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اطالعات عمومی شرکت :
نام شرکت :فاان آوران مشاور همراه آساایش

(سهامی خاص)

شریک تجاری ،سرمایه گذار و سهامدار بخش دولتی :مرکز گسترش فناوری اطالعات(شرکت مگفا)
 سال تاسیس 1394 :
 شماره ثبت485956:
 شناسه ملی14005554197 :
 کد اقتصادی411557851944 :
 سرمایه ثبتی شرکت (پس از افزایش سرمایه)  :دوازده میلیارد ریال

مجوز های فعالیت و عضویت ها:
-

عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار

-

عضو شورای عالی انفورماتیک ایران

-

عضو انجمن انفورماتیک ایران

-

عضو انجمن کامپیوتر ایران

-

عضو انجمن کسب و کارهای اینترنتی

-

دارای نماد  2ستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک

-

دارای کارت بازرگانی تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار
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حوزه فعالیت شرکت:
شاارکت فاان آوران مشاااور همااراه آسااایش (سااهامی خاااص) بااه شااماره ثباات  485956بااا موضااو فعالیاات بازاریااابی غیاار شاابکهای و غیاار
هرماای و اینترنتاای و موضااوعات ماارتب بااا تجااارت الکترونیااک و بااا مشااارکت و سااهامداری مرکااز گسااترش فناااوری اطالعااات (شاارکت
مگفااا) بااا بهااره گیااری از دانااش و مشاااوره بااا کارشناسااان ارشااد بیمااه پااس از سااه سااال تحقیاا و مطالعااه در شااناخت بااازار صاانعت بیمااه
کشااور و همچنااین بااومی سااازی فناوریهااای روز دنیااا در صاانعت بیمااه و نیاااز ساانجی ایاان صاانعت در ایااران ،بااا تلفیقاای از ساانتی و
خاادمات الکترونیکاای بااه خلاا راهکاااری مناسااب باارای حلقااه مفقااوده بازاریااابی و الکترونیکاای بیمااه نامااه هااا دساات یافاات کااه هااد اصاالی
آن تااامین حقااو صاانفی نمایناادگان و نماینااده ان و حفاا تمامیاات سااه بااازار شاارکت هااای بیمااه و دسترساای آسااان بیمااه گااذاران بااه
خاادمات آنهااا و رعایاات الزامااات نهاااد هااای قانونگااذار کااه نتیجااه و پیامااد تااروی و بهااره باارداری از آن ،رشااد و موفقیاات صاانعت و بااازار
بیمه درکشور را قطعا" به همراه خواهد داشت.

معرفی سرمایه گذار و سهامدار اصلی شرکت:
مرکااز گسااترش فناااوری اطالعااات (مگفااا) تااابع سااازمان گسااترش و نوسااازی صاانایع ایااران بااه عنااوان شاارکت تخصصاای فناااوری اطالعااات و
ارتباطات وابسته به دولت با ماموریت گسترش و نوسازی صنعت فناوری اطالعات در جمهوری اسالمی ایران فعالیت مینماید.
شاارکت مگفااا بااا فااراه سااازی زیرساااختهای سااخت افاازاری و ناارم افاازاری و توسااعه کاربرهااا ،اولویاات خااود را در ساارمایه گااذاری باارای
اجاارای طاارح هااای کااالن و ملاای حااوزه فاااوا بااا مشااارکت بخااش خصوصاای قاارار داده اساات کااه ایاان مهاا منجاار بااه عقااد تفاااه نامااه هااای
دولاات هوشاامند بااا نهاااد ریاساات جمهااوری و همچنااین سااازمان فناااوری اطالعااات ایااران جهاات مشااارکت و شاابکه سااازی در ارائااه خاادمات
و محصوالت مبتنی فناوریهای نوین حوزه فاوا گردیده است.
در همین راستا با توجه باه تجاارت و ساواب حضاور دیریناه در حاوزه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات باا دره اهمیات و اثار بخشای فنااوری اطالعاات در
توسعه و نوآوری صنعت بیماه و رشاد شااخه هاای توساعه آن خصوصاا در عرصاه تعاما باا ماردم و شاهروندان طارح هاای حاوزه فنااوری اطالعاات در
بخش خدمات بیمه ای را در دستور کار خود قارار داده و همساو باا ساایر طارح هاای کاالن ملای و دولات هوشامند باه دنباال ایجااد ها افزایای و خلا
ارزش های افزوده متناسب با نیاز دولت و ملت است.
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خالصه ای از
قابلیتهای عملیاتی وب سایت های معرفی
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.1

اطالعات پایه :

