Com intuito em facilitar as vendas do nosso seguro, a Suhai está disponibilizando o sistema Integral
Uranet, que irá te ajudar a vender com maior agilidade o serviço que a Suhai oferece.

Acesso
Browser recomentado: Internet Explore
Acesse o endereço web:

www2.uranet.com.br

Informe seu login e senha para entrar no sistema.

Interface do Consultor.
Nova Cotação: Iniciar cálculo de cotação
Cotação/Proposta: Consulta de cotação, gera proposta.

Nova Cotação

O consultor irá gerar o calculo do seguro, se caso o cliente já tiver cadastro no sistema, basta digitar o CPF para
consultar os dados já registrados no sistema, podendo ser alterados conforme a necessidade do consultor.

Cotação.

Dados do Formulário.










CEP de Pernoite: Local onde o veículo é guardado no período da noite, na maioria dos dias da semana.
Tipo: Automóvel, Motocicleta, Caminhão (poderemos estender classificação incluindo Utilitários).
Marca e Modelo: (lista conforme tabela Fipe, ampliada)
Ano / Modelo = Ano Fabricação e Ano Modelo: Digitar 1º. Ano Modelo e, se diferente, alterar o ano
Fabricação.
OKM: Informar SIM ou NÃO
Valor FIPE e Código FIPE: Será informado pelo sistema
Utilização (no DUT): Registro de utilização no documento do veículo (particular, taxi, escolar, ... ).
= Ao informar “Particular”, abrirá campo:
Tipo de Utilização:
()Ida e volta em local fixo de trabalho e lazer.
() Atividade Profissional: utilização em visita a clientes, serviços técnicos.
() Exclusivamente para lazer (em geral no caso de motos de alta cilindrada)
= Utilização Taxi, Escolar, Locação , quando for o caso, devem ser identificadas no campo Utilização (no
DUT)
= CAMINHÕES : Informar utilização “Fretamento Carga/Serviços”
= VANS/UTILITÁRIOS ( tipo Sprinter, Master, Iveco, etc ): informar se é para
() “Fretamento Carga/Serviços” ou
()”Fretamento Pessoas( ex.: transporte de funcionários, turismo ) ” ou
() “Escolar”.
Possui outro veículo disponível para uso: SIM / NÃO. (Sim em geral nos casos de motos de maior cilindrada.)

Dados Comerciais










Canal de Vendas: Corretor.
Tabela: Opções com % de remuneração respectiva. (o % será informado conforme opção).
Tipo de Contratação: Seguro Novo, Renovação Suhai ou Renovação de Outra Seguradora.
Classe de Bônus: Quando renovação, verificar a classe da apólice anterior e elevar 1 classe (caso não
conste/seja informado ocorrência de sinistro – nos casos de outras Seguradoras - )
Desconto (%): Campo a ser utilizado mediante autorização prévia.
Instalação do Rastreador: Pode haver opção “SEM RASTREADOR” ou quando não houver tal opção será
necessário definir se DOMICILIAR ( com acréscimo no prêmio ) ou Posto Fixo (sem acréscimo). Quando
renovação Suhai, constará “renovação” deduzindo-se já instalado.
Fator Fipe (%): Definir conforme regras / condições de aceitação.
Suhai Seguros CALCULAR: Clicar para gerar o cálculo na tela, com as opções de pagamento, conforme tela
abaixo:

Enviar E-mail ao Cliente?: Caso Sim; o sistema irá gerar um PDF que será enviado para o e-mail cadastrado no
sistema que também poderá ser consultado.

Enviar a Cotação ao Cliente.
Clicar no ícone rosa com o sinal de interrogação (?) para inibir a tela de cálculo ou reapresentá-la.

Agendar Retorno.
O sistema avisará/marcará as cotações a serem contatadas, nos dias agendados, caso o cliente não feche o seguro
de imediato. Podendo o consultor agendar um dia e horário para retornar ao cliente.

Clicar em enviar
O e-mail seguirá para o Cliente e Corretor/Central, em arquivo PDF, conforme modelo anexo.

COTAÇÃO/PROPOSTA
Após o fechamento da cotação e confirmação do cliente para fechar o seguro, chegou a hora de gerar a proposta.
Na tela inicial clicar em Cotação/Proposta para consultar as cotações realizadas e gerar a propostas de seguros.

