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 .1כניסה למערכת
 .1.1כללי
מ.ר.מ מפעילה שרת אינטרנט לבדיקת חיובי תיקונים ,תיקוני רכב ,בדיקת החיובים השונים ובדיקה
אלקטרונית בהתאם להסכמי הלקוח  -בחברת הביטוח ,בצי הרכב ועוד.
דרך מערכת המולטיקונטרול כל לקוח ) ספק  /מוסך  /שמאי( יוכל לעקוב אחר החשבוניות ששלח /נשלחו
לתיק השמאות ,וכמוכן להוריד ולהדפיס את טפסי ההסדר שלו.

 .1.2כניסה
מערכת מולטיקונטרול ניתנת לצפייה למשתמשים ולספקים.
כניסה למולטיקונטרול מתבצעת מאתר מ.ר .מ ,.לחיצה על כפתור " כניסה למולטיקונטרול" :

3

מ.ר.מ – .מידע רכב ממוחשב בע"מ

שמאית – 10תוספות ושינויים

יש להקליד קוד משתמש וסיסמא אותם ניתן לקבל ממחלקת השרות של מ.ר.מ .וללחוץ על כפתור "כניסת
משתמש":
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 .2רשימת תיקים בבקרה
 .2.1מסך תיקייה

מסך הצגת רשימת התיקים של המשתמש .
מיון הרשימה מתבצע ע" י לחיצה על כותרת העמודה המבוקשת.
עמודת "מצב התיק" מציינת האם התיק פתוח או סגור .
עמודת "תאריך עדכון" מציינת את מועד הפעולה האחרונה שיכלה לגרום לשינוי מצב הבקרה של התיק
)קליטת חשבונית ,כניסה ללשונית הבקרה בתיק וכד'( ,פירוט על מצבים אלו ראה בסעיף " מצבי תהליך
הבקרה" בהמשך .

 .2.2פעולות במסך תיקייה
.2.2.1

חיפוש
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כפתור חיפוש

.2.2.2

מאפשר לאתר תיק לפי מס ' תיק  ,רכב ,תביעה או פוליסה .

הדפסה

כפתור הדפסה

.2.2.3

שמאית – 10תוספות ושינויים

מאפשר להדפיס את רשימת התיקים כפי שמופיעה על המסך .

מיון

לס ינון הרשימה יש ללחוץ על כפתור

.

סינון הרשימה לפי תאריך
הגדרת החיפוש לפי תאריך תתבצע ע" י סימון האפשרות "הצג עדכונים מ X :ימים אחרונים" והכנסת
מספר הימים המבוקש ,או ע" י סימון האפשרות " הצג מתאריך X :עד ”Y :והקלדת טווח התאריכים
המתאים .לסיום יש ללחוץ על כפתור "רענן רשימה" על מנת להחיל את השינויים.
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סינון הרשימה לפי מצב התיק
לבח ירה הצגת תיקים פתוחים בלבד ,סגורים בלבד או סגורים ופתוחים יחד .בחירת האפשרות המתאימה
ברשימת "מצב תיק" ולחיצה על כפתור "רענון רשימה"
המוצגת .

תחיל את השינוי על רשימת התיקים

סינון הר שימה לפי גורם בתיק
לבחירה הצגת רשימת התיקים לפי גורמים בתיק )מוסכים ,ספקים ,סוכנים ,שמאים ,משרדי שמאות וכו'(.
בחירה באפשרות "גורמים בתיק" תבצע מעבר על כל התיקים שברשימה הנוכחית ,תמצא את כל
הגורמים השונים המופיעים בהם ותייצר רשימת גורמים לבחירה .לאחר מכן ,בחירת הגורם מתוך
הרשימה תסנן את הרשימה כך שיוצגו רק תיקים בהם מופיע אותו גורם .

.2.2.4

צפייה בפרטי תיק

כניסה לתיק המופיע ברשימה מתבצעת על ידי לחיצה על שורת התיק הנבחר עם העכבר .
יפתח מסך עם פרטי התיק )לפירוט ראה סעיף מסך בקרה לתיק(.

.2.2.5

יציאה

יציאה ממסך תיקייה ע" י לחיצה על כפתור

בפינה השמאלית העליונה של המסך.
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 .3מסך בקרה לתיק
לאחר לחיצה על שורת התיק הנבחר לצפיה ייפתח מסך ה"בקרה לתיק".
המסך מציג את כל פרטי התיק שהועברו לבקרה מהשמאית) ,פרטי הרכב ,המבוטח ,פוליסה ,הודעות
פנימיות לתיק ,אומדן הנזק ,חשבוניות הספקים ,בקרה לתיק ,תמונות ומסמכים(.
ניתן לשלוט בתצוגת המסך ובפרטים המוצגים דרך מאפייני תצוגה ,בטבלה בתחתית המסך .

8

מ.ר.מ – .מידע רכב ממוחשב בע"מ

שמאית – 10תוספות ושינויים

 .3.1פעולות במסך בקרה לתיק
.3.1.1

הדפסת טפסי הסדר

בחלק הימני עליון במסך תפתח חלון עם טפסי ההסדר ,הכוללים את הפרטים
לחיצה על כפתור
הרלונטיים בתיק ,ובנוסף את חלון המדפסת להדפסה מיידית ונוחה של הטפסים .

