Система за споделяне на претенции
Claim Share Box
CSBox е специализирана електронна система за споделяне на претенции и съгласуване на
информация по тях.
Целта на системата е да обслужва процесите по размяна на данни между различни
потребители - бързо и лесно, в реално време, те да имат възможност да общуват помежду си,
да разменят информация и да съгласуват действията си.
Claim Share Box предлага:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

улеснено въвеждане на общи данни по претенция
създаване на опис и калкулация
възможност за насочване на претенция към втора страна
сигурна среда за споделяне на данни
съкращаване на времето за размяна на документи
известяване за настъпила промяна в реално време
комуникация между страните в реално време
възможност за връзка с външни системи
съгласуване на суми
яснота и отчетност на времето за обработка на претенции и извършените по тях разходи
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Процес на споделяне
●

●

●

●

●

●

лесен процес по насочване
споделяне на въведените данни по претенция, документи, опис и калкулация,
суми
възможност да се приеме или отхвърли дадена претенция
след споделяне общите данни по претенция се „заключват“ за редакция. По този
начин се гарантира, че и двете страни в процеса работят с еднаква информация
комуникация в реално време
документи, снимки, описи и калкулации могат да се добавят и от двете страни по
време на целия процес на комуникация

●

импортиране на чужд опис и калкулация и възможност за последваща редакция

●

обновяване на статуси

●

обсъждане на суми

Бързо, лесно и в реално време!
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✔
✔

Завеждане на претенция от клиент
Добавяне на документи и снимки
✔
Насочване към ЗК
✔
Комуникация в реално време

Застрахователен брокер

✔
✔

Приемане или отхвърляне на претенция
Завеждане и обработка на претенция
✔
Насочване за оглед
✔
Импортиране на чужд опис и
създаване на калкулация

Застрахователна компания

Въвеждане на данни по претенция
Споделяне
✔
Приемане или отхвърляне на регрес
✔
Размяна на общи данни, документи и снимки
✔
Създаване и споделяне на опис и калкулация
✔
Импортиране на чужди опис/калкулация
и последваща редакция по тях
✔
Съгласуване на суми

✔
✔

✔

Приемане заявка за оглед
Оглед и създаване на опис
✔
Връщане към ЗК
Комуникация в реално време

Външен оценител

✔
✔

Управление на регресна претенция

Застрахователна компания

Възможности на системата CSBox
CSBox като собствена самостоятелна база от данни
CSBox може да бъде използвана като електронна системата за съхранение и прецизно управление на
процесите по обслужване на претенции и ремонтни дейности.

Бързо и лесно въвеждане на
данни по претенция или ремонт
●

●

Добавяне на документи и снимки

●

Създаване на опис/калкулация

●

Архив на приключени случаи

●

Връзка с външни системи

Възможности на системата CSBox
Изготвяне на калкулация и оферта за ремонт

правилно определяне на марката
и модела на автомобила
●

бързо и точно определяне на
увредените части
●

нормовремена за операциите по
демонтаж и монтаж, ремонт и боядисване
●

●

цени за избраните части за подмяна

●

цени за боя и допълнителни материали

съхраняване и експортиране на опис и
калкулация във формат, подходящ да
споделяне
●

