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Računalniški program MuLeMa 3.4 

nižje cene, večja funkcionalnost 

Osnovne značilnosti 

 Uvoz podatkov iz vseh zavarovalnic, ki so sposobne 

zagotoviti podatke v elektronski obliki. Tako 

razpolagate z urejenim arhivom strank, polic, plačil, 

provizij in drugih podatkov, ki jih lahko ročno 

dopolnjujete. 

 Na osnovi parametrov za vhodno in izhodno 

provizijo, ki jih določite za vsak zavarovalni produkt 

posebej, računalnik izdela mesečne obračune za 

agencijo in sodelavce, plačilne liste in druga 

poročila, preveri ustreznost in morebitna 

odstopanja vhodne provizije, izračuna pričakovano 

vhodno in izhodno provizijo na osnovi trenutnega 

portfelja v nadaljnjih mesecih in letih… 

 Podpira široko paleto načinov in modelov za izračun 

provizije in kariernih enot sodelavcem, od najbolj 

običajnih do multi-level ali kako drugače definiranih. 

 Omogoča preprosto izdelavo urejenih seznamov 

podatkov in statistik po lastnem izboru, ki jih 

pregledujete, natisnete, izvozite v datoteko ali drug 

program (na primer Excel, Word), pošljete po 

elektronski pošti… 

 Program je lahko hkrati zagnan na poljubnem številu 

računalnikov, vse spremembe podatkov se sproti 

osvežujejo preko varne internetne povezave. 

 Podatke o strankah, policah, obračunih… si lahko 

ogledate preko brskalnika, lahko tudi na tablici ali 

pametnem telefonu, ki ga imate pri roki tudi pri 

stranki. Varen in selektiven dostop lahko omogočite 

tudi sodelavcem. 

 Dodatne funkcionalnosti, kot so tiskanje kuvert, 

arhiviranje dokumentov, pošiljanje SMS-ov, 

simulacije izračunov provizij… 

 Preprosta uporaba, zagotovljena podpora in pomoč, 

hitro posredovanje, nadgradnje, izboljšave, 

dodajanje novosti, prilagajanje spremembam v 

zavarovalnicah, zakonodaji, trgu… 

Varnost 

Za vsak vstop v program ali spletno aplikacijo sta 
potrebna uporabniško ime in geslo. Vse prijave v 
program se centralno beležijo. Podatki so na računalniku 
shranjeni v kriptiranem (nečitljivem, šifriranem) zapisu. 
Ravno tako so podatki, ki se izmenjujejo med računalniki, 
kriptirani. S tem so podatki ustrezno zavarovani pred 
krajo in nepooblaščenim dostopom. 

Poskrbeli smo tudi za varnost pred izgubo podatkov v 
primeru okvare ali odtujitve računalnika: vključite lahko 
možnost, da se vse spremembe podatkov sproti 
shranjujejo na strežnik. V primeru, da vam računalnik 
odpove, lahko tako brez dodatnih zamud nadaljujete 
delo na drugem. Na preprost način lahko tudi ročno 
izdelate varnostne kopije na poljuben medij. 

Plani 

V načrtu imamo razvoj v smeri večjega povezovanja med 
agencijo, sodelavci in strankami preko spletne aplikacije, 
ki bi ji postopoma dodajali značilnosti t.i. CRM rešitev. 

Cena 

Nov cenik si lahko ogledate na zadnji strani. Z novim 
znižanjem smo želeli še posebej povečati dostopnost do 
programa manjšim agencijam in samostojnim 
zastopnikom. 

Dober delavec potrebuje dobro orodje 

Program MuLeMa je dopolnil trinajst let. Skozi različne 
faze se je izoblikoval v nujno in nepogrešljivo orodje. 
Vsak delavec je z dobrim orodjem uspešnejši. Zakaj si ne 
bi primernega orodja za uspešno delo privoščili tudi vi? 

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran, nas 
pokličite ali nam pišite. Veseli bomo vsakega vašega 
vprašanja.
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Cenik in splošni pogoji uporabe programa MuLeMa 

Uporaba programa MuLeMa se obračunava v obliki 
mesečne naročnine, ki se plačuje za tekoči mesec in 
je razdeljena na kategorije glede na seštevek 
mesečne vhodne provizije2, ki jo program obračuna. 
V naročnino je vključeno: 

 pomoč in svetovanje uporabnikom preko 

telefona, elektronske pošte, oddaljenega dostopa 

in drugih komunikacijskih poti pri postavljanju, 

spreminjanju in uporabi sistema, pri razčiščevanju 

nejasnosti v zvezi z zavarovalnicami, sodelavci, 

izračuni… 

 posodobitve programa, ki vključujejo razvojne 

aktivnosti, dodajanje novih funkcionalnosti, 

prilagoditve zakonodaji, spremembe v 

posameznih zavarovalnicah, podporo za nove 

zavarovalnice, odpravljanje napak… 

Začetna namestitev programa na računalnik, 
priprava podatkov in aktivna pomoč pri pripravi 
prvega obračuna se obračunajo posebej v obliki 
pristopnine.  

Cene pristopnine in naročnine za posamezne 
kategorije uporabnikov so podane v tabeli na desni. 

Cenik velja za uporabo programa na poljubnem 
številu računalnikov za isto zbirko podatkov. 

Ponudnik lahko spremeni splošne pogoje uporabe in 
cenik po lastni presoji. V primeru, da se naročnik ne 
strinja z novimi pogoji in cenikom, lahko v tridesetih 
dneh pisno odpove pogodbo in v odpovednem roku 

(šest mesecev) še naprej uporablja program pod 
starimi pogoji. 

V primeru, da naročnik zamuja s plačili dva meseca 
ali več, lahko ponudnik omeji ali onemogoči vnos 
novih podatkov, po treh mesecih ali stalnem 
zamujanju pa enostransko prekine pogodbo.  

 

Opombe: 

1. Kategorija se določa na osnovi povprečja zadnjih 

treh obračunskih mesecev. 

2. Seštevek vhodnih provizij (obračunane provizije 

zavarovalnic z upoštevanjem stornacij). Podatek 

je praviloma pridobljen z uvozom obračuna plačil, 

ki jih posredujejo zavarovalnice.  

 

Kategorija1 
Način 
plačila 

Mes. vhodna 
provizija2 v EUR 

Cena z vklj. 
20% DDV 

pristopnina enkratno  192,00 

0. mesečno do 1.000 brezplačno 

1. mesečno do 2.000 36,00 

2. mesečno do 5.000 72,00 

3. mesečno do 10.000  108,00 

4. mesečno do 20.000 168,00 

5. mesečno do 35.000 258,00 

6. mesečno do 60.000 348,00 

7. mesečno do 100.000 498,00 

8. mesečno do 160.000 708,00 

9. mesečno do 250.000 1.038,00 


