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FeMobile és telepített FrontEnd új felület 

 

Próbáltad már?  

Akár tableten és okostelefonon is értékesíthetőek a termékeink! 

 

2014. október 1-jén elindult a FrontEnd rendszer új webes felülete a FeMobile, amin keresztül az 

alábbi termékek értékesíthetők: 

 GFB 

 Motor Casco  

 Praktika 

 Életbiztosítási termékek 

 LSZB Plusz 

 Casco All-In 

 Útitárs Casco 

 

 

Az új megjelenítés célja a díjkalkuláció és az ajánlatrögzítés gyorsabb, logikusabb, kényelmesebb, 

átláthatóbb megjelenítése.  

Ennek érdekében úgy alakítottuk ki a képernyőket, folyamatokat, hogy a jelenlegi FrontEnd-nél 

gyorsabb válaszidőkkel dolgozzon, ezzel is növelve a felhasználói élményt. 

 
A FeMobile és a telepített PC-s FrontEnd új felülete struktúrájában alapvetően megegyezik, csak a 

megjelenítésben találhatóak kisebb eltérések.  

A főbb tudnivalókat mindkét felületről az alábbiakban részletezzük.  
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1. FeMobile 

1.1. Elérhetősége 
 

Az új FeMobile felület a következő minimális böngésző verziókkal érhetők el: 
o Internet Explorer 8 (DE 9-től ajánlott) 
o Chrome 16 
o Firefox 10 
o Safari 5 
o Opera 10  
 
Mobil/tablet esetén minimum a következő verziók valamelyike szükséges: 
o Android 2.1 
o Apple iOS 4 
o Windows Phone 7.5 
o Blackberry 6 
 

 

A Windows 10 operációs rendszert az AEGON alkalmazások még nem támogatják, így a FeMobile 

sem.  

 

Böngésződ verzióját a böngésző névjegy paneljén tudod ellenőrizni. 

Felhívjuk figyelmed, hogy a MySigno aláírópad Online Frontenden továbbra is kizárólag 32 bites 
Internet Explorerben használható, így MySigno-s ajánlat kizárólag Internet Explorerben köthető. 

(Természetesen az ASP-s MySigno telepítési lépéseket ehhez is szükséges elvégezni a már korábban 
PKR-ben kiküldött felhasználói segédlet segítségével.) 

 

A régi és az új felület között átjárhatóságot biztosítunk, így a jelenlegivel azonos módon csak egy 

elérési címet kell megjegyezni a jövőben. Az új felületről menüpont gondoskodik a régi felületre 

történő visszanavigálásra. 

 

 https://frontend.aegon.hu/femobile 

 Valamint a jelenleg is használatban lévő FrontEnd ASP kezdő oldalról is elérhető az alábbi 

módokon 

o Új felület / Átváltás az új felületre menüpont 

o Az új felületen köthető termékek az ASP-s felületről közvetlenül is elérhetők a 

menüsor alatt megjelenő ikonokra kattintva 

o Díjkalkuláció felvitel menüpont 
 

 

 

https://frontend.aegon.hu/femobile
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1.2. Nyitóképernyő 

 

A Nyitóképernyő menüpontjai: 

 Főmenü – alapértelmezettként ezzel indul a program, itt találhatók a köthető termékek, 

illetve a szemlerendelés 

 Hírek – FrontEnd rendszerrel kapcsolatos aktuális hírek tárhelye 

 eLearning – Termékvizsga információk 

 Régi felület – vissza lehet lépni a FrontEnd ASP felületre  

 Ügyfélkártya 

 Biankó nyomtatás 

 Eszközök 

o Utólagos CSI azonosító hozzárendelés - ÉCC 

o Dolgozók karbantartása – alkusz 

o Egyedi lekérdezések 

o Alkuszi ajánlatok lekérdezése 

 Jelszó – aktuális jelszó érvényessége 

 Információk 

- Következő negyedéves jelszó 

- Program verzió érvényessége 

- EuroTax érvényessége  

- GFB tarifa érvényessége 

 Kijelentkezés – kilépés a programból 

 Kilépés – kilépés a programból, a böngésző bezárásával 
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A Főmenüben a termék ikonra kattintva kiválasztható a termékkel elvégezni kívánt feladat: pl. 

      

 

Szemlerendelés ikonra kattintva lehetőség van szemlerendelés rögzítésére, keresésére, illetve 

megtekinthető a kockázati szakértők listája területi besorolás szerint: 

 

 

1.3. Az új felületen előforduló funkciógombok, új mezőkitöltési 

lehetőségek, egyéb fontos tudnivalók 

  
Beírt érték törlése, mező ürítése 

 

 

Rögzítéskor a bekérendő adatok mellé további információkat 
jelenít meg. 
Keresőben az adott igényfelmérő/díjkalkuláció/ajánlat/szemle 
főbb adatait tartalmazza.  
 

  
A mező értéke lenyíló listából választható ki 
 

  
Kinyitható blokk, amely további adatokat tartalmaz  
 

  
A blokk becsukható, így elrejthetőek a blokk adatai 
 

 

Telefonon és kis méretű ablakban, ahol a bal oldali menüsáv nem 
fér ki, a menüpontok ezen az ikonon keresztül érhetők el. 
 

 

A menüpontok közötti lapváltást a nyilakkal is irányíthatjuk.  
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A lapváltó nyilak között található 
Műveletek menü, itt lehet a 
díjkalkulációban, ajánlatban szükséges 
főbb funkciókat elvégezni. 

 
Érték megadása a csúszka állításával és az 
előtte lévő mezőbe beírva is lehetséges 
 

  

 

 
A dátum mezők kitöltése történhet  

 a felugró naptárban kiválasztva 

 manuálisan, kézzel beírva (előbb ki kell törölni a mezőbe 
írt értéket) 

 
Az évszám-választó legördülő listában – a lista lenyitását 
követően – begépeléssel is elugorhatunk a kívánt évszámra. 

