ללקוחותינו שלום רב :
סוכן  /יועץ /משווק יקר :
במוצאי שבה עודכנה גירסה חדשה במערכת הייעוץ הפנסיוני והוכנסו מספר שיפורים מהותיים :
קובץ הסברים מצורף לחוזר זה  +סרטוני הדרכה שניתן לראות באתר שלנו בקישור מטה .
https://www.almagora.com/video
כעקרון השיטה הישנה נשארה כמו שהיא אם שינויים מינוריים של הפקת מסמך ההנמקה בדומה
למה שהיה בעבר  ,נוסף למסמך הנמקה המלא  ,מסמך הנמקה ממוקד  ,וסיכום שיחה  ,הנפקת
נספח א ליצרנים לא השתנה כלל  ,עובד באותה שיטה בדיוק .
הדרכות יתבצעו בימי שלישי וחמישי בבוקר בשעה  09:00יש לתאם מראש הגעה עם צוות
המשרד רק דרך המיילים או השגת בטלפון .
אודה מאוד שאם ניתן לקצר את השיחה עם המוקד שנוכל לתת שירות לכמה שיותר סוכנים
ויועצים .
להלן דגשים חשובים לכולם :
.1
.2
.3
.4
.5

אם בעת כניסה למערכת המסך עם התפריט הראשי לא עולה – יש להקיש Ctrl + f5
במחשבי מאק צריך להקיש . Cmd+shift+R
אם מסך השתבש או טופס השתבש במראה יש ללחוץ Ctrl + f5
שינוי סיסמה תוקן – ניתן לאפס סיסמה  -לבדוק שמכניסים סיסמה שאתם על אנגלית.
אם משום מה אתם נתקלים בבעיה בסיסמה נא לשלוח הודעת במייל או להתקשק למוקד
 072-2313757ואנו נשחרר בהקדם את הסיסמה .

להלן הסברים להפקת מסמך הנמקה מלא :
 .1שלב ראשון תכינו את המוצרים הקיימים והפוטנציאלים כפי שעבדם עד היום ללא שינוי .
 .2רצוי להכניס הנמקה בשלב התוכניות הפנסיוניות ,או בשלב תהליך ברור צרכים .
 .3ניתן לסמן את המוצרים בשלב התוכניות הפנסיוניות שרוצים להכניס להנמקה וללחוץ על
מקש מסמך הנמקה ישירות מהתוכניות .

כאשר מסמנים תוכנית בתוכניות פנסיוניות ולוחצים על מקש בדיקת צרכים תהליך ההנמקה יפתח רק
עם המסמכים שסימנתם בוי .
 . 4מספר מסלקה נכנס למסך ההנמקה אוטומטית אם קלטתם לפחות תוכנית אחת מהמסלקה .
 .5המערכת ממיינת תוכניות לפי סדר ואין צורך יותר למיין לבד  ,הסדר (סוג מוצר  :מנהלים  ,פנסיה ,
גמל,השתלמות  ,ריסק  ) SAולאחר מכן קיים ופוטנציאלי .
 .6סודר נושא בנק התשובות החלון נפתח רגיל .

 .7השלמה של גילו השתתפות עצמית במבצעים ניתן להכניס בחלון עליון .

 .8נוסף אירוע ניוד לתוכנית קיימת .
 . 9לנספח א לייצרן הוספנו את שם הייצרן המקבל את נספח א .

 . 10ניתן להפיק מסמך הנמקה עד  30תוכניות המערכת אוטומטית בודקת כמה תוכניות יש
ומוציאה מסמך ל 4,10,15,30-תוכניות כך שאם יש יותר יש להפיק מסמך המשך לתוכניות
מעל . 30
 . 11סיכום שיחה ניתן להכניס עד  8תוכניות .
 . 12נספח א ניתן להכניס עד  8תוכניות .
 13מסמך הנמקה ממוקד עד  5תוכניות .

