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1. Přihlášení do systému – zadejte přihlašovací údaje.

2. Vstup do systému – po přihlášení se do systému dostanete přes odkaz viz obrázek níže.
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ZÁKLADNÍ ORIENTACE V SYSTÉMU

A. Popis obrazovky
1) Základní rozdělení systému na záložky:
- ADRESÁŘ - obsahuje evidenci klientů
(osoby, podnikatele, firmy atd.)
- PRODUKTY - lze zobrazit přehled produktů nabízených přes PMS
- SMLOUVY - přehled smluv evidovaných u klientů naší společnosti
- PROVIZE
- BROKERPOOL - informace pro obchodníky, formuláře apod.
2) Ovládací tlačítka systému:
- na každé zobrazené stránce jsou pro ovládání systému zobrazena v
horní části "tabulek" tlačítka s následujícími funkcemi.

- ikona lupy - funkce vyhledávání (pozor! tato funkce může být omezena na vyhledání pouze v rámci
zobrazeného záznamu)
- ikona zpět - funkce zpět (návrat o jednu stranu zpět - stejná funkce jako v prohlížeči internetu)
- ikona plus - funkce vytvořit/vložit (vytvořit nový záznam, vložit soubor atd...)
- ikona mínus - funkce odstranit (odstranit záznam, soubor atd.)
- ikona křížek - funkce obnovení uložených údajů (funguje pouze v režimu editace - obnoví údaje d
stavu před editací)
- ikona potvrzení - funkce potvrdit/uložit (potvrzení údajů zadaných pro vyhledání, uložení údajů při
vytvoření nového záznamu, při editaci atd.)
- ikona s funkcí: návrat do výsledků vyhledávání (po kliknutí na tuto ikonu se vrátíte zpět na seznam
vyhledaných záznamů dle vámi zadaných parametrů)
- ikona tisk - tisk (touto funkcí se většinou spouští tisk zobrazených údajů do speciálně upravené
podoby). Plná funkčnost je podporována pro MS Internet Explorer. Tisk lze provádět i na jiných
prohlížečích. Pro plnohodnotnou funkčnost v Mozilla Firefox je možno doinstalovat: MeadCo Neptune http://www.ehow.com/how_8066262_run-activex-firefox.html

POZNÁMKA: ne všechna tlačítka musí být dostupná pro všechny uživatele systému

B. Barva pozadí jednotlivých polí
Barva polí, která se vyplňují, určuje režim práce se systémem:
- modrá - režim vyhledávání
- bílá - režim zobrazující údaje uložené v systému
- žlutá - režim editace (kterýkoliv z údajů na obrazovce byl uživatelem
změněn)
- zelená - režim vytváření nového záznamu

Příklady zobrazení:
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Adresář
- Vyhledávání
- Vytvoření nového záznamu - je nutné rozlišit tyto typy záznamu:
- Osoba (identifikuje se rodným číslem)
- Fyzická osoba podnikatel (=firma, identifikuje se IČ)
- Právnická osoba (=firma, identifikuje se IČ)
- Osoba a fyzická osoba podnikatel
(správné zadání a provázání pokud se jedná o tutéž osobu - je nutné vytvořit dva záznamy!!!)
- Editace záznamu
- Vložení/smazání souboru ke kontaktu v adresáři
- Povolení zobrazení kontaktu dalšímu uživateli skupiny

Vyhledávání
Základní vyhledávání údajů v adresáři

1

(osoby, podnikatelé, firmy...)
1) zobrazení vyhledávací obrazovky adresáře
- klikneme v horní liště na Adresář a zobrazí se vyhledávací obrazovka
adresáře (režim vyhledávání poznáme podle modře vybarvených kolonek).
- vyhledávat můžeme podle jakéhokoliv kritéria - např. dle názvu, příjmení,
rodného čísla, adresy… (dle kterékoliv modré kolonky)
- vyhledávat můžeme i podle několika kritérií najednou - např. dle datumu
narození a zároveň dle města apod.

3
2
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2) Příklad: vyhledání v adresáři pana Kováře.
- do pole "Název (název firmy, jméno nebo příjmení osoby)" napíšeme
příjmení osoby, kterou hledáme: "kovar"
Poznámka: pro vyhledávání není nutné používat diakritiku
3) Vyhledání vepsaného výrazu potvrdíme tlačítkem "potvrdit"
4) Zobrazí se vyhledané výsledky - seznam všech záznamů, které
obsahují slovo "kovar"

Poznámka: systém vyhledá mnohem více záznamů, než jen ty, které
obsahují příjmení kovář. Např. vyhledá i "Bobková Radka", neboť tento
celý název obsahuje výraz "...ková R..." (systém nerozlišuje ve
vyhledávání diakritiku, velká a malá písmena, mezery, tečky a další
speciální znaky, aby vyhledání bylo efektivnější).
5) pro zobrazení detailu požadovaného záznamu klikněte na název
požadovaného záznamu v prvním sloupci.