 

 

A kötelező mezők sárga háttérrel jelennek meg. 

 

A kötelező, üresen hagyott mezők a lapváltáskor lefutó 
ellenőrzések következtében piros háttérrel jelennek meg. 

 

 
 

 
 
Egyszerűsített válaszadási lehetőség, mindkét lehetséges érték 
látható, a kék/sárga hátérrel jelölt és aláhúzott a kiválasztott érték.  

 
A sárga felkiáltójel fő menüpont szintű hibát jelez, vagyis a 
menüpont valamelyik lapján még található hiba, vagy rögzítési 
hiányosság. 
 

  
A zöld négyzetben található pipával ellátott menüponton minden 
rendben lett megadva, a Frontend nem talált hibát. 
 

  
Az adott almenüpontban hiba található, amit javítani szükséges. 
 
 

Üres: Ha nem található a menüpont neve előtt ikon, az azt jelenti, hogy 
azon a menüponton még nem jártunk. 
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1.4. Díjkalkuláció/Ajánlat/Szemlerendelés keresőfelület 
A keresők kialakítása, felépítése egységesítésre került, hogy ezzel is könnyítsük az eligazodást a 

különböző termékek között. 

 

Az ajánlat kereső szétbontásra került egy egyszerűsített csak a vonalkódot tartalmazó gyorskeresőre, 

illetve egy további szűrési lehetőségeket tartalmazó bővített keresőre. 

 

Újdonság, hogy a vezetéknév, keresztnév, cégnév, leánykori név mezők összevonásra kerültek egy 

közös Név mezőbe, amely az előbb felsorolt mezők mindegyikében keres.  
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A keresők találati listáiban a díjkalkulációk/ajánlatok/szemlerendelések szűkített adattartalommal 

jelennek meg.  

 

További információkat a  ikonra kattintva található. 
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A  ikonra kattintva az elmentett díjkalkulációval/ajánlattal végezhetünk műveleteket: 

 

 

A találati lista alján kiválaszthatjuk, hogy melyik adat alapján csökkenő vagy növekvő sorrendben 

kívánjuk rendezni a listát. 

 

1.5. Segédfunkciók 

1.5.1. Ügyfélkártya kereső 
Az Ügyfélkártya az új felületen is kialakításra került (bal oldali menüsorban található), szűkített 

adattartalommal és funkcionalitással minden terméknél elérhető. Az adott termék sajátosságaitól 

függően a díjkalkulációban vagy az ajánlatban hívható be az ügyfél. 

Ügyfélkártya manuálisan nem rögzíthető, a program automatikusan hozza létre a véglegesített 

ajánlattal.  Az ügyfélkártya lista továbbra is nyomtatható. Ügyfélkártya nem törölhető. 
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1.5.2. Lekérdezések 
Az Egyedi lekérdezések és az Alkuszi ajánlatok lekérdezése a bal oldali menüsorban az Eszközök 

menün belül található.  

A kapott lista az oldalszámoktól függően kétféleképpen lapozható: 

 ha az oldalszám 100 alatt van, akkor a lapozás a csúszka segítségével, vagy a csúszka előtti 

oldalszám átírásával lehetséges 

 ha az oldalszám 100 felett van, akkor a lapozás az oldalszám átírásával lehetséges 

 

1.6. Terméksajátosságok 

1.6.1. Életbiztosítási termékek 

1.6.1.1. Díjkalkuláció 
Az élet díjkalkulációs felület a gyorsabb és egyszerűbb kalkulálás érdekében jelentős átalakításon 

esett át. A díjkalkuláció során kizárólag azokat az adatokat kell rögzíteni, amelyek valóban 

elengedhetetlenek a számításhoz. Ennek érdekében a következő változtatások történtek: 

 A díjkalkulációban csak arról kell nyilatkozni (amennyiben az adott termék ezt lehetővé teszi), 

hogy az ügyfél szeretne-e befektetéstechnikai kiegészítőt vagy sem. A választott 

eszközalapokat és azok megoszlását már az ajánlatban kell rögzíteni. 

 A díjkalkuláció során csak abban az esetben kötelező megadni a foglalkozást, ha azt a 

díjkalkuláció során megadott adatok megkövetelik. Ellenkező esetben a foglalkozás adatokat 

legkésőbb az ajánlat során kell rögzíteni. 

A díjkalkuláció kiegészült egy grafikonnal, ami mutatja a várható lejárati összeg és nyugdíjbiztosítások 

esetén az adójóváírás mértékét.  

A Díjkalkuláció két menüpontból épül fel: 

 az Alapadatok menüben kell megadni a biztosított(ak) személyes adatait 

 a Kalkuláció menüben kell megadni a kalkulációs adatokat 

Ha minden adatot megadtunk, a Műveletek / Számol funkciójával tudunk kalkulálni. Kalkuláció után 

a kiegészítők havi díjai a biztosítási összegek mellett, az ajánlat egyéb díjai az Összesítés blokkban 

jelennek. 
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Ha a választott kiegészítők megkövetelik a foglalkozást, de azt az igényfelmérőben már megadtuk, a 

Számol-ra a program automatikusan átemeli az igényfelmérőből az adatokat. 

 

1.6.1.2. Foglalkozás / Sporttevékenység 

1.6.1.2.1. Díjkalkuláció 
A díjkalkuláció során csak abban az esetben kötelező megadni a foglalkozást, ha azt a kiválasztott 

kiegészítők megkövetelik. Ellenkező esetben a foglalkozás adatokat legkésőbb az ajánlat során kell 

rögzíteni. 