-

امکان ثبت اطالعات پایه انوا رشته های بیمه ای در بخش های به صورت تاریخچه ای

**از طری این امکاان هماواره دسترسای باه کلیاه اطالعاات پایاه در تاریخهاای مختلاو وجاود داشاته و ایان امار باعاد مای گاردد تاا
محاسبات دقیقا بر اساس اطالعات پایه مورد نیاز در هر تاریخ امکانپذیر گردد.
-

اطالعات پایه زیرسیستمهای مختلو باه گوناه ای طراحای شاده اسات کاه تنيای بسایاری از امکاناات و قابلیتهاای سیسات توسا

مدیر سیست  ،به صورت پارامتریک و بدون نیاز به برنامه نویس امکانپذیر می باشد.
-

اطالعات پایه در رشته هایی مانند مسئولیت مدنی عمومی و رشاته هاای خااص باه گوناه ای طراحای شاده اسات کاه امکاان تعریاو

زیررشته های جدید به راحتی امکانپذیر و قاب استفاده می باشد.
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مشخصات سیست مکانیزه بیمه ای فناوران مشاور از نقطه نير بیمه ای:
بیمه اتومبی

بیمه نامه های اتومبی به شاخه های زیر تقسی می شود :
بدنه اتومبی  ،شخه ثالد و حوادث سرنشین اتومبی
 مشخصات بخش اتومیب :
.1


اعمال درج اطالعات در صفحه بیمه نامه.

بیمه باربری :

بیمه باربری در سه نو وارداتی ،صادراتی وداخلی معرفی می گردد.
 مشخصات بخش ثبت درخواست باربری:
 اعمال درج اطالعات در صفحه بیمه نامه.



بیمه آتش سوزی :

بیمه آتش سوزی درسه رشته صنعتی ،غیر صنعتی وانبارها ،مسکونی وتجاری دسته بندی می شود.
در این بیمه نامه دو دسته خطرات پوشش داده می شود :
o

خطرات اصلی شام آتش سوزی  ،صاعقه وانفجار

o

خطرات اضافی از قبی زلزله  ،سی  ،طوفان ،ترکیدگی لوله آب وسرقت وغیره

 مشخصات بخش ثبت درخواست بیمه نامه آتش سوزی:
 .1اعمال درج اطالعات در صفحه بیمه نامه
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بیمه های مهندسی ومخصوص:

بیمه نامه های مهندسی به شاخه های مختلفی تقسی می شوند :
 oفرم بیمه تمام خطر پیمانکاران
 oفرم بیمه تمام خطر نصب
 oفرم بیمه شکست ماشین آالت
 oفرم پیشنهاد بیمه وجوه در گردش
 oفرم بیمه بدنه ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاری
o

بیمه فساد کاال در سردخانه

o

بیمه کیفیت ساختمان

 oفرم برقراری بیمه ماهی قزل آال
 oفرم بیمه تجهیزات الکترونیکی
 oفرم بیمه سازه های تکمی شده



بیمه های مسئولیت :

بیمه نامه های مسئولیت در حالت عمومی عبارتند از :
o

مسئولیت مدنی کارفرما در مقاب کارکنان در پروژه های تجاری ،خدماتی

o

مسئولیت مدنی کارفرما در مقاب کارکنان در پروژه های عمرانی

o

مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقاب کارکنان ساختمانی

o

مسئولیت مدنی متصدیان حم ونق داخلی

o

مسئولیت حرفه ای پزشکان

o

مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
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مسئولیت مدنی شام انوا رشته های :
 مدیران استخرها وناجیان غری مسئولیت تضمین کیفیت محصول مسئولیت شرکت های نصب ونگهداری آسانسور -مسئولیت شهربازی ها

هرگونه زیر رشته دلخواه مسئولیت نیز در نرم افزار قاب تعریو می باشد.


بیمه عمر :

انوا بیمه عمر عبارتست از :
 oبیمه های حیات
 oبیمه های فوت
 oبیمه های مختل
انوا مختلو بیمه عمر معموال در قالب طرحهایی مانند آنچه در زیر می آید ارائه می گردد:
 oعمر زمانی
 oعمر مانده بدهکار
 oعمر وپس انداز
 oعمر وسرمایه گذاری
پاره ای از طرحهای فو صرفاً به صورت انفرادی وبرخی دیگر به صورت انفرادی وگروهی ثبت درخواست می گردند.