4
5
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Pokročilé vyhledávání údajů v adresáři (osoby, podnikatelé, firmy...)
- vyhledávat můžeme podle jednoho nebo více kritérií najednou.
- zástupné znaky pro vyhledávání:
* ... jakýkoliv údaj v daném poli
? ... jakýkoliv údaj místo konkrétního znaku
= ... najde údaje, které mají toto pole prázdné
!= ... najde údaje, které mají toto pole jakkoliv vyplněné (aspoň jeden znak)
!=%%% .... platí pouze pro pole: "Tel., mobil apod." a vyhledá záznamy, které mají vyplněný telefonický kontakt
Poznámka: tyto zástupné znaky nemusí fungovat v úplně všech vyhledávacích polích

2) Příklady vyhledání:
- narozeniny: vyhledání osob, které mají konkrétní den nebo měsíc narozeniny:
- narozeniny v květnu: do pole Datum narození zadáme datum ve tvaru *.05.* (hvězdička nahrazuje jakýkoliv číslo) - tedy budou vyhledány všechny záznamy, kde v
datumu narození bude vždy měsíc 05, a den a rok narození jakýkoliv.
- narozeniny 18.12: do pole Datum narození zadáme: 18.12.* (tedy hledat datum narození 18.12. v kterémkoliv roce)
- muži, ročník narození 1973 a mladší: v poli Pohlaví vybereme Muž, a do pole datum narození doplníme >*.*.1973 (rok narození je větší než 1973 a datum, měsíc narození
libovolný)
- firmy se sídlem v Třebíči: v poli Typ záznamu vybereme Firma nebo pobočka, do pole Město vepíšeme Třebíč
- osoby dle PSČ trvalého bydliště začínající na 616: v poli Typ záznamu vybereme Osoba, do pole PSČ (u adresy trvalého bydliště) vepíšeme 616 (Upozornění: po
zobrazení výsledků vyhledávání se ve sloupci město zobrazuje město vyplněné v kontaktní adrese - tedy se nemusí shodovat s PSČ)
Obdobným způsobem lze vyhledávat klienty dle vašich potřeb.
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Adresář - nový záznam – osoba
(identifikuje se rodným číslem)
1) Kontrola, zda klient je v MIA již zadaný
- máme dvě možnosti:

1a

a) buď přes vyhledání klienta jej dáme vyhledat nejlépe dle rodného
čísla, případně dle jména. Pokud žádný z vyhledaných záznamů není
osoba, kterou chceme zadat, pokračuje kliknutím na ikonu plus
(v horní části - ovládací tlačítka systému) a tím se otevře zadávací
obrazovka (políčka k zadávání jsou vybarvena zeleně)
b) nebo kontrolu provedeme na zadávací obrazovce v políčku Rodné číslo
– zadáním rodného čísla a kliknutím na otazník

1b

2) Zadávání nové osoby s rodným číslem
a) klikneme v horní části na záložku adresář (objeví se nám vyhledávací
obrazovka s modře vybarvenými políčky)
b) klikneme na ikonu plus

(v horní části - ovládací tlačítka

systému) a tím se otevře zadávací obrazovka (políčka k zadávání jsou
vybarvena zeleně)
c) pokud ještě nemáme ověřeno, zda je osoba v systému již
zadaná, přejdeme ke kontrole dle rodného čísla - viz. f) a po ověření
vyplňujeme údaje dle bodu d) až k)
d) v prvním řádku nastavíme pole "Typ záznamu" na hodnotu "Osoba"
e) dále vyplníme Titul, Příjmení, Jméno, Titul za jménem, můžeme
doplnit i funkci (povolání zadávané osoby)
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f) pokračujeme vyplněním Rodného čísla; kliknutím na otazník za
názvem tohoto pole: Rodné číslo - (?) si můžeme zkontrolovat, zda toto
rodné číslo v systému MIA je již zadané. Pokud ano, v zadávání již
nepokračujeme a vyhledáme si klienta přes vyhledávací
obrazovku.

g) po kliknutí do kteréhokoliv dalšího políčka se dle rodného čísla doplní
datum narození a pohlaví
h) vybereme tipaře a správce kontaktu (předvyplněno dle
přihlášeného uživatele)
i) pokračujeme zadáním kontaktů (telefonní čísla, skype jméno apod.) doplněním do 4 políček pod sebou. U každého z políček si můžeme
vybrat, o jaký typ kontaktu se jedná (je tedy možné zaznamenat např. 3
mobilní čísla klienta a jedno skype jméno). Kontakty zadáváme od
horního pole směrem dolů bez ohledu na přednastavené typy
kontaktů. Dále máme možnost vyplnit až 2 emailové adresy.
j) adresa - doplníme adresu trvalého bydliště a vybereme Kraj, do
kterého tato adresa patří. Je nutné vždy vyplnit i Kontaktní adresu i
v případě, že je shodná s adresou trvalého bydliště - v tomto případě ji
jednoduše zkopírujeme kliknutím na šipku vpravo (kousek od pole
Stát).
k) doplníme Oslovení (jedná se o oslovení v 5. pádu pro vytváření
korespondence - např. Nováku)
l) nakonec doplníme další Doplňující informace dle potřeby a vyplněné
údaje uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
části - ovládací tlačítka systému)

