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A aplicação GIS Mediadores contempla um conjunto de serviços
(webservices) e módulos que permitem a transferência automática de
informação entre o mediador e as companhias de seguros, bancos ou
outros sistemas externos.
Garante-se assim a atualização da carteira e a fiabilidade dos dados pela
eliminação dos procedimentos manuais, libertando os utilizadores para
a gestão do negócio.
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WEBSERVICES
Os Webservices são componentes utilizados na
integração de sistemas desenvolvidos em plataformas
diferentes tornando-os compatíveis e na comunicação
entre aplicações permitindo-lhes enviar e receber
dados automaticamente.
Para os mediadores e seguradoras, os Webservices
trazem agilidade e eficiência na comunicação aos
processos de produção. Toda e qualquer comunicação
entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente
segura, pois não há intervenção humana.



TRANSAPOL
Efetua o carregamento automático de apólices e a
conversão de propostas em apólice. Permite
também a anulação de apólices se o motivo de
anulação se encontrar configurado.
Com o módulo TRANSAPOL, os dados sobre apólices
novas poderão ser introduzidos automaticamente
no GIS, através de ficheiro enviado pela companhia,
evitando-se assim a duplicação de trabalho,
minimizando os erros inerentes ao carregamento e
maximizando a integração de processos e redução
de tempo de atualização de sistema.

MÓDULOS DE TRANSFERÊNCIA
Permitem a importação e exportação de informação
de e para sistemas externos. Os módulos de
transferência do GIS permitem a validação da
informação (automática e manual) antes de ser
introduzida na carteira de seguros.


TRANSREC
Efetua o carregamento automático de guias de
remessa de recibos (obtidos em formato
eletrónico) de qualquer tipo (novos, continuados,
estornos, indemnizações, etc.).



TRANSCOB
Realiza operações sobre recibos com base nos
ficheiros fornecidos pelas seguradoras.
Estas operações incluem, por exemplo, a
classificação de recibos como cobrados
diretamente pela companhia ou a devolução de
recibos anulados.



“…A Bull Insurance necessitava para melhor
gerir o seu sistema de informação de uma
aplicação que funcionasse integrada, uma vez
que estamos geograficamente distantes uns
dos outros. Conseguimos obter essa
ferramenta através da i2S e sem dúvida
começamos de imediato a acrescentar valor ao
nosso desempenho.
O processo de migração foi complexo mas muito
eficaz, colocando-nos a trabalhar com o novo
sistema mais cedo do que esperávamos…”
António Horta Salvo

TRANSLIQ
Efetua o envio de prestações de contas e
liquidações à seguradora, libertando os
utilizadores da morosa tarefa de seleção dos
recibos nos portais das seguradoras.
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