
Sizi ve acentenizi Mobil 
yapıyoruz 
Sigorta sektörü 2016 yılı rakamları ile yaklaşık 50 
milyar TL büyüklüğünde bir sektördür. Ürünümüz 
yüz yüze satış yapmanıza imkan verirken 
operasyonel yükünüzü %50 azaltıyor.


!
NE SUNUYORUZ? !!
 Online, Mobil, Karşılaştırmalı Teklif ve Poliçe 
düzenleme, 

 Online Direk Satış, 


 Teklif, Poliçe ve Tahsilat Yönetim Sistemi, 


 Müşteri Yönetim Sistemi – CRM, 


 Cari Hesap ve Ön Muhasebe Yönetim 
Sistemi, 

 Hasar Yönetimi, 


 Çağrı Merkezi desteği seçeneği, !!
HEPSİ BİR ÇATI ALTINDA

Sigortayı satılabilir yapıyoruz 
Acente 

Sigorta Acenteleri sektörün satış ve yenilik yüzü 
olması gerekirken, dijital dünyanın avantajlarından 
faydalanamadıklarından, operasyonel kağıt yükü 
altında boğulmaktadırlar. Neosinerji, Türkiye’de ilk 
kez Acentelere anında karşılaştırmalı teklif sunarak  
A - Z’ye dijital operasyon altyapısını sağlayarak 
(ERP), hem satış odaklı hem  iş zekası sunabilen, 
anında bilgi tabanlı iş stratejisi geliştirebilen bir 
platform sunmaktadır.


Son Kullanıcı  

Bugünün teknolojik ortamında sigorta bilişim 
sektörü, dijital ortamda satışı mümkün kılan bir ürün 
sunamamaktadır. Neosinerji bu alanda Türkiye’de bir 
ilki başarmıştır. Dilerseniz müşteriniz web sitenizden 
alışverişini yapabilir, dilerseniz satış temsilciniz 
müşteriniz ile temasa geçerek dijital altyapıdan ürün 
sunabilir.  Karmaşık ağı tek kareye topluyoruz.

 % 50 
Tasarruf
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YARATICILIĞA YER AÇIYORUZ 
Operasyonel yükten kurtulan Acenteler, organizasyon 
yapısını değiştiriyor, satış odaklı oluyor, müşterisi ile 
diyaloğa geçiyor ve işini geliştirmeye zaman ayırarak, 
müşteri ihtiyacına yönelik ürün yaratıyor.

Online ve Mobil dir! – Akıllı Cihazlarda Çalışır,  

 İşinizi Tamamen Sahaya Taşır, 


 Operasyon maliyetlerinizi %50 Düşürür, 


 Donanım, Yazılım, Lisans, Bakım, ve Destek 
maliyetlerinizi %70 Düşürür, 


FİYAT ALDIĞINIZ HER 
SİGORTA AYNI MI? 
!
SİGORTAYI 
KARŞILAŞTIRILABİLİR 
YAPIYORUZ

VAKTİNİZ DEĞERLİ 

Sigortayı hızlı satılabilir 
kılarken üstünüzden 
operasyonel yükü alıyoruz.


Artık işinize odaklanın.

PARANIZI NEYE 
YATIRDIĞINIZI BİLİN 

Türkiye’de ilk kez, anında 
karşılaştırarak satmak 
istediğiniz sigortanın 
artılarını eksilerini görün. 
Paranızı nereden 
kazandığınızı bilin.

ACENTELERE İŞ ZEKASI 

Acenteler artık anlık satış 
ekiplerinin nerede 
olduğunu biliyor, ne 
sattığını biliyor, kimin en iyi 
performansı gösterdiğini 
biliyor.

ACENTELERE KAR 

Acenteler artık anlık 
operasyonel maliyetleri 
görüyor, iş takip yükünü 
kaldırıyor, operasyonel 
maliyetleri minimize 
ediyor.

Dokunarak görerek karar verin 
Sözler havada kalmasın. Elektronik ortamdan 
seçeceğiniz ürünleri yada internetten ulaştığınız sigorta 
ürünleri için anında karşılaştırmalı fiyat ürün tablolarını e- 
posta ile müşterinize yollayarak görerek karar vermesini 
sağlıyoruz. Müşteriye İletilen teklifleri ve poliçeleri takip 
edebilirsiniz. Sigortayı satınalınması basit bir ürün haline 
getiriyoruz.

www.neoonline.com.tr                tel : 0212 325 6800 www.neoonline.com.tr                tel : 0212 325 6800 www.neoonline.com.tr                tel : 0212 325 6800

Neosinerji Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sultan Selim Cad. Lalegül Sok. No: 7/37 

34415  Kağıthane/İstanbul

Tel : 0212 325 6800 

www.neoonline.com.tr
!

http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr
http://www.neoonline.com.tr