(v horní
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Adresář - nový záznam – fyzická osoba podnikatel nebo
firma (identifikuje se IČ)
Rozdíly oproti zadávání soukromé osoby:
- při zadávání podnikatele nebo firmy nastavíme v prvním řádku pole "Typ
záznamu" na hodnotu "Firma" - tím se zadávací obrazovka změní (může
to chvilku trvat)
- dále vyplníme Název (případně Název 2, pokud se nám do prvního pole
nevejde) dle Živnostenského listu, Právní formu nastavíme na FO podnikatel, doplníme IČ, případně DIČ, zkratku firmy (zkratku firmy je
vhodné doplnit při složitějších názvech právního subjektu - usnadní
vyhledávání)
- doplníme údaje o plné moci (zda je s klientem podepsána a její platnost
od - do)
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Adresář – zadání osoby (identifikuje se rodným číslem) v
případě, že je stejná osoba již zadána jako fyzická osoba
podnikatel (s IČ)
1) Vyhledáme již zadaný záznam - fyz. osobu podnikatele
- zobrazíme detail záznamu
2) Navážeme pod něj osobu s rodným číslem a vyplníme údaje
a) ve třetí tabulce (Přehled osob ve firmě / pobočce) na detailu
záznamu osoby-podnikatele klikneme na ikonu plus

(v horní části

této tabulky - ovládací tlačítka systému)
b) otevře se zadávací obrazovka (zeleně vybarvená políčka) - do nich
vyplníme údaje stejným způsobem jako při zadávaní osoby s RČ
c) nakonec vyplněné údaje uložíme kliknutím na ikonu
potvrzení/uložení

(v horní části - ovládací tlačítka systému)

2a

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
strana 11
Adresář – zadání podnikatele (s IČ) v případě, že je
stejná osoba již zadána jako osoba (s RČ)
1) Vyhledáme již zadaný záznam - osobu s RČ
- zobrazíme detail záznamu
2) Navážeme na ni nový záznam fyz. osoby podnikatele a vyplníme
údaje

2a

a) v horní části (vedle tlačítka přidat smlouvu a přehled smluv) kliknout na
ikonu Vytvoř nadřazenou firmu
b) otevře se zadávací obrazovka (zeleně vybarvená políčka) - do nich
vyplníme údaje stejným způsobem jako při zadávání fyzické osoby podnikatele

c) nakonec vyplněné údaje uložíme kliknutím na ikonu
potvrzení/uložení

(v horní části - ovládací tlačítka systému)

Adresář - editace
1) Editace údajů (funkce je dostupná dle oprávnění)
a) zobrazíme si detail kontaktu, ve kterém potřebujeme provést úpravy
b) klikneme do pole, které potřebujeme upravit a upravíme požadované údaje (políčka se vybarví žlutou barvou)
c) provedené změny uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení

(v horní části - ovládací tlačítka systému).
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Adresář – správce kontaktu, tipař kontaktu
1. Zadání tipaře nebo správce kontaktu (při zadávání nového záznamu)
- Tipař a Správce kontaktu se předvyplňuje podle toho, kdo je přihlášený (platí pro obchodníky).
Pokud chceme zadat jiné údaje, pokračujeme níže - bodem 2. Změna tipaře nebo správce kontaktu.
!!! Pokud chceme zadat Správce kontaktu jiného než Tipaře kontaktu, tak nejprve vybereme Správce kontaktu a poté Tipaře kontaktu
!!! Pokud vybereme Tipaře kontaktu, a Správce kontaktu vybraný není, zkopíruje se Správce kontaktu do kolonky Tipař

- výběr Tipaře a Správce kontaktu se provádí kliknutím na ikonu LUPY

vedle políčka Tipař (Správce) kontaktu

- vyhledáme Tipaře (Správce) kontaktu
- zobrazí se seznam odpovídajících záznamů - výběr provedeme kliknutím na tlačítko Vyber

(nebo si můžeme zobrazit detail záznamu pro ověření, že vybíráme správný záznam, a poté

kliknout na tlačítko Vyber v pravé horní části)
- po provedení výběru se nám zobrazí obrazovka detailu kontaktu, ke kterému tipaře (správce) kontaktu přidáváme.
- upravený záznam uložíme

2. Změna tipaře nebo správce kontaktu
- kliknout na tlačítko lupy

vedle políčka Tipař (Správce) kontaktu

- zobrazí se okno, kde se zobrazí detail současného Tipaře (Správce) kontaktu
- kliknu nahoře vlevo na záložku "Vyhledávání" - tím se mi zobrazí vyhledávací obrazovka
- vyhledáme nového tipaře (správce) kontaktu
- klikneme na VYBER

u požadovaného nového záznamu (tím se vrátíme zpět na detail záznamu)

- pokud je toto jediná změna záznamu, nezapomeňte kliknout na tlačítko ULOŽIT

.

3. Odebrání tipaře nebo správce kontaktu
- kliknout na tlačítko lupy

vedle políčka Tipař (Správce) kontaktu

- zobrazí se okno, kde se zobrazí detail současného tipaře (správce kontaktu)
- kliknout na tlačítko ODEBRAT
- pokud je toto jediná změna záznamu, nezapomeňte kliknout na tlačítko ULOŽIT

.
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Adresář, Smlouvy, Události - přiložené
soubory
1) Prohlížení přiložených souborů
- při zobrazení detailu kontaktu v adresáři (nebo smlouvy,
události) se ve spodní části obrazovky mohou nacházet
PŘILOŽENÉ SOUBORY
- zobrazíme je kliknutím na název souboru (soubor se otevře
v novém okně - dle individuálního nastavení zabezpečení
počítače se mohou objevovat při otevírání souborů
systémové dotazy a upozornění)
2) Vkládání souborů
a) klikneme v horní části tabulky s názvem PŘILOŽENÉ
SOUBORY na ikonu plus

