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2000 – 2005: Prva verzija program MuLeMa je bila razvita leta 2000, ko smo v eni od 
agencij rešilevali zagato, ki so jo imeli zaradi težav z njihovim programom za obračun 
provizij v večnivojski prodajni mreži. Ker se dober glas širi v deveto vas, so nas kmalu 
našle še druge agencije.  

2006 – 2010: Po petih letih, ko se je nabralo nekaj agencij in dovolj izkušenj z 
zavarovalništvom, smo program zasnovali na novo, razširili funkcionalnost, poenostavili 
delo, uporabili najnovejše tehnologije, vso kodo napisali na novo, pohitrili delovanje in 
prenovljen program ponudili odprtemu trgu. 

2011 – 2013: Naslednji izziv je bilo večuporabniško okolje. Postavili smo podatkovni strežnik, ki skrbi za sinhronizacijo 
podatkov med računalniki - delovnimi postajami, na katerih istočasno in enakovredno dela poljubno število uporabnikov. 

 

2014 – 2015: Najnovejša faza razvoja je dodala še spletni strežnik, ki omogoča uporabnikom, da iz najrazličnejših naprav 
dostopajo do podatkov in jih soustvarjajo v okviru integriranega CRM sistema. 
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Vsaka agencija ima na voljo obe obliki dostopa.  

Delovna postaja je vsak računalnik, na katerem je nameščen program MuLeMa (namizna oz. windows aplikacija), ki se izvaja 
na operacijskem sistemu Microsoft Windows (verzija 7/8/10 ali novejša). Program je preko interneta povezan s podatkovnim 
strežnikom, ki skrbi za sinhronizacijo podatkov z drugimi delovnaimi postajami in spletnim strežnikom. Vsaka agencija lahko 
uporablja poljubno število delovnih postaj. Prenos (namestitev) programa med računalniki je enostaven (kopiranje mape s 
podmapami in kreiranje bližnjice), dostop do programa pa je mogoč le z uporabniškim imenom in geslom. 

Delovna postaja je namenjena zalednemu sistemu, to je obdelavam v agenciji in administriranju sistema. Uporabniki imajo 
ob prijavi dostop do posameznih funkcionalnosti in podatkov glede na dodeljena pooblastila. 

Spletni dostop omogoča spletni strežnik. Dostop do spletnega strežnika je mogoč iz vske naprave, ki ima vgrajen sodoben 
spletni brskalnik. Namenjen je tudi administrativnemu osebju v agenciji, predvsem pa sodelavcem. Obseg dostopa in 
funkcionalnost sta odvisna od pravic, ki jih skupaj z uporabniško kodo in geslom dodeli administrtor. 

Prizadevamo si ponuditi agencijam informacijsko podporo za vse faze njihovega dela. Različne agencije in zastopniki imajo 
glede na njihovo velikost in organizanost različne potrebe. Nekatere agencije izkoriščajo večino storitev, nekatere le določene 
segmente, vsem pa je na voljo celotna funkcionalnost, ki jo glede na potrebe in odzive agencij neprestano dopolnjujemo in 
izboljšujemo. 

 

 



 

Agencije in sodelavci običajno vzpostavijo prvi stik s strankami preko telefonskih klicev ali osebnih srečanj. Kakor koli se že 
zgodi, znane podatke o stranki s pomočjo katere koli naprave (pametni telefon, tablica, prenosnik…) vnesemo v sistem 
MuLeMa, poiščemo in vpišemo prosti termin v lasten koledar ali koledar prostega sodelavca, dodamo zaznamke ali navodila, 
nastavimo opomnike, pošljemo obvestila o terminih sodelavcu. Koledar sodelavca je lahko sinhroniziran z njegovim 
googlovim koledarjem, tako da se termin z navodili in lokacijo pojavi tudi v planerju na njegovem mobilnem telefonu. 

 

Sodelavec lahko prejme podatke o terminih preko SMS-a ali e-poštnega sporočila, ali pa si jih ogleda v spletni aplikaciji ali 
osebnem planerju na mobilni napravi. Ogleda si lahko zgodovino stranke, ponudbe, police, zaznamke, tudi skenirane 
dokumente. S klikom pogleda njeno lokacijo na zemljevidu ali vključi navigacijo. Po obisku izpolni poročilo, ki služi za nadaljnje 
obdelave. 

 

Sodelavec ali asistent v agenciji vnese v sistem podatke o sklenjenih policah. Nekatere agencije vnašajo le številko ponudbe, 
da jo sistem prepozna pri obračunu provizij. Druge vnašajo vse pomembne podatke in pripnejo v elektronski arhiv še 
skenirane dokumente, da so v povezavi s stranko na voljo v sistemu. Z vnosom ponudb so možni pregledi nad dnevno 
produkcijo, vključno s statističnimi in grafičnimi prikazi, potek in reševanje reklamacij, kontrola nad statusi ponudb 
(podpisane, sprejete na agenciji, odposlane na zavarovalnico, spolicirane, reklamirane, zavrnjene, stornirane…), vse skupaj 
tako za potrebe osebja agencije kakor sodelavcev na vseh nivojih.  

Avtomatsko se razknižijo police, ki smo jih vnesli za namene stroge evidence. Lahko pripravimo in izdelamo poročila za 
različne namene in potrebe. 

