετε την οθόνη µε τον κωδικό 19001 στο νέο προιόν µε τον κωδικό
19748

8. πληκτρολογήστε,
EXIT και πατήστε το enter

για να κλείσετε το µαύρο παράθυρο διαλόγου

Στην περίπτωση που έχετε κάποια ασφάλεια για ένα νέο ειδικό ασφαλιστικό προιόν για το οποίο δεν υπάρχει
έτοιµη δευτερεύουσα οθόνη, µπορείτε να µας ζητήσετε να την κατασκευάσουµε για λογαριασµό σας