2a

(v horní části - ovládací

tlačítka systému)
b) v novém okně se otevře zadávací obrazovka pro popis a
vložení souboru (kolonky k zadávání jsou vybarvena zeleně)
c) vybereme Typ souboru (např. 01-smlouva), případně

2b

dopíšeme poznámku
d) soubor pro vložení ke kontaktu dohledáme kliknutím na
tlačítko PROCHÁZET (otevře se okno s výběrem souboru v

2g

počítači, flance, síťovém disku apod.)
e) vybereme jeden požadovaný soubor (více nelze najednou
vložit) a klikneme na OTEVŘÍT
f) tímto se vrátíme do okna zadávací obrazovky pro popis a

2c

vložení souboru
g) pokud máme vyplněny všechny potřebné údaje, klikneme
na ikonu potvrzení/uložení

(v horní části - ovládací

tlačítka systému) a tím načteme soubor do systému.
h) nyní můžeme tlačítkem plus

přidávat další soubory

nebo okno pro přidávání souboru uzavřít

2c

2d
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3) Vymazání souborů u kontaktu (tato možnost je
dostupná dle oprávnění)
a) v detailu kontaktu ve spodní části obrazovky v tabulce
PŘILOŽENÉ SOUBORY klikneme ve sloupci ID na číslo,
které je před souborem, který chceme vymazat
b) v novém okně se otevře obrazovka s názvem EDITACE
PŘILOŽENÉHO SOUBORU
c) pro smazání souboru a popisu klikneme na ikonu mínus
odstranění (v horní části - ovládací tlačítka systému) a
tím vymažeme soubor ze systému.

3c

4) Editace popisu/označení typu
přiloženého souboru (tato možnost je dostupná dle
oprávnění)
a) v detailu záznamu ve spodní části obrazovky v tabulce
PŘILOŽENÉ SOUBORY klikneme ve sloupci ID na číslo,
které je před souborem, který chceme editovat
b) v novém okně se otevře obrazovka s názvem EDITACE
PŘILOŽENÉHO SOUBORU
c) upravíme požadované údaje (kolonky se vybarví žlutou
barvou) a změny uložíme kliknutím na ikonu
potvrzení/uložení

systému).

(v horní části - ovládací tlačítka

4c
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Adresář, Smlouvy - povolení zobrazení kolegům
Povolení zobrazení kontaktu nebo smlouvy může provést pouze správce
kontaktu, případně nadřízeny manažer správce kontaktu nebo
administrativa.
- při zobrazení detailu kontaktu je v pravé části velké okno se všemi
osobami, kterým je možno zobrazení záznamu povolit
- kliknutím označíme jednu nebo více osob, kterým povolíme zobrazení
klienta (smlouvy)
- stejným způsobem přístup rušíme - tedy odznačíme jednu nebo více
osob, kterým odebereme povolení zobrazení klienta
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Smlouvy
- Vyhledávání
- Zadání nové smlouvy
- Zadání změny ve smlouvě:
- Změna ve smlouvě, která je nyní ve Vaší správě
- Změna ve smlouvě, která není nyní ve Vaší správě
- Zadání storna s náhradou:
- Storno s náhradou u smlouvy, která je nyní ve Vaší správě
- Storno s náhradou u smlouvy, která není nyní ve Vaší správě
- Zaevidování žádanky (nebo storna, ke kterému není přes PMS sjednána navazující smlouva):
- Zaevidování žádanky ke smlouvě, která je nyní ve Vaší správě
- Zaevidování žádanky ke smlouvě, která není nyní ve Vaší správě
- Editace záznamu smlouvy
- Vložení/smazání souboru ke smlouvě
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Vyhledávání smluv
1) zobrazení vyhledávací obrazovky smlouvy
- klikneme v horní liště na SMLOUVY a zobrazí se vyhledávací obrazovka

2

pro smlouvy
(režim vyhledávání poznáme podle modře vybarvených kolonek).
- vyhledávat můžeme podle jednoho nebo více kritérií najednou
- nejčastěji vyhledáváme smlouvy dle čísla smlouvy (čísla návrhu
smlouvy).
Poznámka: pokud potřebujeme zobrazit smlouvy konkrétního klienta, je
možné si jej vyhledat v Adresáři a kliknout na tlačítko Přehled smluv
(v horní části - ovládací tlačítka systému).
2) Příklad: vyhledání dle čísla smlouvy.
- do pole " Číslo smlouvy (návrhu) " zadáme údaj, který známe pro
vyhledávání
3) Vyhledání vepsaného výrazu potvrdíme tlačítkem "p

otvrdit"
4) Zobrazí se vyhledané výsledky - seznam všech záznamů, které
obsahují podmínky zadané na vyhledávací obrazovce
- standardně se zobrazují jen záznamy, ke kterým má přihlášený uživatel
přístup (možnost zobrazit detail)
- pro zobrazení detailu požadovaného záznamu klikněte na název
požadovaného záznamu (název produktu) v prvním sloupci.

