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 Podpira vse zavarovalnice in naložbene sklade. 

Avtomatiziran uvoz, če zavarovalnica ali sklad 

omogoča ustrezne podatke v elektronski obliki.  

 Široka paleta načinov in modelov izračuna provizij in 

kariernih enot, kontrola nastavitev, simulacija 

izračunov... 

 Na isti bazi podatkov lahko hkrati enakovredno dela 

več oseb na različnih  lokacijah. 

 Preverjanje pravilnosti in uravnoteženosti vhodne in 

izhodne provizije, izračunavanje pričakovane 

nadaljnje provizije… 

 Izdelava plačilnih list, obračunov in poročil za 

agencijo in sodelavce…  

 Preprosta izdelava prilagojenih seznamov in statistik 

za pregled, tiskanje, izvoz v datoteke ali druge 

programe (Excel, Word…), pošljanje po elektronski 

pošti… 

 K zapisom sodelavcev, strank, polic… lahko pripnete 

poljubne dokumente (datoteke, kopije licenčnih 

potrdil, osebnih dokumentov, polic, fotografije…) in 

do njih dostopate od koder koli. 

 Dodatne funkcionalnosti: tiskanje kuvert, 

arhiviranje dokumentov, pošiljanje SMS-ov in 

elektronske pošte, zaznamki, skadencar, koledar, 

načrtovanje obiskov, prikaz lokacij na zemljevidu… 

 Preprosta uporaba, visoka stopnja podpore in 

pomoči, hitro posredovanje, stalne izboljšave, 

samodejne nadgradnje, prilagajanje spremembam v 

zavarovalnicah, zakonodaji, na trgu… 

 Zvesti naročniki, ki omogočajo stabilen razvoj in 

kvalitetno podporo. 

Sodelavci lahko skladno z dodeljenimi pravicami 
dostopajo do svojih obračunov, polic, strank, koledarja in 
drugih podatkov preko spletnega brskalnika iz PC-ja, 
prenosnika, tablice ali pametnega telefona. Lahko 
pregledujejo, dopolnjujejo ali vnašajo podatke o 
strankah, ponudbah, vpisujejo zaznamke, sestanke ali 
obiske, pošiljajo strankam e-pošto ali SMS-e, si ogledajo 
lokacije strank in poti na zemljevidu… Seznam možnosti 
se stalno dopolnjuje skladno z živahnim razvojem. 

V primeru, da imate zahteve po specifičnih obdelavah, ki 
jih program ne podpira, bomo zahteve preučili in 
brezplačno ali z delnim doplačilom v čim krajšem času 
dopolnili ali prilagodili program. 

Za vsak vstop v program ali spletno aplikacijo sta 
potrebna uporabniško ime in geslo. Vse prijave v 
program se centralno beležijo. Podatki se hranijo ali 
izmenjujejo v kriptiranem (nečitljivem, šifriranem) 
zapisu. Tako so varni pred krajo ali nepooblaščenim 
dostopom. 

Poskrbeli smo tudi za varnost pred izgubo podatkov v 
primeru okvare ali odtujitve računalnika. Podatki se 
lahko sproti shranjujejo na strežnik. V primeru, da vam 
računalnik odpove, lahko hitro nadaljujete delo na 
drugem. Na preprost način lahko tudi ročno izdelate 
varnostne kopije na poljuben medij. 

Cenik si lahko ogledate na zadnji strani. Oblikovan je 
tako, da so storitve v polni funkcionalnosti po zmerni ceni 
dostopne tako majhnim kot velikim agencijam.  

Obiščite nas na spletu. Za dodatne informacije ali 
predstavitev nas pokličite ali nam pišite. Veseli bomo 
vsakega vašega vprašanja.
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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. 
22% DDV 

pristopnina enkratno  195,20 

0. mesečno do 1.000 brezplačno 

1. mesečno do 2.000 36,60 

2. mesečno do 5.000 73,20 

3. mesečno do 10.000  109,80 

4. mesečno do 20.000 170,80 

5. mesečno do 35.000 262,30 

6. mesečno do 60.000 353,80 

7. mesečno do 100.000 506,30 

8. mesečno do 160.000 719,80 

9. mesečno do 250.000 1.055,30 