Foglalkozást az Új foglalkozás gombbal tudunk felvinni, ekkor megjelennek a rögzítéshez szükséges 

mezők. 
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A foglalkozás és a sporttevékenység rögzítése - ahogy eddig - úgy az új felületen is kétféle módon 

lehetséges:  

1, A csoportok kiválasztási listájából szintenként haladva kiválasztjuk az adott foglalkozást / 

sporttevékenységet. 
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2, Az Összes választható foglalkozások / Összes választható sporttevékenységek kereső mezőben 

elkezdjük írni az adott foglalkozás / sporttevékenység nevét, majd a program által megjelenített 

találati listából kiválasztjuk a megfelelőt. 
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1.6.1.2.2. Igényfelmérő és Ajánlat 

 

A foglalkozás és a sporttevékenység rögzítése - ahogy eddig - úgy az új felületen is kétféle módon 

lehetséges: 

1, A csoportok kiválasztási listájából szintenként haladva kiválasztjuk az adott foglalkozást / 

sporttevékenységet, majd a Választás gombbal elmentjük. 
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2, Az Összes választható foglalkozások / Összes választható sporttevékenységek kereső mezőben 

elkezdjük írni az adott foglalkozás / sporttevékenység nevét, majd a program által megjelenített 

találati listából kiválasztjuk a megfelelőt, és a Választás gombbal elmentjük. 
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1.6.1.3. Eszközalapok 
Az eszközalapok megoszlása Egyedi beállítás esetén a csúszka állításával és manuálisan beírva is 

megadható. 
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Előre meghatározott portfólió esetén a program állítja be a megoszlást, ez esetben az értékek nem 

módosíthatók. 

 

 

 

1.6.1.4. Kedvezményezett jelölés 
A kedvezményezettek megadásához előbb rögzíteni kell a szereplőket, akiket szeretnénk 

kedvezményezettként megjelölni, majd ezután lehet csak az Eseményeknél a már rögzített szereplők 

közül választani.   

1.6.1.4.1. Kedvezményezettek 
Ha a biztosított megegyezik a szerződővel, a szerződő nem jelenik meg külön a Kedvezményezettek 

lapon.  
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Ha a biztosított és a szerződő különbözik, mindegyikük megjelenik a Kedvezményezettek lapon.  

 

A Kedvezményezettek lapon kizárólag az új szereplők adatai szerkeszthetők, a biztosított, szerződő 

stb. adatait a program az ajánlat megfelelő menüpontjaiból automatikusan másolja.  

Újabb kedvezményezettet a Hozzáad gombbal rögzíthetünk.  
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1.6.1.4.2. Események 

 

 

Kedvezményezettet a Kedvezményezettek lapon rögzített személyek közül választhatunk a listából. 

Ezután a csúszka állításával vagy az előtte lévő százalék mezőbe manuális írva adhatjuk meg a 

százalékot. 

 

Természetesen itt is van lehetőség egy eseményhez több kedvezményezett megadására. 
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Az Életbenléti kedvezményezettek automatikus kitöltése gomb segítségével beállítható minden 

életben járó eseményre a biztosított/társbiztosított. 

 

 

1.6.1.5. Összegzés 
A korábbiaktól eltérően az ajánlat Összegzés lapján kizárólag az ajánlatban kiválasztott kiegészítők 

jelennek meg. 

 

 

1.6.2. LSZB Plusz  
Az új felületen nem alakítottunk ki külön modulos és csomagos menüpontot, a választásra/váltásra az 

LSZB Plusz díjkalkuláció Alapadatok lapján van lehetőség (ahogy eddig is lehetett váltani a 

díjkalkuláción belül, a csomagos és a modulos kalkuláció között függetlenül attól, hogy melyik 

menüpontot indítjuk el).   

 

1.6.2.1. Díjkalkuláció 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a jelenlegi online FrontEnd felülethez 

hasonló a kialakítás, ennek megfelelően a következő menüpontokból épül fel a díjkalkuláció: 

   

A lapok között a Műveletek melletti nyilakkal és magukra a menüpontokra kattintva is válthatunk. 
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Az új felületen nem került kialakításra külön modulos és csomagos menüpont, a választásra/váltásra 

az LSZB Plusz díjkalkuláció Alapadatok lapján van lehetőség. 

 

 

LSZB Plusz ajánlat betöltése funkció az új felületen is elérhető a Műveletek / LSZB Plusz ajánlat betöltése 

menüponton keresztül a megszokott módon, azaz a díjkalkuláció keresőből választhatjuk ki a kívánt LSZB Plusz 

kalkulációt a  ikon után a Választ-ra kattintva. 

 

A gyorsabb kalkuláció érdekében a díjkalkulációs rész kizárólag azokat az adatokat tartalmazza, 

amelyek elengedhetetlenek a kalkulációhoz. Az egyedi záradékot ezentúl az ajánlati részben, az 

Ajánlati adatok menüpont alatt lehet rögzíteni, így az csak az ajánlati nyomtatványon fog megjelenni. 

A többi, program által automatikusan jelölt záradék továbbra is megjelenik már a díjkalkulációs 

nyomtatványon is. 

 

Személybiztosított rögzítése a Személybiztosítások menüpontban az Új személybiztosított adatai 

gombbal lehetséges.  

  

Ha minden szükséges adatot megadtunk, az Összegzés menüben megjelennek a kiszámolt díjak. 

Az ajánlatba a Műveletek / Ajánlat funkcióval tudunk továbblépni. 
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1.6.2.2. Ajánlat 
Az ajánlat felépítése szinte teljes egészében megegyezik a jelenlegi online FrontEnd felülettel. 

      

 

A Záradék menüpont átkerült az ajánlati részre az Ajánlati adatok menüpont alá. A Záradék lapon 

csak az egyedi záradék jelenik meg, így az csak az ajánlati nyomtatványon fog megjelenni. A többi, 

program által automatikusan jelölt záradék továbbra is megjelenik már a díjkalkulációs 

nyomtatványon is. 