4
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Pokročilé vyhledávání smluv
Příklady vyhledání:
- výročí smlouvy: vyhledání smluv, které mají konkrétní měsíc výročí:
- výročí v květnu: do pole Datum platnosti od zadáme datum ve tvaru *.05.* (hvězdička nahrazuje jakýkoliv číslo) - tedy budou vyhledány všechny záznamy, kde v datumu platnosti od je
zaznamenán vždy měsíc 05, a den a rok platnosti od jakýkoliv.
- ukončení smlouvy v červnu 2008: v poli Datum platnosti do doplníme *.06.2008 (tím se zobrazí smlouvy, které mají vyplněné datum ukončení v červnu 2008)
obdobným způsobem lze vyhledávat smlouvy dle vašich potřeb.

Vyhledání výročí smlouvy pomocí filtru „výročí“
- na vyhledávací obrazovce je tlačítko "Výběr filtrů"

(druhé zleva)

- po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam filtrů
- označíme požadovaný filtr pro výročí

Vyhledání se zvoleným filtrem provedeme tlačítkem "potvrdit"

.
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Zadání smlouvy do systému
1) Vyhledáme klienta, ke kterému přidáváme smlouvu a
zobrazíme si detail záznamu
2) Vytvoření záznamu a výběr produktu
a) máme zobrazený detail klienta, ke kterému budeme přidávat
smlouvu
b) klikneme na ikonu Přidat smlouvu (v horní části - ovládací tlačítka
systému) a tím se otevře obrazovka pro výběr produktu

2b
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c) v levém menu Kategorie si postupně vybereme kategorii, do které

2c

zadávaný produkt patří, případně zobrazené produkty omezíme dle
instituce - v horní části obrazovky (výběrem požadované instituce a
kliknutím na tlačítko Vybrat)
d) požadovaný produkt vybereme kliknutím na jeho Název - v prvním

2c

sloupci. Tím se vytvoří nový záznam o smlouvě ke klientovi (toto může
chvíli trvat) a zobrazí se obrazovka pro zadání údajů o smlouvě.
e) v prvním řádku je předvyplněný správce smlouvy (přihlášený

2d

uživatel)
f) dále je předvyplněná Akce se smlouvou na hodnotu „nová“ (je
možno použít: nová smlouva, změna…), Stav zadávání smlouvy:
informace o stavu zadávání smlouvy (mění se pouze kliknutím na
tlačítko v horní části tabulky, nebo výběrem při zadávání storna
smlouvy)
g) ve druhém řádku vyplníme Číslo návrhu smlouvy, Číslo smlouvy
1, Číslo smlouvy 2 a případně do pole Číslo obch. v evid.
obchodníka vaše číslo v evidenci, pokud si smlouvy číslujete sami
Poznámka: např. u cestovního pojištění, kde je u jednoho čísla návrhu
více čísel smluv vyplníme rozsah čísel do pole Číslo smlouvy 1
následovně: pro čísla od 66559901 do 66559905 zapíšeme hodnotu:
66559901-5
h) Datum uzavření smlouvy: vyplníme datum podpisu smlouvy s
klientem (dle datumu uvedeném ve smlouvě).
i) Datum platnosti od: doplníme datum platnosti od
j) Datum platnosti do: pokud známe datum platnosti do, tak jej
vyplníme. U smluv na dobu neurčitou necháme pole prázdné.
k) Datum platnosti sml./změny od – při zadávání nové smlouvy se
nevyplňuje, doplní se zde datum změny smlouvy při zaznamenání
změnového formuláře
l) Datum pro další oslovení: zde si můžeme zapsat datum dalšího
oslovení klienta v souvislosti s touto smlouvou mimo standardní výročí
smlouvy (např. fixace hypotečního úvěru po 3 letech).
m) Klient: je předvyplněný (v případě potřeby je možno změnit

2e – 2r
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navázání smlouvy na jiného klienta)
n) Zaměstnavatel: pokud do smlouvy přispívá platbou
zaměstnavatel, je nutné jej vybrat kliknutím na ikonu lupy
(zaměstnavatel musí být zadán v adresáři)
o) Nadřazená smlouva: pokud k zadávané smlouvě existuje nějaká
nadřazená smlouva, je nutné ji vybrat kliknutím na ikonu lupy
p) Předmět smlouvy: zde je možné upřesnit čeho se smlouva týká,
pokud má klient sjednaných více stejných smluv (využívá se např. při
pojištění automobilů pro uvedení SPZ a typu vozidla, rozlišení více
nemovitostí, které jsou pojištěny apod.)
q) Typ smlouvy: rozlišení zda jde o standardní smlouvu nebo
skupinovou (např. penzijní připojištění ve firmě)
r) Počítat provize: vybereme, zda pro smlouvu počítat provize (např.
při evidenci smlouvy, kterou má klient sjednanou jiným poradcem,
vybereme NE… a tím máme smlouvu pouze evidovanou bez
návaznosti na provize)
s) vyplněné údaje uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému)
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3) Upřesnění produktu na smlouvě
a) pokud smlouva obsahuje nějaká připojištění nebo více částí,
zaškrtneme sjednané součásti smlouvy dle nabízených možností ve
sloupci Uzavřeno.
b) údaje uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení

(v

horní části tabulky PRODUKTY)

4) Zadání základních parametrů o smlouvě

4

- zadáme Základ pro výpočet provize
- Platba (co má klient ve smlouvě)
- Frekvence (sjednaná frekvence platby klienta dle smlouvy)
- Upřesnění akce (nová smlouva, změna...)
- Platnost od (produkt sjednán od)
- Platnost do (produkt sjednán do)