بیمه حوادث :

بیمه حوادث به دو صورت معرفی می گردد:
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 oبیمه حوادث انفرادی
 oبیمه حوادث گروهی


مشخصات بخش حوادث :

.1

قابلیت تعریو بازاریاب برای ثبت درخواست بیمه نامه
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پن وب سایت معرفی با امکانات 5سیست و  8زیر سیست
 -1داشبورد مدیریتی
 -2مدیریت دانش
-2-1

محتوای بیمه نامه

-2-2

بارگزاری معرفی بیمه نامه

 -3مدیریت جلسات
-3-1

مدیریت و اعالن جلسات

 -4مدیریت بازاریابان
-4-1

تعریو بازاریاب

-4-2

وضعیت بیمه نامه های ثبت شده

 -4-3وضعیت مالی بازاریاب
 -5حساب کاربری
-5-1

شارژ حساب کاربری

 -5-2ویرایش رمز عبور
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نسخه 4.0.1

وب سایت:
 در طراحی اینترفیس و موتور اصلی نرم افزار تحت وب از آخرین تکنولوژی ارائه شده توس شرکت مایکروسافت در طراحی و توسعه وب شام

.NET Framework

 2015 v4.6و تکنولوژی  Microsoft Cloud Web Platformاستفاده شده است.
 استفاده از تکنولوژی های به روز در ایجاد جلوه های بصری تاثیر گذار در طراحی گرافیکی وب سایت شام تکنولوژی های  jQueryو  Prototypeو بهره گیری از
کتابخانه های قوی اسکریپت از جمله  Angular JSو تکنیک های برنامه نویسی . HTML 5
 طراحی قالب گرافیکی سایت بر اساس استانداردها و مفاهی بصری و روانشناسی .Web 2
 بهره گیری از تکنولوژی ارسال  Asynchronousمطالب از جمله  AJAXو  jQueryجهت جلوگیری از  Refreshصفحات و دسترسی سریع به مطالب.
 استفاده از رنگ های مرتب و چش نواز و استفاده از المان های مناسب در چیدمان بخش های مختلو سایت همراه با سیاست های بیزینسی مشابه کارفرما
 رعایت اصول دسترسی سریع و آسان به مطالب جهت نی به راب کاربری .User Friendly
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امنیت:
بهره گیری از الیه امنیتی  SSLجهت افزایش امنیت دسترسی به اطالعات.
استفاده از الگوریت های پیشرفته امنیتی از جمله  Anti-Penetrationو ...
ایجاد کدینک داینامیک و ذخیره اطالعات محرمانه با استفاده از فرموالسیون MD5
کد نمودن اطالعات محرمانه کاربری با روش های یک طرفه ( برگشت ناپذیر)
توسعه پذیری و عدم تمرکز اطالعات:
در پیاده سازی پایگاه داده پروژه از بانک اطالعاتی  Sql Serverبه همراه جدیدترین متودولوژی های نرمال سازی و امنیت اطالعات بانک اطالعاتی بهره برده شده
است.
پیاده سازی کلیه سرویس ها به صورت  Distributedو با استفاده از تکنولوژی  Windows Communication Foundationخواهد بود و کلیه فرایندهای سیست
به صورت  Service Orientedدر سرور پیاده سازی و در پلتفرم مقصد استفاده خواهد شد.
قابلیت پیاده سازی غیر متمرکز بر بستر سرویس دهنده های  Cloud Basedعدم تمرکز داده ها در سرور مرکزی.

پشتیبان گیری و همگام سازی اطالعات:
کلیه اطالعات سیست بسته به میزان اهمیت آنها از حداق  1و حداکثر  12ساعت پشتیبان گیری شده و جهت تامین امنیت در سرورهای مختلو نگهداری خواهند
شد.
همچنین کلیه اطالعات ثبت سفارش به صورت زنده و بدون تاخیر زمانی در  3سرور پشتیبان گیری میشوند تا  Redundancyاطالعات حف گردد.
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نسخه 4.0.1

**اه امکانات قاب پیاده سازی در فرمهای پیشنهاد بیمه نامه ها در سامانه الکترونیکی بیمه نامه:
 -1قابلیت پیاده سازی کلیه فرم ها و طرح های بیمه ای به شک مرحله بندی شده و هوشمند
 -2قابلیت قراردادن آموزش تصویری و ویدئویی بر روی هر یک از فیلدهای فرم های پیشنهاد بیمه
 -4قابلیت پیاده سازی آموزش های تصویری هر فرم
 -7قابلیت ارائه استعالم قیمت برای سرویس های فرمول پذیر
 -9امکان اتصال سرویس تلویزیون بیمه به منابع ویدئویی و ارائه خدمات آموزش از راه دور اختصاصی و عمومی

ویژگی های :User Interface
راب کاربری نرم افزار به صاورت کاما بار اسااس اساتانداردهای Web 2
طراحی شده و دارای قابلیت  Dynamic Look and Feelمی باشد.
طراحای کلیاه صافحات بااا قالاب مشخصای کااه در جلساه فنای تصاامی
گیری خواهد شد پیاده سازی و نصب خواهد شد.
021 - 83366
کلیه حقو طرحی و اجرا سامانه نرم افزاری "بیمه گر همراه" متعل به شرکت فن آوران مشاور همراه آسایش میباشد.
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