Ha az ajánlatból visszamegyünk a díjkalkulációra, akkor a díjkalkulációból az ajánlatba már két féle 

módon léphetünk át: 

 Bal oldali menü / Vissza az ajánlatba -> mentés nélkül lép át az ajánlatba 

 Műveletek / Ajánlat -> a díjkalkuláció módosításait elmentve lép át az ajánlatba 

 

1.6.2.3. Csatornaintegrációs ajánlatok kezelése 
Csatornaintegrációs ajánlatot a Főmenü LSZB Plusz ikonjából indulva tölthetünk be. A funkció 

továbbra is csak annak az üzletkötőnek elérhető, aki felettesi kérésre rendelkezik ezzel a 

jogosultsággal. A folyamat nem változott, betöltés után az operátor által ideiglenesen elmentett 

ajánlat szerkeszthető és véglegesíthető.  
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1.6.3. Casco All-In 

1.6.3.1. Díjkalkuláció 
Az adatok logikai összetartozásában, így a menüpontok struktúrájában sem történt változás. 

Régi felület:      Új felület: 

     

Az ajánlat betöltése funkció az új felületen is elérhető a Műveletek / Casco AllIn ajánlat betöltése menüponton 

keresztül a megszokott módon, azaz a díjkalkuláció keresőből választhatjuk ki a kívánt kalkulációt a  ikon 

után a Választ-ra kattintva. 

Ha minden szükséges adatot megadtunk, az Összegzés menüben megjelennek a kiszámolt díjak. 

Az ajánlatba a Műveletek / Ajánlat funkcióval tudunk továbblépni. 

1.6.3.2. Ajánlat 
Az adatok logikai összetartozásában, így a menüpontok struktúrájában sem történt változás. 

Régi felület:      Új felület: 
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1.6.4. Útitárs Casco 
A normál és a díjtáblás Útitárs Casco a Casco ikonon keresztül érhető el. A két termék struktúrája 

alapvetően megegyezik.   

 

1.6.4.1. Normál Casco  

1.6.4.1.1. Díjkalkuláció 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a korábbi fenti menük helyett az új 

felületen a bal oldali menüsávban jelennek meg, a korábbinál kicsit jobban szétbontva. A lapok között 

a Műveletek melletti nyilakkal és magukra a menüpontokra kattintva is válthatunk. 

A díjkalkulációs lapok adattartalmának változásai: 

Régi felület Új felület 

Alap adatok Szerződés adatok 

 Gépjármű kereső 

 Gépjármű adatok 

 Kiegészítők 

Extrák Széria tartozékok 

 Extrák 

Kedvezmények Kedvezmények 

Kalk., mentés, ajánlat Összegzés 

 Visszakeresési adatok 

 

Régi felület: 
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Új felület: 
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               FeMobile és telepített FrontEnd új felület 
 

 

 28 
FEMOBILE-FETAJ-150930 
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Az ajánlat betöltése funkció az új felületen is elérhető a Műveletek / Casco ajánlat betöltése illetve GFB ajánlat 

betöltése menüponton keresztül a megszokott módon, azaz a díjkalkuláció keresőből választhatjuk ki a kívánt 

kalkulációt a  ikon után a Választ-ra kattintva. 

Ha minden szükséges adatot megadtunk, az Összegzés menüben megjelennek a kiszámolt díjak. 

Az ajánlatba a Műveletek / Ajánlat funkcióval tudunk továbblépni. 
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1.6.4.1.2. Ajánlat 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a korábbi fenti menük helyett az új 

felületen a bal oldali menüsávban jelennek meg. 

Régi felület: 

 

Új felület: A Védelem, Záradék és Gépjármű régi menüpontok az új felületen az Ajánlati adatok 

menüponton belül találhatók. 

   

 

1.6.4.2. Pontrendszer alapú Casco 

1.6.4.2.1. Díjkalkuláció 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a korábbi fenti menük helyett az új 

felületen a bal oldali menüsávban jelennek meg, a korábbinál kicsit jobban szétbontva. A lapok között 

a Műveletek melletti nyilakkal és magukra a menüpontokra kattintva is válthatunk. 

A díjkalkulációs lapok adattartalmának változásai: 

Régi felület Új felület 

Alap adatok Szerződés adatok 

 Gépjármű adatok 

 Kiegészítők 

Extrák Extrák 

Kedvezmények Kedvezmények 

Kalk., mentés, ajánlat Összegzés 

 Visszakeresési adatok 
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Régi felület: 

 

Új felület:  

A normál Casco díjkalkulációs felülettel megegyező menü adattartalmak, eltérés csak a Gépjármű adatok lapon: 

  

 

1.6.4.2.2. Ajánlat 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a korábbi fenti menük helyett az új 

felületen a bal oldali menüsávban jelennek meg. 

Régi felület: 

 

Új felület: A Záradék és Gépjármű régi menüpontok az új felületen az Ajánlati adatok menüponton 

belül találhatók. 
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1.7. Szemlerendelés 
Szemlerendelés rögzítésére a FeMobile-on is van lehetőség, a megszokott folyamaton nem 

változtattunk.  