5a
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5) Zadání provizí
a) klikneme na odkaz schéma
b) zobrazí se tabulka na doplnění provizních parametrů (v prvním

5b

řádku jsou předepsány hodnoty z předchozí webové stránky – tedy
základ provize, platba klienta, frekvence platby, akce s produktem)
c) pokračujeme Nastavením provizí:
- měsíc od, měsíc do (provize vyplácena od – do v určité výši,

5c - 6

tedy např. od 1. do 12. měsíce ve výši 50% ze základu pro výpočet
provize)
- Sazba provize % (sazba dle které je v tomto období vypláceno)
- Provize částkou (použití částky místo procentní sazby)
- Koef. bodů (určení hodnoty bodu)
- Frekvence vyplácení (např. vyplacení provize ročně i když klient
platí měsíčně)
- Posun vyplácení (s jakým zpožděním čekáme vyplacení provize)
- Období 1. provize (ukáže do kterého období dle nastavených
hodnot a posunu vypočítá MIA LITE první provizi)
6) Rozdělení provize
Umožnuje zadat procentní rozdělení provize mezi obchodníka a
tipaře.
- vybereme Obchodníka 1 (je přednastavený přihlášený uživatel) a
doplníme jaký má procentní podíl na obchodě (100% = dostane celou
provizi; není zde podmínka součtu 100% za více obchodníků, neboť
můžeme do systému zaznamenat smlouvu, kde se dělíme o provizi
s jiným obchodníkem, který není zaevidovaný v MIA LITE)
7) Uložení hodnot
Všechny hodnoty uložíme kliknutím na tlačítko:
Uložit všechny změny
8) Vložení naskenované smlouvy
- stejné jako vložení souboru ke klientovi - postup popsán na str. 12
(sken se vkládá zcela dole v první záložce – Smlouva)

7
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9) Stav smlouvy – posunutí smlouvy do dalšího stavu
- pokud jsou všechny údaje o smlouvě kompletně zadány, předáváme
záznam do dalšího stavu kliknutím na ikonu Potvrdit změny a přejít
do dalšího stavu

(v horní části mezi ovládacími tlačítky).

Provizní výpočty se smlouvou probíhají při posunutí do stavu:
04 – schváleno/ aktivní

Záložka: Provize příchozí
- v této záložce se zobrazí očekávané a spárované provize, které Vám
náleží od Vašeho makléře, pojišťovny nebo jiného subjektu finančního
trhu.

9
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Záložka: Provize po rozdělení
- v této záložce jsou provize rozděleny dle zadání v záložce
Rozdělení/provize. Pokud zde máte nastaveno rozdělení 100% pro
jednoho obchodníka, zobrazí se v záložce Provize po rozdělení stejné
hodnoty jako v předchozí záložce Provize příchozí. Dále se zde
zobrazují vypočtené body za produkci.

Záložka: Historie smlouvy
- zde se zobrazují všechny verze smlouvy, které vznikly přes funkci
„změna smlouvy“ (tedy ne každé uložení).
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Záložka: Osoby
- ke smlouvě můžeme přiřadit další osoby z adresáře, které mají ke
smlouvě vztah (např. pojištěný, pokud se liší od pojistníka, zákonný
zástupce apod.)
- smlouva se bude zobrazovat v přehledu smluv i u osob přiřazených
přes tuto záložku
1) v záložce Osoby klikneme na ikonu plus
2) v poli Osoba na smlouvě klikneme na ikonu LUPY

a tím se

nám otevře vyhledávací obrazovka adresáře pro výběr klienta
3) vyhledáme klienta stejným způsobem jako v adresáři
4) klinutím na tlačítko Vyber

před zobrazeným jménem

vybereme klienta
5) v pravé část v poli Vztah ke smlouvě vybereme požadovanou
hodnotu (např. pojištěný, zákonný zástupce)
6) celý záznam uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému)
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Záložka: Události
- v této záložce si můžeme evidovat pojistné události nebo intervence
(tyto údaje jsou k dispozici i klientovi, kterému můžeme umožnit
přístup na jeho osobní údaje a smlouvy)
- k událostem na smlouvě je možné přidávat skenované dokumenty,
tak jako ke klientům, nebo smlouvám
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Smlouva - změna smlouvy
1) Vyhledáme klienta a již zadanou smlouvu (pokud se jedná o
smlouvu, která ještě není v systému zadaná, tak ji zde nejdříve zadáme
jako „novou smlouvu“ a poté s touto smlouvou provádíme změny)
2) Vytvoření záznamu o změně smlouvy
a) zobrazíme detail smlouvy, ke které je sepsána změna nebo dodatek
b) pod kolonkami s údaji o smlouvě (nad kolonkou poznámka) je text:
Historie smlouvy: Žádná předchozí verze <---> Změna smlouvy.
Klikneme na odkaz: Změna smlouvy.
c) údaje ze stávající smlouvy se zkopírují do nového záznamu, kde pouze
upravíme, co se změnilo.
d) Datum uzavření smlouvy: vyplníme datum podpisu formuláře