Cotação: Consultar cotações
Em analise: Propostas que entraram para analise devido alguma observação analisada pelo sistema (RNS)
Proposta Enviada: *Consulta das propostas geradas.
*Após atuação da Suhai a proposta sai da grid do corretor e só poderá ser consultada no login em nome da corretora
em Gestão operacional.
COTAÇÃO:
Nesse campo é possível consultar as cotações em aberto e alterar caso necessário.
Ao clicar no cliente, ira abrir a cotação realizada, no final estará o campo para seleção situação.

Cancelar: Cancela a cotação, eliminando do sistema do corretor a cotação.
Nova Cotação: Abre os campos da cotação para edição.
Proposta enviada: Abre os campos para preencher dados do veículo e forma de pagamento para fechamento da
proposta.

Fechar Proposta
Após clicar na cotação desejada, clique no menu Enviar Proposta.
Situação> Enviar Proposta.

Complete o preenchimento do formulário com os dados do veículo e forma de pagamento (Placa, Chassi,
Combustível, número de parcelas)

Na proposta, clicar em Enviar para a proposta ser enviada para o cliente junto com o primeiro boleto do seguro e
para a central de emissão/aceitação da Suhai Seguros.

ANÁLISE PRÉVIA DE ACEITAÇÃO
Todas as propostas enviadas ainda passarão por análises internas de aceitação.
Parte dos itens de análise que já estão inseridas para verificação automática no sistema apontarão mensagem de
que “ A proposta foi enviada com sucesso. Já identificada restrição de aceitação que está sendo avaliada
“(prioritariamente)
Neste casos pré-identificados, a proposta/boleto só será enviada ao Cliente após a análise de aceitação, caso o
seguro não seja recusado. A proposta poderá também ser aceita com condições diferenciadas a serem informadas
na análise ( exemplo: redução do Fator Fipe ). Neste caso , a proposta original será devolvida, sendo necessário
elaborar nova proposta com a alteração informada para aceitação.

Buscar Boleto e Proposta no Sistema.
O sistema envia automaticamente o boleto e a proposta para o cliente, caso o mesmo informe que não recebeu o
corretor consegue consultar e salvar boleto e proposta.
Cotação/Proposta> Proposta enviada> Procurar.
No final da pagina irá contar o campo Ocorrências.
Todos os documentos gerados (Cotação, proposta, boleto) constaram nessas ocorrências.

Ao clicar no ícone envelope irá abrir a tela abaixo, basta clicar no arquivo anexo para abrir o download do arquivo.

LOGIN GESTOR/ASSESSORIA

O login Gestor dará acesso a todas as vendas geradas pelos corretores vinculados a corretora.
Gestão Operacional> Suhai Seguros> Vendas de Seguros> Vendas de Seguros.

Basta o corretor digitar o CPF do cliente para localizar.

Ao clicar em procurar o sistema irá abrir a localização do cliente. Com os seguintes Status.
Cotação: Não virou proposta
Proposta: Está aguardando para a Suhai Atuar.
Digitado no I4PRÓ: A Suhai atuou
Em análise: Venda sobe aceitação da Companhia
Venda Recusada: Venda não aceita, entrar em contato com o Robson Tricarico.
Quando o status for Proposta ou I4PRÓ, basta clicar no número que aparecer em baixo do status.

Clicar no nome do cliente.

Irá abrir uma tela com os dados do cliente.

No final terá ocorrências com os documentos anexos.

Clicar no arquivo para abri o documento desejado.

Informações adicionais.
O campo “Instalação do Rastreador” apresentará opções:
PONTO (fixo) e DOMICILIAR; = ou seja, com Rastreador.
RENOVAÇÃO = ou seja, com Rastreador já instalado.
SEM RASTREADOR
As opções serão apresentadas conforme combinação de tipo de veículo x região x tipo de seguro
(novo/renovação outras ou Renovação Suhai)
Em determinadas regiões continuará obrigatória à instalação do rastreador na maioria dos veículos (o sistema só
apresentará opção Ponto Fixo ou Domiciliar)
Em determinadas regiões/veículos não será obrigatória a instalação do rastreador, porém se o valor do prêmio
for superior a R$ 1.500,00, pode-se acrescentar o rastreador para verificação de possível redução no valor do
prêmio (o sistema apresentará opção SEM RASTREADOR, Ponto Fixo ou Domiciliar )
Para regiões Interior-RS, Interior-PR e Estado de Santa Catarina, a contratação deverá ser somente SEM
RASTREADOR, pois não há equipes/pontos de instalação do rastreador nessas regiões.
Duvidas: (11) 3019-2750