Szemlerendelést indíthatunk 

1. közvetlenül a díjkalkulációra / ajánlatra a figyelmeztetésből indulva 

 
1.1. a FrontEnd a szemlerendelés mezőit feltölti a díjkalkuláció / ajánlat adataival 
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1.2. megadjuk az ügyfél elérhetőségét (telefon) 
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1.3. megadjuk a szemlerendelő elérhetőségét (telefon, e-mail cím) 

 
1.4. Amennyiben szeretnénk, a szemlerendelés mellé csatolhatunk képet 

 
1.5. elmentjük a Szemlerendelést a Műveletek / Küldés funkcióval 

 
1.6. A szemlerendelés megtekinthető 

1.6.1. a szemlerendelés keresőben: Szemlerendelés / Kockázati szemlerendelés keresése 

menüpont 
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1.6.2. az ajánlat keresőben az adott ajánlatnál 

 
 

 

2. a Szemlerendelés menüpontból indulva 

2.1. FrontEnd-es díjkalkulációra, ajánlatra hivatkozva 

2.1.1. kiválasztjuk, hogy FrontEnd-es díjkalkulációra, ajánlatra szeretnénk szemlét rendelni 

2.1.2. kiválasztjuk, hogy díjkalkulációra VAGY ajánlatra szeretnénk szemlét rendelni 

2.1.3. kiválasztjuk a módozatot 
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2.1.4. Ajánlat/díjkalkuláció keresése gombbal a keresőből kiválasztjuk azt a díjkalkulációt / 

ajánlatot, amire szemlét szeretnénk rendelni  

 

2.1.5. a FrontEnd a szemlerendelés mezőit feltölti a kiválasztott díjkalkuláció / ajánlat 

adataival 
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2.1.6. megadjuk az ügyfél elérhetőségét (telefon) 

 

2.1.7. megadjuk a szemlerendelő elérhetőségét (telefon, e-mail cím) 

 
2.1.8. Amennyiben szeretnénk, a szemlerendelés mellé csatolhatunk képet 

 
2.1.9. elmentjük a Szemlerendelést a Műveletek / Küldés funkcióval 
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2.1.10. A szemlerendelés megtekinthető 

2.1.10.1. a szemlerendelés keresőben: Szemlerendelés / Kockázati szemlerendelés 

keresése menüpont 

 

2.1.10.2. az ajánlat keresőben az adott ajánlatnál 

 

 

 

2.2. FrontEnd-en kívüli, papíros díjkalkulációra, ajánlatra hivatkozva 

2.2.1. kiválasztjuk, hogy FrontEnd-en kívüli, Egyéb díjkalkulációra, ajánlatra szeretnénk 

szemlét rendelni 

2.2.2. kiválasztjuk, hogy díjkalkulációra VAGY ajánlatra szeretnénk szemlét rendelni 
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2.2.3. kiválasztjuk a módozatot 

 

2.2.4. megadjuk a kockázatviselési címet 

 

2.2.5. megadjuk az ügyfél nevét, elérhetőségét (telefon) 
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2.2.6. megadjuk a szemlerendelő elérhetőségét (telefon, e-mail cím) 

 

2.2.7. becsatoljuk a díjkalkuláció / ajánlat pdf-et 
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2.2.8. amennyiben szeretnénk, a szemlerendelés mellé csatolhatunk képet 

 
2.2.9. elmentjük a Szemlerendelést a Műveletek / Küldés funkcióval 

 
2.2.10. A szemlerendelés megtekinthető a szemlerendelés keresőben: Szemlerendelés / 

Kockázati szemlerendelés keresése menüpont 

 

Szemle folyamat 

A díjkalkuláció / ajánlat szemleköteles -> a FrontEnd figyelmeztetést küld 

 

-> üzletkötő elkészíti a szemlerendelést  
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-> a FrontEnd emailben értesíti a szemlézőt  
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-> szemléző elkészíti a szemlelapot / állapotlapot a FrontEnd-ben a szemlerendelésre ->  a FrontEnd 

emailben értesíti a szemlerendelőt a szemle elkészültéről 

 

 

 

Amennyiben a díjkalkuláció, ajánlat szemleköteles, a rendszer figyelmeztetést küld 

 gépjármű és vállalati vagyon biztosítások esetén az ajánlat véglegesítését követően a 

nyomtatási panelt elhagyva  

 lakás és társasház biztosítások esetén díjkalkuláció mentésekor és ajánlatba lépve, illetve az 

ajánlat véglegesítését követően a nyomtatási panelt elhagyva 

LSZB Plusz, Praktika -> szemle díjkalkulációra és ajánlatra is rendelhető  

Útitárs Casco, Motor Casco, TrendBasic -> szemle csak ajánlatra rendelhető  

 

 

1.8. Állapotlap / szemlelap 
Útitárs Casco és Motor Casco állapotlap / szemlelap rögzítésére már a FeMobile-on is van lehetőség, 

a megszokott folyamaton nem változtattunk.  

 

Szemlét rendelni és szemlét végezni termékenként eltérően lehet 

 LSZB Plusz, TLP – díjkalkulációra és ajánlatra 

 Útitárs Casco, Motor Casco, Trend Basic – csak ajánlatra 
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Állapotlap rögzítése díjkalkulációhoz vagy olyan ajánlathoz, amihez még nem készült előzetesen 

díjkalkulációs állapotlap  

 ha van FE szemlerendelés (az automatikus szemlerendelés e-mail a rendszerből jött) 

A Szemleigényekben meg kell keresni a szemlerendelést, és erre kell indítani a Szemlelap 

készítést 

 

Az adott szemleigény  ikonjára kattintva választhatunk a lehetséges műveletek közül.  
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Extrát az Új extra hozzáadása gombbal lehet rögzíteni 
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Képeket az Új kép hozzáadása gombbal lehet rögzíteni 

 

 
 

Az ideiglenes és végleges mentés a Műveletek menüben érhető el

 
 

 nincs FE szemlerendelés (a szemlerendelés e-mail az üzletkötőtől, vagy Soprontól jött) 

Az Állapotlap ikonban a megfelelő termék állapotlap készítés menü kiválasztása után a 

szemlelap készítése a fent leírt módon. 

Szemle fülön az alábbi adatok megadása: díjkalkuláció / ajánlat+vonalkód, szemlekérő 
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Díjkalkulációhoz készített állapotlap ajánlathoz kapcsolása  

 ha az ajánlathoz készült szemlerendelés (az automatikus szemlerendelés e-mail a rendszerből 

jött) 

A Szemleigényekben meg kell keresni az ajánlat szemlerendelését,  

és erre kell indítani a Szemlelap készítést  

Szemlelap beolvasása központi adatbázisból - aktív internet kapcsolat szükséges! 

