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s poisťovňami na platforme AudaNEXT II 
 (Príručka je určená pre užívateľov, korí už so systémom aktívne pracujú a boli preškolení – 

predpokladom je nastavenie komunikácie prostredníctvom AudaFlow na platforme AudaNEXT II 
s jednotlivými poisťovňami) 

COPYRIGHT 

Informácie v tejto príručke môžu byť zmenené bez ohlásenia. Tento dokument je vlastníctvom 
spoločnosti Audatex Slovakia s.r.o. Príručka ani jej časti nesmú byť reprodukované ani kopírované 
žiadnym mysliteľným prostriedkom, či už je účel reprodukcie či kopírovania akýkoľvek. 

Copyright ©2012 Solera, Inc. / All Rights Reserved. 
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1 Komunikácia (AudaFlow) na platforme s poisťovňou Allianz SP 

1.1 Založenie prípadu pod poisťovňou  + prevzatie servisom 

Poisťovňa Allianz zakladá prípady  a zasiela prípad do servisu prostredníctvom svojho interného 
systému PROLIK. Užívateľ postupuje rovnako ako pri komunikácii na plaforme AudaNet a cez PROLIK 
si prípad odošle do AudaNEXT.  
 

 Po prihlásení sa do platformy AudaNEXT kliknite na dlaždicu „Prípady“ 
 

 
 

 V zozname prípadov klikne na ikonu rozšíreného filtra a vojde do záložky „Prichádzajúce“.  
Prípad si vyhľadá zadaním do vyhľadávacieho riadku alebo cez dostupné filtre 

 
 Otvorte prípad a choďte na záložku „AKCIA“ 

 Kliknite na „prevziať“, aby ste mohli s prípadom ďalej pracovať 
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1.2 Ako servis ukončí prácu s prípadom? 

 Choďte na záložku „AKCIA“ 

 Ak posielate do poisťovne aj nejakú správu, vpíšte ju do poľa Komentár, stlačte „Dokončiť“. 
Týmto tlačidlom odošlete prípad späť do poisťovne 
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 Systém Vás presmeruje späť na Zoznam prípadov  

 Od tohto momentu môžete prípad nájsť v rozšírenom filtri už len na záložke „Odoslané“ 
A je v stave len na čítanie 
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2 Komunikácia (AudaFlow) na platforme s poisťovňou skupiny VIG 
(Koperatíva, Komunálna a spoločnosť Slovexperta) 

2.1 Založenie prípadu pod poisťovňou  + prevzatie servisom 

Poisťovňa Allianz zakladá prípady  a zasiela prípad do servisu prostredníctvom svojho interného 
systému PROLIK. Užívateľ postupuje rovnako ako pri komunikácii na plaforme AudaNet a cez PROLIK 
si prípad odošle do AudaNEXT.  
 

 Po prihlásení sa do platformy AudaNEXT kliknite na dlaždicu „Prípady“ 
 

 
 

 V zozname prípadov klikne na ikonu rozšíreného filtra a vojde do záložky „Prichádzajúce“.  
Prípad si vyhľadá zadaním do vyhľadávacieho riadku alebo cez dostupné filtre 

 
 Otvorte prípad a choďte na záložku „AKCIA“ 

 Kliknite na „prevziať“, aby ste mohli s prípadom ďalej pracovať 
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2.2 Ako servis ukončí prácu s prípadom? 

 Choďte na záložku „AKCIA“ 

 Ak posielate do poisťovne aj nejakú správu, vpíšte ju do poľa Komentár, stlačte „Dokončiť“. 
Týmto tlačidlom odošlete prípad späť do poisťovne 
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 Systém Vás presmeruje späť na Zoznam prípadov  

 Od tohto momentu môžete prípad nájsť v rozšírenom filtri už len na záložke „Odoslané“ 
A je v stave len na čítanie (Pokiaľ už prípad poisťovňa prevzala, ak nie, nájdete ho ešte aj 
v zložke „Moje“) 
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3 Komunikácia (AudaFlow) na platforme s poisťovňou Generali 

3.1 Založenie prípadu pod poisťovňou  + prevzatie servisom 

Poisťovňa Generali zakladá prípady  a zasiela prípad do servisu prostredníctvom svojho interného 
systému PROLIK. Užívateľ postupuje rovnako ako pri komunikácii na plaforme AudaNet.  
 

 Po prihlásení sa do platformy AudaNEXT kliknite na dlaždicu „Prípady“ 
 

 
 

 V zozname prípadov klikne na ikonu rozšíreného filtra a vojde do záložky „Prichádzajúce“.  
Prípad si vyhľadá zadaním do vyhľadávacieho riadku alebo cez dostupné filtre 

 
 

 Otvorte prípad a choďte na záložku „AKCIA“ 
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 Kliknite na „prevziať“, aby ste mohli s prípadom ďalej pracovať 
 

 
 

 
 

3.2 Ako servis ukončí prácu s prípadom? 

 Choďte na záložku „AKCIA“ 
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 Ak posielate do poisťovne aj nejakú správu, vpíšte ju do poľa Komentár, stlačte „Dokončiť“. 
Týmto tlačidlom odošlete prípad späť do poisťovne 

 
 Systém Vás presmeruje späť na Zoznam prípadov  

 Od tohto momentu môžete prípad nájsť v rozšírenom filtri už len na záložke „Odoslané“ 
A je v stave len na čítanie 
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3.3 Ako servis urobí doobhliadku PU pre Generali poisťovňu? 

 
V prípade nutnosti realizovať doobhliadku pre Generali, obdrží servis správu od Generali cez 
komunikačný systém, že má realizovať doobhliadku spolu s náležitosťami : číslo prípadu, číslo zákazky 
 

 Po prihlásení sa do platformy AudaNEXT  (alebo ak už v systéme ste tak cez ikonu „DOMOV“ 
v ľavom hornom rohu obrazovky) sa dostanete na úvodnú obrazovku s dlaždicami. Kliknite na 
dlaždicu „Vyžiadanie prípadu“ 

 

 
 

 Objaví sa obrazovka pre zadanie 3 parametrov. Pre poisťovňu Generali zadávajte nasledovné: 
Číslo prípadu, Číslo zákazky, Názov poisťovne 
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 Pre zadanie názvu poisťovne kliknite na „Pokročilé vyhľadávanie“ 

 
 

 Následne sa Vám názov doplní do poľa Názov poisťovne a stlačte „vyhľadať prípad“ 

 
 

 Prípad sa Vám rovno otvorí a môžete s ním pracovať 
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 Po ukončení práce s prípadom kliknite na záložku „AKCIA“, vložte prípadný komentár 
a stlačte „Dokončiť“ 

 
 

 Systém Vás presmeruje späť do Zoznamu prípadov. Odoslaný prípad nájdete v zložke 
odoslané a bude len na čítanie bez možnosti úprav 
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4 Komunikácia (AudaFlow) na platforme s poisťovňou UNIQA 

Postup pre komunikáciu s poisťovňou UNIQA je popísaný v samostatnom dokumente, ktorý môžete 
nájsť na stránke www.audatex.sk v sekcii „NA STIAHNUTIE“ 
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