2b

(smlouvy) se změnou
e) Datum platnosti sml./změny od: vyplníme datum od kdy platí
změněná verze smlouvy.
dále změny mohou být i v těchto údajích:
f) Datum platnosti do: při změně opravíme aktuální datum platnosti do (u
smluv na dobu neurčitou necháme pole prázdné)
g) Správce smlouvy: pokud změnu podepisuje jiný obchodník, než
podepisoval původní smlouvu, je nutné změnit i tento údaj.
h) Zaměstnavatel: při změně zaměstnavatele, který do smlouvy přispívá,
je nutné jej vybrat kliknutím na ikonu lupy

a vybrat aktuální údaj

ch) Typ smlouvy: rozlišení zda jde o standardní smlouvu nebo
skupinovou (např. penzijní připojištění ve firmě)
i) Stav zadávání smlouvy: informace o stavu zadávání smlouvy (mění se
pouze kliknutím na tlačítko v horní části tabulky)
j) vyplněné údaje uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému)

Další kroky jsou stejné jako při zadávání nové smlouvy
(viz str. 20 – 23)
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Smlouva - storno s náhradou (navazující smlouva)
1) Vyhledáme klienta a již zadanou smlouvu (pokud se jedná o
smlouvu, která ještě není v systému zadaná, tak ji zde nejdříve zadáme
jako „novou smlouvu“ a poté s touto smlouvou provádíme změny)
2) Vytvoření záznamu pro náhradu smlouvy
a) zobrazíme detail smlouvy, ke které je sjednána navazující smlouva
b) pod kolonkami s údaji o smlouvě (nad kolonkou poznámka) je text:
Historie smlouvy: Žádná předchozí smlouva <---> Vytvořit navazující
smlouvu (stávající se stornuje). Klikneme na odkaz Vytvořit navazující
smlouvu (stávající se stornuje).
c) stávající smlouva přejde do stavu storno s náhradou a otevře se
obrazovka pro zadání nové smlouvy - výběr produktu.

Další kroky jsou stejné jako při zadávání nové smlouvy
(viz str. 20 – 23)

Smlouva - evidence žádanky
Žádanky, které nemají vliv na výši provize, evidujeme obvykle pouze jako
skeny připojené ke smlouvě (např. změna adresy klienta).
1) Vyhledáme klienta a již zadanou smlouvu (pokud se jedná o
smlouvu, která ještě není v systému zadaná, tak ji zde nejdříve zadáme
jako „novou smlouvu“ a poté s touto smlouvou pracujeme)
2) Vložení naskenované změny smlouvy
- ke smlouvě přidáme ve spodní části naskenovanou žádanku - postup
popsán na str. 12

2b
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Smlouva - evidence storna
1) Vyhledáme klienta a již zadanou smlouvu (pokud se jedná o
smlouvu, která ještě není v systému zadaná, tak ji zde nejdříve zadáme
jako „novou smlouvu“ a poté s touto smlouvou pracujeme – pokud např.
ukončujeme klientovi smlouvu sjednanou jiným získatelem)
2) Vytvoření záznamu o změně smlouvy - storno
a) zobrazíme detail smlouvy, kterou stornujeme
b) pod kolonkami s údaji o smlouvě (nad kolonkou poznámka) je text:
Historie smlouvy: Žádná předchozí verze <---> Změna smlouvy.
Klikneme na odkaz: Změna smlouvy.
c) údaje ze stávající smlouvy se zkopírují do nového záznamu.
d) Datum uzavření smlouvy: vyplníme datum podpisu formuláře
(smlouvy) s žádostí o storno (nebo datum storna, pokud je např. pro
neplacení)
e) Akce se smlouvou: vybereme Storno
f) Datum platnosti sml./změny od: vyplníme skutečný datum storna
Další kolonky:
h) Datum platnosti do: Pokud se jednalo o smlouvu na dobu neurčitou,
tak doplníme datum, do kdy je smlouva skutečně platná. Pokud smlouvu
stornujeme předčasně a na smlouvě bylo sjednáno nějaké datum
ukončení, tak toto datum neměníme (např. u životního pojištění)
ch) Správce smlouvy: pokud storno podepisuje jiný obchodník, než
podepisoval původní smlouvu, je nutné změnit i tento údaj.

i) vyplněné údaje uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému)
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3) Zadání parametrů ke stornu u produktu
- ponecháme základ pro výpočet provize
- ponecháme Platba (co má klient ve smlouvě)
- ponecháme Frekvence (sjednaná frekvence platby klienta dle smlouvy)
- Upřesnění akce: vybereme Storno
- ponecháme Platnost od (produkt sjednán od)
- upravíme Platnost do (produkt sjednán do)
4) Zadání provizí
a) klikneme na odkaz schéma
b) zobrazí se tabulka na doplnění provizních parametrů (v prvním řádku
jsou předepsány hodnoty z předchozí webové stránky – tedy základ
provize, platba klienta, frekvence platby, akce s produktem)
c) pokračujeme Nastavením provizních podmínek storna:
- měsíc od, měsíc do (období, pro které platí stornosazba, z důvodu
nepřesností při určování stornoobdobí vyplníme celý první rok - tedy od 1.
do 12. měsíce ve výši 90% ze základu pro výpočet provize. Stornosazbu
90% v tomto příkladě zadáváme o něco vyšší, než je skutečná
stornosazba, systém si snížení dopočítá sám při spárování provize. Pokud
známe přesnou sazbu stornoprovize, tak ji doplníme přesně)
- Sazba provize % (stornosazba)
- Provize částkou (použití částky místo procentní sazby)
- Koef. bodů (necháme prázdné nebo nula)
- Frekvence vyplácení (např. ročně)
- Posun vyplácení (s jakým zpožděním čekáme odečtení provize)
- Období 1. provize (ukáže do kterého období dle nastavených
hodnot a posunu vypočítá MIA LITE stornoprovizi)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
strana 32