Szemlelap kiválasztása 

A szemlelap minden adatát átveszi a program 

Mentés fülön csak a jóváhagyást kell újra megadni. 

 

 ha az ajánlathoz nem készült szemlerendelés (a szemlerendelés e-mail az üzletkötőtől, vagy 

Soprontól jött) 

Új szemlelap készítése 

Szemlelap beolvasása központi adatbázisból - aktív internet kapcsolat szükséges! 

Szemlelap kiválasztása 

A szemlelap minden adatát átveszi a program 

Mentés fülön az alábbi adatok megadása: ajánlat+vonalkód, szemlekérő, állásfoglalás  

Tehát ha a díjkalkulációhoz készült már állapotlap, akkor az ajánlathoz akkor sem kell az állapotlapot 

újra rögzíteni, ha nincs az ajánlathoz szemlerendelés. 
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2. Telepített offline FrontEnd  

2.1. Az új felületen előforduló funkciógombok, új mezőkitöltési 

lehetőségek, egyéb fontos tudnivalók 

   
Kinyitható blokk, amely további adatokat tartalmaz  
 

   

A blokk becsukható, így elrejthetőek a blokk adatai 
 
 

 
A menüpontok közötti lapváltást nem csak az oldalsó menüsávban 
tehetjük meg, hanem a Művelet melletti nyilakkal is irányíthatjuk.  

  

   
 

A lapváltó nyilak között található Műveletek menü, 
itt lehet a díjkalkulációban, ajánlatban szükséges 
főbb funkciókat elvégezni. 

 
 

Érték megadása a csúszka állításával lehetséges 
 

 

 
A dátum mezők kitöltése történhet  

 a felugró naptárban kiválasztva 

 manuálisan, kézzel beírva  

 

 

 

  
 

 

A dátumválasztóban az év. hónapra kattintva lehet 

kijjebb ugrani egy szintet, így első kattintásra az 

adott év összes hónapja, második kattintásra az 

adott évtized minden éve… láthatóvá válik.  

 
A kötelező mezők sárga kerettel jelennek meg. 

 

Egyszerűsített válaszadási lehetőség, mindkét lehetséges érték 
látható, a kék/sárga hátérrel jelölt és aláhúzott a kiválasztott 
érték. 
 

  
A zöld négyzetben található pipával ellátott menüponton 
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minden rendben lett megadva, a Frontend nem talált hibát. 
 

  
Az adott almenüpontban hiba található, amit javítani 
szükséges. 
 

Üres: Ha nem található a menüpont neve előtt ikon, az azt jelenti, 
hogy azon a menüponton még nem jártunk. 
 

 
 

2.2. Ügyfélkártya 
Az Ügyfélkártya az új felületen is kialakításra került (a Segédfunkciók menüben található), szűkített 

adattartalommal és funkcionalitással minden terméknél elérhető. Az adott termék sajátosságaitól 

függően a díjkalkulációban vagy az ajánlatban hívható be az ügyfél. 

Ügyfélkártya manuálisan nem rögzíthető, a program automatikusan hozza létre a véglegesített 

ajánlattal.  Az ügyfélkártya lista továbbra is nyomtatható. Ügyfélkártya nem törölhető. 

 

2.3. Terméksajátosságok 

2.3.1. Életbiztosítási termékek 

2.3.1.1. Díjkalkuláció 
Az élet díjkalkulációs felület a gyorsabb és egyszerűbb kalkulálás érdekében jelentős átalakításon 

esett át. A díjkalkuláció során kizárólag azokat az adatokat kell rögzíteni, amelyek valóban 

elengedhetetlenek a számításhoz. Ennek érdekében a következő változtatások történtek: 

 A díjkalkulációban csak arról kell nyilatkozni (amennyiben az adott termék ezt lehetővé teszi), 

hogy az ügyfél szeretne-e befektetéstechnikai kiegészítőt vagy sem. A választott 

eszközalapokat és azok megoszlását már az ajánlatban kell rögzíteni. 

 A díjkalkuláció során csak abban az esetben kötelező megadni a foglalkozást, ha azt a 

díjkalkuláció során megadott adatok megkövetelik. Ellenkező esetben a foglalkozás adatokat 

legkésőbb az ajánlat során kell rögzíteni. 

A díjkalkuláció kiegészült egy grafikonnal, ami mutatja a várható lejárati összeg és nyugdíjbiztosítások 

esetén az adójóváírás mértékét.  

 

A Díjkalkuláció két menüpontból épül fel: 

 az Alapadatok menüben kell megadni a biztosított(ak) személyes adatait 

 a Kalkuláció menüben kell megadni a kalkulációs adatokat 

Ha minden adatot megadtunk, a Művelet / Számol funkciójával tudunk kalkulálni. Kalkuláció után a 

kiegészítők havi díjai a biztosítási összegek mellett, az ajánlat egyéb díjai az Összesítés blokkban 

jelennek. 
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Ha a választott kiegészítők megkövetelik a foglalkozást, de azt az igényfelmérőben már megadtuk, a 

Számol-ra a program automatikusan átemeli az igényfelmérőből az adatokat. 

 

2.3.1.2. Foglalkozás / Sporttevékenység 

2.3.1.2.1. Díjkalkuláció 
A díjkalkuláció során csak abban az esetben kötelező megadni a foglalkozást, ha azt a kiválasztott 

kiegészítők megkövetelik. Ellenkező esetben a foglalkozás adatokat legkésőbb az ajánlat során kell 

rögzíteni. 

