Insurance Management til
forsikringsmæglere

Hvad InsMan har betydet for os ?
Vi har nu haft installeret og brugt InsMan i 4 måneder.
Vi havde forinden vores valg af InsMan set flere andre tilsvarende programmer, men ingen af disse opfyldte
vores behov for høj sikkerhed, nemt at anvende, og gerne genkendelighed fra kendte Windows programmer.
Vores første opfattelse af InsMan var, at InsMan så utrolig nemt ud at anvende, vi kunne genkende mange
”billeder” fra Windows programmer, og det så ud til at have de funktioner vi efterspurgte. Vores første
opfattelse holdt stik. At programmet også er utrolig driftssikker, og ikke har fejl, betragter vi som en
tillægsgevinst.
Vores første opfattelse holdt stik. Programmet er utrolig nemt at anvende, både når der skal lægges data
ind, men især når vi skal søge på en kunde. Det er altafgørende for os, at vi kan søge på så mange ting som
muligt, så hurtigt som muligt. Vi har lagt data ind, så vi kan søge på kundenavn- adresse og by,
telefonnummer og CVR-nr. men også på policenr. og bilers reg. nr.
Mulighederne for at lave notater på kunder og på enkelte policer har gjort, at vi hele tiden har opdateret
skader, reguleringer og øvrig korrespondance på vore kunder.
Forsikringsoversigten i InsMan er utrolig god. Vi bestemmer selv hvad der skal stå under de enkelte policer.
Policeoversigten opdater vi når der kommer ny police, eller efter regulering. Vi har således altid vores egen
opdaterede policeoversigt, og skal ikke vente dage og uger på at forsikringsselskaberne sender en
policeoversigt.
Kundestyring efter hovedforfald har været en stor hjælp til os. Vi går nu ind hver måned, og skriver en liste
ud over de kunder der skal faktureres honorar på. Vi vælger måned, og får en liste ud over de policer og
honorarer der forfalder. Vi kan til enhver tid udskrive en liste over vores samlede portefølje. Vi kan ligeledes
lave en liste over de kunder vi har i f.eks. Codan, Tryg eller Topdanmark.
Alt i alt er InsMan et utrolig godt og stabilt program. Sammen med vores elektroniske postsystem er InsMan
det program der bliver åbnet først hver dag.
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