באיזה אירועים יש להקים תוכניות פוטנציאלית ולתת הנמקות :
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

הצטרפות – שי להקים רק פוטנציאלי .
הנמקה רגיל.
ניוד והצטרפות – חובה להקים קיים  +פוטנציאלי.
חובה לתת הנמקה לגוף המעביר במאפייני הגוף המוסדי  +הנמקה למוצר
הפוטנציאלי.
שינוי במוצר קיים – חייב להקים קיים  +פוטנציאלי .
הנמקה רק לפוטנציאלי .
משיכה – רק קיים .
הנמקה רק לקיים .
ריסק זמני – רק קיים .
הנמקה רק לקיים
ביטול – רק קיים .
הנמקה רק לקיים
הקפאה – קיים  +פוטנציאלי .
הנמקה רק לפוטנציאלי .
ללא שינוי – רק קיים  +הנמקה הסבר למה לשמר מוצר .
ניוד לקיים – קיים  +פוטנציאלי נימוקים לניוד .

יש להפיק מסמך הנמקה מלא באירועים הבאים .
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

פגישת ייעוץ או שיווק עם בעל רישיון פנסיוני ,ללקוח חדש .
מפגש בנושא פרישה לפנסיה או קצבה .
שינוי במצב משפחתי של לקוח .
לא מולא ללקוח מסמך הנמקה בעבר .
משיכת כספים פנסיוניים מעל . ₪ 50,000
הלקוח ביקש מסמך מלא .

ניתן להפיק מסמך הנמקה ממוקד במקרים הבאים :
א.
ב.
ג.

משיכת כספים עד  - ₪ 50,000יש להכניס בהנמקה השלכות מס .
בהליך לקרן השתלמות ( כל הליך ,צרוף שינוי ניוד ועוד)
שינויים במוצר קיים כולל מסלולי השקעה  ,שינוי בביטוח שינוי בתמהיל בין מוצרי ביטוח.

ניתן להפיק מסמך סיכום שיחה במקרים הבאים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

גידול בהפקדה או בשכר למוצר פנסיוני .
משיכת כספים כדין .
ריסק זמני .
ביטול החלטה למשיכת כספים פנסיונים .
הפחתת דמי ניהול .
טיפול בכספי פיצויים בעת עזיבת עבודה .
ביטול החלטה להעברה בעת שימור לקוח .

במערכת הייעוץ האחריות המלאה על המשתמש לדעת איזה מסמך הוא צריך להפיק.

להלן מסכי העבודה שהשתנו ודרכים לעבודה בהן :

כל המסכים בלי יוצא מהכלל להכנסת נתונים נשארו כמו שהם למעט תהליך בדיקת הצרכים שינוי ב-
 2מסכים .

א .שלב בדיקת הצרכים – נוספו  9סוגי פעולות סך הכל בצורת כפתור קומבו .
יש להכניס סוג פעולה בכל מוצר שאתם רוצים שיכנס למסמך ההנמקה ,קיים ופוטנציאלי או
פוטנציאלי ולהמשיך לשלב הפקת מסמכי ההנמקה .סדר המיון של המוצרים נעשה אוטומטי
אפשר לשנות במסך בעזרת כפותרי המיקום  .מוצר שאין בו סוג פעולה לא יעבור לשלב
הבא  ,כך שבעת הנפקת הנמקה ממוקדת תראו רק את המוצרים שיש להפיק להם מסמך
הנמקה ממוקד.
ב .בהנמקה מלאה חובה להכניס את כל התיק קיים של הלקוח ולתת פעילות .מוצר ללא
פעילות לא יכנס להנמקה המלאה .
המיון נעשה לפי הסדר הבא :
לפי סדר  :סוג מוצר  ,קיים  ,פוטנציאלי  ,אם אין פוטנציאלי רק לפי סדר מוצרים מנהלים ,
פנסיה  ,גמל  ,השתלמות  ,ריסק  , SAאכ"ע . SA
ג .מוצרים שאתם לא רוצים בתוך ההנמקה צריך להשאיר ללא סימון פעילות  .או לא לסמן
בתוכניות פנסיוניות בכתפור קיצור דרך להנמקה .
ד .ניתן לצרף מוצר פוטנציאלי או מוצר קיים גם בשלב הזה ולהוסיף פעולות ולמיין בהתאם.
ה .לחיצה על מקש "מוצע" אוטומטית – יכניס פעולת ללא שינוי .