Foglalkozást az Új foglalkozás gombbal tudunk felvinni, ekkor megjelennek a rögzítéshez szükséges 

mezők. 
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A foglalkozás és a sporttevékenység rögzítése - ahogy eddig - úgy az új felületen is kétféle módon 

lehetséges:  

1, A csoportok kiválasztási listájából szintenként haladva kiválasztjuk az adott foglalkozást / 

sporttevékenységet. 

    

2, Az Összes választható foglalkozások / Összes választható sporttevékenységek kereső mezőben 

elkezdjük írni az adott foglalkozás / sporttevékenység nevét, majd a program által megjelenített 

találati listából kiválasztjuk a megfelelőt. 
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2.3.1.2.2. Igényfelmérő és Ajánlat 

 

A foglalkozás és a sporttevékenység rögzítése - ahogy eddig - úgy az új felületen is kétféle módon 

lehetséges: 

1, A csoportok kiválasztási listájából szintenként haladva kiválasztjuk az adott foglalkozást / 

sporttevékenységet, majd a Választás gombbal elmentjük. 

      

   

 

2, Az Összes választható foglalkozások / Összes választható sporttevékenységek kereső mezőben 

elkezdjük írni az adott foglalkozás / sporttevékenység nevét, majd a program által megjelenített 

találati listából kiválasztjuk a megfelelőt, és a Választás gombbal elmentjük. 
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2.3.1.3. Eszközalapok 
Az eszközalapok megoszlása Egyedi beállítás esetén manuálisan beírva adható meg. 
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Előre meghatározott portfólió esetén a program állítja be a megoszlást, ez esetben az értékek nem 

módosíthatók. 

 

 

 

2.3.1.4. Kedvezményezett jelölés 
A kedvezményezettek megadásához előbb rögzíteni kell a szereplőket, akiket szeretnénk 

kedvezményezettként megjelölni, majd ezután lehet csak az Eseményeknél a már rögzített szereplők 

közül választani.   

2.3.1.4.1. Kedvezményezettek 
Ha a biztosított megegyezik a szerződővel, a szerződő nem jelenik meg külön a Kedvezményezettek 

lapon. 
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Ha a biztosított és a szerződő különbözik, mindegyikük megjelenik a Kedvezményezettek lapon.  

 

A Kedvezményezettek lapon kizárólag az új szereplők adatai szerkeszthetők, a biztosított, szerződő 

stb. adatait a program az ajánlat megfelelő menüpontjaiból automatikusan másolja.  

Újabb kedvezményezettet a Hozzáad gombbal rögzíthetünk.  
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2.3.1.4.2. Események 
 

 

 

Kedvezményezettet a Kedvezményezettek lapon rögzített személyek közül választhatunk a listából. 

Ezután a százalék mezőbe írva adhatjuk meg a százalékot. 
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Természetesen itt is van lehetőség egy eseményhez több kedvezményezett megadására. 

 

Az Életbenléti kedvezményezettek automatikus kitöltése gomb segítségével beállítható minden 

életben járó eseményre a biztosított/társbiztosított. 

 

 

2.3.1.5. Összegzés 
A korábbiaktól eltérően az ajánlat Összegzés lapján kizárólag az ajánlatban kiválasztott 

kiegészítők jelennek meg. 
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2.3.2. LSZB Plusz 
Az új felületen nem alakítottunk ki külön modulos és csomagos menüpontot, a választásra/váltásra az 

LSZB Plusz díjkalkuláció Alapadatok lapján van lehetőség (ahogy eddig is lehetett váltani a 

díjkalkuláción belül, a csomagos és a modulos kalkuláció között függetlenül attól, hogy melyik 

menüpontot indítjuk el).   

2.3.2.1. Díjkalkuláció 
A telepített offline FrontEnd LSZB Plusz felülete jelentős átalakításon esett át. A jobb átláthatóság 

érdekében a korábbi fenti 4 lap helyett baloldalra és 8 lapra osztva kerültek az adatok a logikai 

összetartozás szerint. A lapok között a Művelet melletti nyilakkal és magukra a menüpontokra 

kattintva is válthatunk. 

 

Régi felület 
menüsor 
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Új felület  
menüsor 

 
  

Az új felületen nem került kialakításra külön modulos és csomagos menüpont, a választásra/váltásra 

az LSZB Plusz díjkalkuláció Alapadatok lapján van lehetőség. 

 

LSZB Plusz ajánlat betöltése funkció az új felületen is elérhető a Művelet / LSZB Plusz ajánlat 

betöltése menüponton keresztül a megszokott módon, azaz a díjkalkuláció keresőből választhatjuk ki 

a kívánt LSZB Plusz kalkulációt. 

A díjkalkulációs lapok adattartalmának változásai: 

Régi felület Új felület 

Alapadatok Alapadatok – az LSZB PLUSZ kalkulációra vonatkozó általános 
információk 

 Épület – épületre (fő és mellék) vonatkozó általános adatok 

Kalkuláció, mentés, ajánlat Főmodulok – főépület, melléképület(ek), veszélynemek, ingóságok, 
értéktárgyak 

 Kiegészítők  

 Díjmódosítók – önrész és kedvezmények 

 Összegzés – kalkulált díjak 

 Visszakeresési adatok – ügyfél adatai 

Utas- és Személybiztosítottak Személybiztosítások - az Új személybiztosított adatai gombbal 
vihetünk fel új biztosítottat. A biztosított adatainál adhatjuk meg, 
hogy utas és/vagy személybiztosítást szeretnénk kötni az adott 
személyre. 

Záradékok A gyorsabb kalkuláció érdekében a díjkalkulációs rész kizárólag 
azokat az adatokat tartalmazza, amelyek elengedhetetlenek a 
kalkulációhoz. Az egyedi záradékot ezentúl az ajánlati részben, az 
Ajánlati adatok menüpont alatt lehet rögzíteni, így az csak az ajánlati 
nyomtatványon fog megjelenni. A többi, program által 
automatikusan jelölt záradék továbbra is megjelenik már a 
díjkalkulációs nyomtatványon is.  
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Az ajánlatba a Művelet / Ajánlat funkcióval tudunk továbblépni. 

