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Stručný manuál ONLINE komunikácie na platforme AudaNEXT II použitím
modulu Audaflow II.
1. Servisný technik vykoná všetky štandardné operácie vo výpočtovom systéme AudaNEXT v súlade so Zmluvou
o spolupráci a príslušnými prílohami č.1 a č.2, ktorými docieli vypracovanie kalkulácie predpokladaných
nákladov na opravu poškodeného dopravného prostriedku v rámci poistnej udalosti hlásenej v UNIQA
poisťovni a.s..
2. Následne technik servisu priloží vyhotovenú fotodokumentáciu v zmysle platnej Zmluvy o spolupráci, Prílohy
č.2 - Pravidlá komunikácie, a to nasledovným spôsobom:
-

klik (1) na tlačidlo

-

klik (2) na tlačidlo
kde si technik servisu vyberie druh prílohy podľa
ponuky uvedeného tlačidla t.j. obrázky, dokumenty, ...
následne výber príloh technik potvrdí, čo bude mať za následok spustenie procesu vstupovania príloh
do výpočtu

-

3. Po vložení požadovaných príloh technik servisu posiela skompletizovaný prípad na schválenie ONLINE,
technikovi UNIQA nasledovným spôsobom:

-

Klik (3) na kartu „AKCIA“

-

Klik (4) na tlačidlo
, ktoré má za následok
otvorenie ponuky vyhľadania partnera komunikácie, kde technik servisu uvedie do mena partnera UNIQA
a následne potvrdí vyhľadanie klik (5), vyberie partnera UNIQA_Amadeus
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-

do pola
technik servisu uvedie požadovanú komunikáciu v zmysle požiadaviek k predmetnej poistnej udalosti na
ONLINE technika UNIQA (napr. Zasielame prvotnú obhliadku a žiadame schválenie opravy vozidla, atď.)

-

potvrdením tlačidla
technik servisu prípad odošle na konzultáciu ONLINE technikovi UNIQA
Po potvrdení ho systém vráti na zoznam prípadov
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4. Prehľad komunikácie v rámci prípadu s ONLINE technikom UNIQA si technik servisu prezerá kliknutím (6) na
tlačidlo
kde sa v pravej časti nachádza chronologicky usporiadaná komunikácia
daného prípadu. V tejto časti vidí technik servisu odpoveď ONLINE technika UNIQA o prípadnom schválení
resp. požiadavky na doplnenie prípadu.

5. Po konzultácií prípadu našim ONLINE technikom UNIQA je vždy prípad vrátený technikovi servisu, ktorý má
vždy následnú možnosť prípad prepracovať napr. v prípade doobhliadky, prepracovania kalkulácie, atď..
6.

Prehľad jednotlivých prípadov v module Audaflow II. t.j. odoslané prípady, prichádzajúce prípady, atď.
zostáva v podstate zachovaný s malo obmenou názvoslovia. V novej platforme sa prehľad prípadov aktivuje
kliknutím (7) na pole
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