 

Sistem ima podporo za vse formate podatkov, ki jih zavarovalnice v ustrezni obliki izmenjujejo z agencijami. Kvaliteta in nabor 
sta odvisna od pripravljenosti in sposobnosti posameznih zavarovalnic, da zagotovijo ustrezne podatke. Z vsemi si 
prizadevamo vzpostaviti čim kvalitetnejšo elektronsko izmenjavo. Podatki se mesečno, o reklamacijah, saldih in opominih 
lahko tudi pogosteje, uvozijo v sistem in obdelajo. 

 

Po uvozu in obdelavi provizijskih podatkov zavarovalnic je obračun tako rekoč izdelan. Vendar ga pred objavo na spletu ali 
pošiljanjem sodelavcem še preverimo. Na voljo so namenska orodja, s katerimi hitro preverimo morebitna odstopanja med 
vhodno in pričakovano ali vhodno in izhodno provizijo. Ta odkrijejo večino napak, tako v uvoznih datotekah zavarovalnic kot 
v algoritmih za obdelavo podatkov ali nastavitvah produktov in parametrov za obdelavo. 

Kreiramo liste izplačil, ki jih pošljemo v računovodstvo in faktur ali obvestil za pravne osebe. Sodelavcem pošljemo obvestila 
o obračunih, ki si jih ogledajo na spletu ali jim jih pošljemo po elektronski pošti. Ogledamo si poročila s pomembimi finančnimi 
podatki za agencijo. Ogledamo si zaslužke sodelavcev, pričakovano provizijo in dinamiko njenih prilivov v naslednjih mesecih 
in letih po sodelavcih, strukturah, zavarovalnicah, produktih… 

Preverimo neplačila strank in naredimo sezname neplačnikov, da jih kontaktirajo sodelavci, jih spodbudijo in preprečijo 
stornacije. Preverimo, koliko ponudb je ostalih nespoliciranih in raziščemo razloge. 

Sodelavci imajo dostop do svojih obračunov preko spletne aplikacije. Lahko si ogledajo podrobnosti obračunov in izplačil tudi 
za nazaj, način obračunavanja za posamezne produkte, karirerne točke…  

 

V posebnem pregledu – skadencarju ima vsak sodelavec seznam polic, ki jih je potrebno obnoviti. Ogleda si lahko dosje 
stranke, pripete dokumente, police, ki čakajo na obnovo, stranki neposredno iz sistema pošlje SMS, e-pošto, si pogleda njeno 
lokacijo na zemljevidu, jo pokliče, vnese dogovorjeni termin v svoj koledar ali koledar drugega prostega sodelavca. 

Polici se dodeli (ročno, v nekaterih primerih lahko tudi avtomatsko) status obnove (neznan, v postopku, prekinjena, 
obnovljena) in po potrebi vnesejo zaznamki. To omogoča sprotno kontrolo in nadzor nad potekom obnov tudi na nivoju 
agencije in mentorjev. 



Težko je opisati vse funkcionalnosti, kako so med seboj povezane, kako do njih dostopamo… Seznam se sproti dopolnjuje, 
izpopolnjuje, prilagaja potrebam uporabnikov.  

 Konfiguriranje sistema, vnos in kontrola parametrov, dodeljevanje uporabniških imen, pravic in gesel 

 Pregled nad sodelavci, strankami, ponudbami, policami, dogodki… 

 Uvoz in obdelava vhodnih podatkov 

 Izdelava in kontrola obračunov, uravnoteženosti vhodne/izhodne/pričakovane provizije 

 Finančna poročila, statistike… 

 Pričakovana provizija po zavarovalnicah, produktih, sodelavcih…, dinamika pričakovanih denarnih tokov 

 Elektronsko arhiviranje dokumentacije (skeniranih polic, licenc sodelavcev, dopisov…) 

 Beleženje in kronologija sprememb, varnostne kopije… 

 Izdelava personaliziranih dopisov, tiskanje kuvert, pošiljanje SMS-ov, e-pošte… 

 Kreiranje prilagojenih poročil, filtriranje podatkov, prenos v Excel in druge aplikacije 

 Preprosta navigacija med podatki 

 Kontroliran dostop do lastnega portfelja strank, ponudb, polic… 

 Ogled in prevzem mesečnih obračunov, vpogled v zgodovino 

 Vnos ponudb, strank, zaznamkov, opomnikov… 

 Vnos/ogled povezanih dokumentov za stranke, ponudbe, police, sodelavceve… 

 Skadencar - pregled in vnos obnov 

 Koledar, vnos in pregled terminov in poročil o obiskih strank 

 Ogled lokacij strank na zemljevidu, načrtovanje poti 

 Pošiljanje SMS ali elektronske pošte 

 Vnos opomnikov z obvestili preko spletne aplikacije, SMS-ov, e-pošte 

 Sinhronizacija dogodkov z googlovim koledarjem in dopolnitev seznama/podatkov lastnih strank z googlovimi stiki 

Program je bil namensko zarvit za informacjsko podporo zavarovalnim zastopnikom in agencijam. Vendar je z leti postal 
zanimiv tudi za prodajne mreže na drugih področjih ali kot dopolnitev zavarovalniški dejavnosti. Tako se že uporablja na 
naslednjih področjih: 

 Sklepanje in posredovanje pri sklepanju zavarovanj 

 Prodaja finančnih naložb in vrednostnih papirjev 

 Prodaja plemenitih kovin 

 Sklepanje pogodb za dobavo električne energije 

 Za poučevanje v izobraževalnih ustanovah 

 

 

 

 