.3.1.2

הדפסת מסך

לחיצה על כפתור

.3.1.3

בחלק הימני עליון במסך תפתח את חלון המדפסת להדפסת המסך.

מחיקת חשבונית )מוסך/ספק בלבד(

ספק או מוסך בלבד ) הגורם ששלח את החשבונית( יכולים למחוק את החשבונית בתיק ע" י לחיצה על
כפתור

.3.1.4

בחלק השמאלי העליון של החשבונית .

תאום התיק לחיוב )שמאי בלבד(

שמאי בלבד יכול לבצע תאום בפרטי התיק )התאמה בין האמדן לבין החשבונית(  ,ע" י לחיצה ע כפתור
בחלק השמאלי עליון בסעיף בקרה לתיק.
ייפתח חלון ביצוע ההתאמה:
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`
בחלון ההתאמות בדומה לפעולה זו בשמאית ,יש לסמן סעיף באמדן השמאי )עמודת "סעיפי שמאי"(
בהתאמה לסעיף בחשבונית )עמודת " סעיפי ספק"( ,וללחוץ על כפתור "התאמה" )או "ביטול התאמה"
במידת הצורך( .לנוחותכם המערכת מסמנת באדום הבדלי מחיר במידה ויש )כמו בדוגמא להלן( .כך יש
להמשיך עם כל הסעיפים בחשבונית .

.3.1.5

רענון מסך

לחיצה על כפתור

.3.1.6

תרענן את המסך ותציג נתונים חדשים שהתעדכנו /נבחרו.

הובלה לסעיף בתיק
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כפתור

פעולה
מוביל לחלון הודעות
מוביל לתמונות ומסמכים
מוביל לטבלת בחירת תצוגה
מוביל לחשבוניות ספקים
מוביל לבקרת מוטבים

 .4מצבי תהליך הבקרה
עבור תיק שמאות מבוקר קיימים במערכת מצבי בקרה המקבילים לשלבים אותם הוא עובר  .מעבר ממצב
למצב נעשה ע"י אישור האומדן הראשוני וכן באמצעות לשונית "בקרה" החדשה במסך "חיובים" או עקב
דיווח תשלום למוטב המגיע ממערכת ניהול התשלומים.
מצב בקרה ) שלב בתהליך (

הסבר

"ממתין לאישור ים"

תיק פתוח בבקרה ללא סטטוס

"גמר אומדן ראשוני/ה.תיקון"

השמאי/המוסך אישר כי האומדן הראשוני/הצעת התיקון מוכן

"אישור תחילת תיקון"

ניתן אישור למוסך להתחיל לתקן את הרכב

"אישור גמר תיקון"

המוסך סיים לתקן את הרכב ו/או גורם אחר מוסמך אישר את התיקון

"גמר תהליך בקרה"

אושר סיום ביצוע הבקרה לתיק

"אישור העברה לתשלום"

אושר סכום להעברה למוטב

"אישור ביצוע התשלום"

בוצע תשלום למוטב

במקביל לשלב בתהליך בו נמצא התיק ,ישנם מצבי בקרה המתארים את איזון התיק בין אומדן השמאי,
חשבוניות הספק ומחירי הבדיקה הנלקחים ממחירוני הספק ים :
מצב בקרה )איזון התיק (

הסבר

"ממתין לחיוב"

אומדן השמאי מוכן אך חשבונית הספק עדיין לא התקבלה

"הפרש שמאי < ספק"

הערכת הנזק לפני מע"מ של השמאי גדולה מחשבונית הספק

"הפרש ספק < שמאי"

הערכת הנזק לפני מע"מ של השמאי קטנה מחשבונית הספק

"הפרש מע"מ ספק"

סכום המע"מ בחשבונית הספק גבוה מהמע"מ בהערכת השמאי

"הפרש מע"מ שמאי"

סכום המע"מ בחשבונית הספק קטן מהמע"מ בהערכת השמאי

"הפרש בדיקה ספק"

קיים הפרש בין מחירו של לפחות חלק אחד בחשבונית הספק למחיר
המחירון שלו

"מאוזן -בדיקה חלקית"

תיק מאוזן בו ישנו לפחות פריט אחד בחשבונית הספק אשר מחירו לא
נבדק עקב ציון מק"ט שגוי או ספק שגוי בחשבונית .

"חיוב מאוזן"

תיק בו השמאי קבע הפרשים בין האומדן לחשבוניות הספק ,ובהתחשב
בהפרשים אלו התיק מאוזן:
סה"כ אומדן  +סה" כ הפרשים = סה"כ חשבוניות = סה"כ מחירי בדיקה

"מאוזן -בקרה"

אין הפרש בין הערכ ת השמאי לחשבונית הספק וכן מחירי החלקים
בחשבונית אינם חורגים מהמחירון .כלומר :סה"כ אומדן = סה"כ
חשבוניות = סה" כ מחירי בדיקה .

ולבסוף ,ישנם מצבי בקרה העוקבים אחר התשלום למוטב .מצבים אלו הינם תת -מצבים של מצב "אישור
ביצוע התשלום" .המעבר ממצב למצב מתבצע אוטומטית לפי דיווחי התשלום המגיעים למערכת הבקרה
ע"י אינטגרציה עם מערכת התשלומים של המבטח .
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לשאלות או הבהרות נוספות יש לפנות למחלקת שרות :
אייל בר  -דוד
7388888- 077
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