2.3.2.2. Ajánlat 
A jobb átláthatóság érdekében a korábbi fenti lapok helyett baloldalra kerültek az adatok a logikai 

összetartozás szerint jobban megbontva. 

Régi felület 
menüsor 

 
 

Új felület  
menüsor
  
 

 
Az ajánlati lapok adattartalmának változásai: 

Régi felület Új felület 

Biztosított / Személyes adatok Biztosított / Alapadatok - biztosított személyes adatai 

Biztosított / Címek Biztosított / Elérhetőség  

 Biztosított / A-06 válaszok 

Szerződő / Személyes adatok Szerződő / Alapadatok - szerződő személyes adatai 

Szerződő / Címek Szerződő / Elérhetőség  

 Szerződő / A-06 válaszok 

 Szerződő / Egyéb - elektronikus levelezés, online ügyfélszolgálati 
szerződés 

Kockázatviselési helyek Ajánlati adatok / Kockázatviselési cím 

Mentés Hitelbiztosítási záradék / Hitel adatok 

 Egyéb adatok / Megbízás 

 Egyéb adatok / Csekktükör 

 Egyéb adatok / Jutalék 

 Egyéb adatok / Kupon 

 Mentés / Összegzés 

 Mentés / Ajánlat mentése 
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A Záradék menüpont átkerült az ajánlati részre az Ajánlati adatok menüpont alá. A Záradék lapon 

csak az egyedi záradék jelenik meg, így az csak az ajánlati nyomtatványon fog megjelenni. A többi, 

program által automatikusan jelölt záradék továbbra is megjelenik már a díjkalkulációs 

nyomtatványon is. 

Ha az ajánlatból visszamegyünk a díjkalkulációra, akkor a díjkalkulációból az ajánlatba már két féle 

módon léphetünk át: 

 Bal oldali menü / Vissza az ajánlatba -> mentés nélkül lép át az ajánlatba 

 Műveletek / Ajánlat -> a díjkalkuláció módosításait elmentve lép át az ajánlatba 

 

2.3.2.3. Csatornaintegrációs ajánlatok kezelése 
A Csatornaintegrációs ajánlatok kezelését az új felület kialakítása nem befolyásolja. 

 

2.3.3. Útitárs Casco 

2.3.3.1. Díjkalkuláció 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a korábbi fenti menük helyett az új 

felületen a bal oldali menüsávban jelennek meg, a korábbinál kicsit jobban szétbontva. A lapok között 

a Műveletek melletti nyilakkal és magukra a menüpontokra kattintva is válthatunk. 

A díjkalkulációs lapok adattartalmának változásai: 

Régi felület Új felület 

Alap adatok Szerződés adatok 

 Gépjármű kereső 

 Gépjármű adatok 

 Kiegészítők 

Extrák Széria tartozékok 

 Extrák 

Kedvezmények Kedvezmények 

Kalk., mentés, ajánlat Összegzés 

 Visszakeresési adatok 

 

Régi felület: 
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Új felület: 

 

 



               FeMobile és telepített FrontEnd új felület 
 

 

 63 
FEMOBILE-FETAJ-150930 
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2.3.3.2. Ajánlat 
Az adatok logikai összetartozás szerint kerültek csoportosításra, a korábbi fenti menük helyett az új 

felületen a bal oldali menüsávban jelennek meg.  

Régi felület:

 

 

Új felület: A Védelem, Záradék és Gépjármű régi menüpontok az új felületen az Ajánlati adatok 

menüponton belül találhatók. 

   

 

2.4. Szemlerendelés 
A szemlerendelési folyamatot az új felület kialakítása nem befolyásolja. 
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3. Az új felület megjelenítése a különböző eszközökön 
Az új felület az ablakmérethez igazítottan jelenik meg, így garantálva a kényelmes rögzítést a 

különböző eszközökön.  

3.1. Telefon 

 

 

3.2. Számítógép 
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3.3. Tablet 
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4. Hibák bejelentése: 
A FrontEnd hibákat minden esetben az SC-nek (IT Service Center) kérjük bejelenteni a következő elérhetőségek 

valamelyikén: e-mail: sc@aegon.hu, telefon: +36 1 481 3970. 

A bejelentésekben kérjük az alábbi információk megadását, melyek nagymértékben elősegítik a bejelentett 

hiba javításának folyamatát. 

a. Kötelező adatok: 

i. Bejelentő neve 

ii. Bejelentő törzsszáma 

iii. Bejelentő telefonszáma 

iv. Tapasztalt hiba időpontja 

v. Eszköz típusa: PC, notebook, iPad, mobiltelefon, tablet 

vi. Alkalmazás megnevezése: FrontEnd 

vii. Alkalmazás típusa: telepített FrontEnd, ASP online FrontEnd, FeMobil 

viii. Hiba vagy igény rövid leírása (hibaüzenet ha van) 

ix. Konkrét szerződésszám és ajánlatszám (ha ezzel kapcsolatos a hiba) 

b. Opcionális adatok: 

i. képernyőképek 

ii. alkalmazás verziószáma 

iii. operációs rendszer típusa és verziószáma 

iv. a használt böngésző típusa és verziószáma 

v. milyen tevékenység végzése során keletkezett a hiba 

vi. FE-ben ideiglenesen mentett ajánlat esetén: dolgozói törzsszám, ügyfél neve 

vii. FE-ben véglegesen mentett ajánlat esetén: ajánlati sorszám, dolgozói törzsszám 

viii. Reprodukálható-e a hiba: igen vagy nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Aegon Magyarország Biztosító Zrt.  
   IT Partnerkiszolgáló és Kár Rendszerek csoport 
 

Lezárás:    Budapest, 2015.07.23 
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