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גרסה חדשה של פורטל המסלקה הפנסיונית תעלה ביום ראשון הקרוב
"העדכון נועד להעניק לקהל משתמשי האתר חוויית עבודה משופרת ,להקל על ההתמצאות באתר,
להנגיש במהירות ובקלות את השירותים השונים ולייעל את העבודה במערכת" ,מסבירים במסלקה
המסלקה הפנסיונית תעלה ביום
ראשון הקרוב גרסה חדשה של האתר
אשר תכלול שינויים בעיצוב האתר,
עמוד הבית ,התפריטים והמסכים .זאת
במסגרת עדכוני התכנה אשר יעלו
במסלקה ביום ראשון ,ובנוסף לכניסת
פעולת חדשות ותוספות לשירותים
הקיימים.
עדכון המראה של הפורטל אשר
עבר "מתיחת פנים" עיצובית מגיע
לאחר יותר מ 5-שנים בהן המסלקה
פעילה ועל רקע הגידול המשמעותי
במספר סוגי הפעולות שהמסלקה
מספקת" .העדכון נועד להעניק
לקהל משתמשי האתר חוויית עבודה
משופרת ,להקל על ההתמצאות
באתר ,להנגיש במהירות ובקלות
את השירותים השונים ולייעל את
העבודה במערכת" ,מציינים במסלקה
הפנסיונית.
במסלקה מסבירים כי במסגרת
השדרוג שונה לחלוטין עמוד הבית
ותפריט הניווט הראשי ,כך שלכל סוג

שירות ניתנה "קובייה" בפני עצמה
אשר מובילה ל'שולחן עבודה' ייחודי
לסוג הבקשה .כך לדוגמה ,קיים
שולחן עבודה ייעודי לבקשות מידע
– באמצעותו יכול הסוכן לעקוב אחר
המיידעים אשר הגיעו על מבוטחיו,
שולחן עבודה ייעודי לבקשות ייפוי כוח
– למעקב אחר סטטוס הקבלה של
ייפוי הכוח ששלח לחברות המנהלות,
שולחן עבודה לדוחות הפרודוקציה -
ממנו הסוכן יכול להוריד את הנתונים
ברמה החודשית ועוד.
במסלקה מסבירים כי "תצוגת המידע
החדשה תורמת בעקיפין גם לשירות
הניתן ללקוח בכך שמסכי ריכוז
המידע והתצוגות הגרפיות של המידע
הפנסיוני הופכים פשוטים ,ברורים
ומזמינים יותר".
במסלקה מדגישים כי השינוי במערכת
הוא עיצובי בלבד וכי תהליכי העבודה
נשארו במהותם דומים .כך גם
נשמרה כל היסטוריית הפניות של
המשתמשים ,כפי שהיה טרם השינוי.

עמוד הבית החדש – התפריט הראשי

הידעתם?
סוכנים יקרים,

הידעתם שדרכים שירותי דרך וגרירה עובדת כיום עם מרבית חברות
הביטוח?
לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי שלנו ברכישת מנוי דרכים
בפוליסות של החברות הבאות :ביטוח חקלאי ,הפניקס ,הראל ,כלל ביטוח ,מנורה
מבטחים ,שומרה ,שירביט.

מייל sales@shr.co.il :טלפון073-2007443 :
כל הזכויות שמורות ,אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון
עדיף ביטוח ופנסיה .המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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