5) Rozdělení provize
Ponecháme hodnoty zkopírované systémem. Odečty za storno probíhají
z provizí označených jako uzavřené (= skutečně proplacené).
7) Uložení hodnot
Všechny hodnoty uložíme kliknutím na tlačítko:
Uložit všechny změny
8) Vložení naskenované žádanky storna smlouvy

9

- stejné jako vložení souboru ke klientovi - postup popsán na str. 12
(sken se vkládá zcela dole v první záložce – Smlouva)
9) Stav smlouvy – posunutí smlouvy do dalšího stavu
- pokud jsou všechny údaje o smlouvě kompletně zadány, předáváme
záznam do dalšího stavu kliknutím na ikonu Potvrdit změny a přejít do
dalšího stavu

(v horní části mezi ovládacími tlačítky).

Provizní výpočty (storna) se smlouvou probíhají při posunutí do stavu:
04 – schváleno/ aktivní

10
10) Nastavení smlouvy do stavu STORNO
posledním krokem je na záložce Smlouva
a) Stav zadávání smlouvy: vybereme Storno
b) Důvod storna smlouvy: vybereme důvod storna.
c) vyplněné údaje uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému)
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Smlouvy - editace
Údaje ve smlouvách lze editovat pouze ve stavu zadávání (pro úpravy
je obvykle zamčený stav 04 – schváleno / aktivní)
1) Editace údajů (funkce je dostupná dle oprávnění)
a) zobrazíme si detail smlouvy, ve které potřebujeme provést úpravy
b) klikneme do kolonky, kterou potřebujeme upravit a upravíme
požadované údaje (kolonky se vybarví žlutou barvou)
c) provedené změny uložíme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému).
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Provize
- Očekávané provize
- Párování a evidence příchozích provizí

Provize – očekávané provize
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Všechny očekávané provize (vypočtené na základě provizních údajů
zadaných na smlouvě) se zobrazují v záložce Očekávané provize. Po
zadání kriterií pro vyhledávání si můžeme dohledat potřebné očekávané
provize.
Zobrazuje se, i zda je očekávaná provize napárovaná na skutečně
příchozí provizi, včetně období, kdy byla očekávaná a kdy spárovaná.
1) Na vyhledávací obrazovce zadáme kriteria pro vyhledávání
- např. číslo smlouvy, spárováno ANO/NE apod.
- vyhledání provedeme kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
(v horní části - ovládací tlačítka systému).
2) Zobrazení výsledků vyhledávání
- zobrazí se nám seznam odpovídajících záznamů
- detail očekávané provize si zobrazíme kliknutím na číslo v prvním
sloupci ID provize.

2
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Provize – evidence a párování
Ruční párování

1

Je vhodné pro párování menšího množství provizních položek (např. do
50 položek), nebo při provizích od velkého množství institucí.
Příchozí provize se ručně načítají po jednotlivých položkách z provizní
sestavy, automaticky je dohledána odpovídající očekávaná provize a
ručně potvrdíme správnost napárované položky)
Postup ručního párování (načtení provizních položek ze sestavy)
1) na obrazovce Provize – Příchozí provize – vše, klikneme na ikonu
PLUS

pro přidání nové položky z provizní sestavy.

2) objeví se nám tabulka, do které ručně zadáváme údaje potřebné
k párování:
- vybereme Instituci, můžeme případně doplnit sjednatelské číslo a
pokud načítáme provize, které spadají do jiného období než
aktuálního přednastaveného, změníme období, do kterého provizní
sestava patří (ve formátu RRRRMM, tedy např. 200908).
- další nutný údaj pro správné napárování je Číslo smlouvy/návrhu,
identifikační údaje klienta (Příjmení, Jméno, Rodné číslo) a Příchozí
částka provize.
- upřesňující údaje můžeme doplnit do pole Pojistné (základ pro
výpočet provize dle provizní sestavy), popř. další údaje jako
Bydliště, Datum uzavření, Datum platnosti atd.

2
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3) po doplnění všech údajů z provizní sestavy klikneme na tlačítko
Spárovat

, kde se nám v poli vedle tohoto tlačítka objeví

nabídka očekávaných provizí, se kterými můžeme příchozí provizi
spárovat.
- vybereme odpovídající očekávanou provizi a klikneme na ikonu
potvrzení/uložení

, čímž se nám provize spáruje

- pro načtení další položky celý postup opakujeme

Zobrazení načtených záznamů
- pro zobrazení již načtených záznamů na obrazovce Provize – Příchozí
provize – vše, můžeme zobrazit načtené provize podle výběru Instituce,
Období, Sjednatelského čísla, nebo kteréhokoliv jiného údaje, který na
této obrazovce doplníme
- kliknutím na ikonu potvrzení/uložení
údaje zobrazí

se nám požadované
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