שלב הפקת מסמכי ההנמקה ונספח א :

 .1מסמך הנמקה מלא – אין צורך לסמן מוצרים מימין  ,המערכת מנפיקה עבור כל המוצרים
שנמצאים תחת הרשימה ויש להם סוג פעילות ( .יש להכניס במוצר קיים הנמקה בכל
פעילות מלבד שינוי במוצר קיים) .
לא חובה להכניס פעילות לכל מוצר ברשימה במסמך ההנמקה המלא יכנסו רק מוצרים
שיש בהם פעילות .

לא צריך לסמן מוצר במלא רק לתת פעילות .

 .2מסמך הנמק ממוקד – יש לסמן רק את המוצרים שיכנסו אליו – אחרת יוציא לכלום בדומה
לנספח א חובה להכניס פעילות לכל מוצר שנכנס למסמך ההנמקה הממוקד .

במסמך הנמקה ממוקד יש לסמן רק את המוצר הממוקד במקרה זה השתלמות בלבד .
מוצר שלא מסומון לא יכנס למסמך הממוקד .

 .3נספח א – יש לסמן מוצרים  +פוטנציאלי אפשר לסמן יותר ממוצר אחד אם עושים העברה
של של כמה מוצרים למוצר אחד  .המסמך מוגבל ל 9 -מוצרים אם יש יותר יש להנפיק 2
מסמכים .

הוצאת מסמך הנמקה לייצרן נספח א – יש לסמן רק מוצרים שיכנסו למסמך – אותו דבר גם בסיכום
שיחה לא יכנסו מוצרים שלא סימנתם למסמך  ,במסמך זה אין הנמקות רק טבלה א 2 – 1בלבד
נתונים ללא מלל .

 .4סיכום שיחה  -יש לסמן מוצרים בדומה לנספח א ולהנפיק ( .יש להכניס הנמקה לכל מוצר).
כמו נספח א בדיוק .

סידור סדר המוצרים
לחצנים מופיעים על כל מוצר ומצד שמאל יש סדר ממסופר מ 1-עד המספר האחרון – ניתן
לשנות מקום על ידי לחיצה על חץ למטה או למעלה  .ולסדר בסדר רצוי .
יש לסדר לפי סוג מוצר – קיים ולאחר מכן פוטנציאלי  ....רצוי בסדר קבוע אבל לא הכרחי .

לחצני מיקום
סדר המוצרים

הנפקת הטפסים – ללא שינוי כמו שהורגלתם עד היום .

סדר ההנמקות שנכנס לתא ההנמקה במוצר קיים :
מאפייני הגוף המוסדיA:
מאפייני המוצרB:
שיקולים במתן המלצהC:
הערות נוספותD:

סדר ההנמקות שנכנס למוצר פוטנציאלי "
אפייני הגוף המוסדיA:
מאפייני המוצרB:
שיקולים במתן המלצהC :
הערות נוספותD:

סדר ההנמקות שנכנס למוצר פוטנציאלי בניוד והצטרפות מבנק ההנמקות :
אם לא ממלאים פרטים בבנק ההנמקות לא יכנס לריבוע הנימוקים .
אפייני הגוף המוסדיA:
מאפייני המוצרB:
שיקולים במתן המלצהC:
יתרונות הגוף המוסדי והמוצרD:
חסרונות הגוף המוסדי והמוצרE:
הערות נוספותF:
יש לשנתות את ההנמקות בתוך בנק ההנמקות לרוחב כדי שיכנסו לריבוע של ההנמקות בצורה
הבאה :

נימוקים שהוכנסו בעבר עם רווחים לאורך :

לא נכנס לנמוקים

לאחר תיקון וצמצום רווחים לרוחב יכנס לתא הנימוקים :

תא הנימוקים תקין הכל נכנס ברגע שמצמצמים לרוחב .

אנו מבקשים קצת סבלנות מצדכם למרות שהשבוע המערכת היתה מושבתת – בגלל זה צפוי עומס
על המערכת ,אנו מבקשים של מי שיש לו יוזר עבודה במקביל יגביל את השימוש במהלך הימים
הקרובים כדי להוריד את העומס מהמערכת.

וכל צוות אלמגור שעומד לרשותכם .

