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חברת  SMSפיתחה למען הסוכנים מערכת ייחודית ומתקדמת – ניתוח תיק סוכן.
מטרת מערכת "ניתוח תיק סוכן" לספק כלים תומכי החלטה בניהול משרד הסוכן על מנת לזהות
מרכזי רווח קיימים וחדשים ולצמצם הוצאות מיותרות .שימוש בכלים אילו יוצרים פעולת מלקחיים
שמעבירה את הסוכן ממצב של "לוטה בערפל" למצב של "שליטה מלאה" ומוחלטת על כל ריווחיות
התיק ותורמת לכל הפעילות העסקית .ובמילים אחרות" :להפוך מסוכן ביטוח לאיש עסקים"
כיצד המערכת החדשה מסייעת לסוכנים
המערכת מאפשרת קליטת דוחות עמלה מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות .על ידי שימוש נכון
במערכת "ניתוח תיק סוכן" הסוכן יוכל לייצר מספר דוחות חכמים ומאירי עיניים לטובת התנהלות
יעילה ונכונה של העבודה יום יומית.
הדוח הראשון

1

הדוח הראשון הנו דוח "שווי תיק לקוח".
באמצעות דוח זה המערכת משקפת את סך שווי העמלה המתקבלת מכל לקוח ,תוך הצלבת
הנתונים מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות .דוח "שווי תיק לקוח" כולל נתונים רבים כגון :פירוט
המוצרים שיש ללקוח ,סכומי יתרות והפקדות ,סוגי ביטוח ומהי העמלה המתקבלת מכל מוצר – ובסך
הכל – כמה הלקוח מכניס ברמה החודשית.
סוכן הבוחן את שווי תיק הלקוח יוכל לתכנן את צעדיו להמשך.
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הדוח השני
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הדוח השני הינו "קטגוריית לקוחות" – דוח זה מחשב את סך השווי של כל הלקוחות בסוכנות ומחלק
את הלקוחות לארבע קבוצות .כל קבוצה מהווה רבע מההכנסה החודשית של תיק הסוכן ,וסוכמת
את מספר הלקוחות בכל קבוצה ,מי הם  ,איזה מוצרים יש להם ,ומהי ההכנסה מכל לקוח וכל מוצר.
התובנות שלנו
מכל הבדיקות שנעשו עד כה התגלה הנתון המעניין ביותר :הקבוצה הרווחית ביותר ,הקבוצה
הראשונה – כוללת בתוכה פחות מ 10% -מהלקוחות שמניבים ביחד רבע מההכנסה החודשית.
לעומת הקבוצה הראשונה ,הקבוצה הכי פחות רווחית הנה הקבוצה הרביעית הכוללת את
המספר הגדול ביותר של הלקוחות שמהווים ביחד גם רבע מהכנסה החודשית ,אך מצד שני לה
הפוטנציאל הגדול ביותר למכירת מוצרים חדשים ויזמויות עסקיות.
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הדוח השלישי
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הדוח השלישי הינו דוח "עמלת ייעוץ בנקאי" – דוח זה מציג את רשימת הלקוחות ואת המוצרים
שעליהם הלקוח חתם מינוי יועץ לטובת הבנק ומשקף את סך העמלה המשלומת לבנק במקום לסוכן.

התובנות שלנו
דוח זה למעשה נחשב "כסף על הרצפה" .במקרה זה מומלץ לסוכן לפנות ללקוחות ברשימת
"עמלת ייעוץ בנקאי"  ,לבטל את מינוי היועץ שהחתים הבנק ,ולהשיב לו את העמלה שנגרעה
ממנו .פעולה זו כמובן תורמת לריווחיות תיק הלקוח בצורה משמעותית עם מאמץ קל יחסית.
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דוחות נוספים
קיימים נתונים נוספים שהמערכת יודעת לחשב ולהציג במטרה לספק לסוכן כלי עזר לניהול
יעיל של הפעילות העסקית .לדוגמה:
● ●אחוז העמלה המתקבלת מהפרמיה החודשית
● ●אחוז העמלה המתקבלת מהצבירה החודשית
● ●ניתן לקבץ לקוחות לפי משפחה ,מעסיק וסוכנים
● ●קיימת אפשרות לבחון מוצרים שחסרים לכל לקוח
● ●ואף ניתן לחקור את המוצרים הקיימים ללקוח אך לא מתקבלת בגינם עמלה או שהעמלה
המתקבלת הינה עמלה נמוכה מידי.

דוחות לאקסל
נתונים רבים ונוספים ניתנים לייצוא לאקסל וכך מייצר הסוכן לעצמו כלי עצום לקבלת החלטות
– כיצד לעבוד בצורה יעילה יותר ,נכונה יותר ורווחית יותר – והכי חשוב – הסוכן יוכל לדעת
מה מגיע לו וכיצד לשפר את מצבו.

אנו מזמינים גם אתכם לבדוק את התיק שלכם
ולעשות "ניתוח תיק סוכן"
בהצלחה!

למידע נוסף

והצטרפות

לחץ כאן!
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