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ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Ergo suteikia galimybę polisus importuoti keletu būdu. Pirmas būdas - vienetinis importas. Ergo Dis
Sales sistemoje surandate jums reikalingą patvirtintą polisą, įeinate į jo redagavimą ir suradę žemiau
paveikslėlyje pažymėtą varnelę XML, ją spustelim:

Atidaromas naujas langas su „keistu“ pažymėtu tekstu:
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Nieko nelaukiant reikia spausti dešinį klavišą ant pažymėto teksto, kaip parodyta žemiau, ir pasirinkti
meniu punktą „Copy“ arba „Kopijuoti“, jei naudojate sulietuvintą interneto naršyklę:

Persijungiame į Mintak Brokerį, „Polisai“->“Naujas polisas“ ir spaudžiame mygtuką „Importas“:
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Viskas – poliso informacija perkelta, lieka nurodyti kokiu būdu sumokėta, įvesti apmokėjimo
dokumento numerį arba atspausdinti apmokėjimo dokumentą ir apiforminti įmoką.
Kitas būdas, greitesnis, yra paketinis polisų importas. „Polisai“->“Polisų importas“, puslapyje Ergo
Lietuva, nurodote laikotarpį, kuriame buvo išrašyti polisai, ir, paspaudę mygtuką „Kopijuoti iš Ergo“,
gaunate visą sąrašą išrašytų polisų. Ergo kortelėje, puslapyje „TPVCA, period.“, reikia įvesti jūsų
įmonei paskirtą vardą ir slaptažodį prie T.I.S. – tarpininkų informacinės sistemos. Jį gausite parašę
kreipimąsi pagalba@ergo.lt arba tiesiogiai į jus aptarnaujantį Ergo vadybininką. Gavus sąrašą, galima
tiek importuoti po vieną, tiek prafiltravus sąrašą, visus likusius sąraše. Svarbu pasirinkti asistentą,
brokerį, apmokėjimo būdą, draudiką. Ne visiems tas gal bus naudinga, tačiau galimybė yra.
Nežiūrint kitų dalykų - šiuo režimu importuoti žymiai patogiau, nes nebereikia turėti po ranka Ergo
informacinės sistemos ir persijunginėti tarp dviejų programų – viską atliekate „Mintake“. Šis importo
metodas tinkamesnis administratoriui, kai reikia suimportuoti trūkstamus polisus.

Importavus pasirinktą polisą, žemiau pateiktame paveikslėlyje matote kokia informacija persikelia.
Akivaizdu, kad ranka tiek tikriausiai niekada nevedate.
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ADB Gjensidige
ADB Gjensidige, kaip ir Ergo Lietuva, siūlo du polisų
importavimo būdus – paketinį ir vienetinį. Kad veiktų
importas, Jūsų įmonė turi turėti pasirašytą sutarties
priedą su ADB Gjensidige dėl IT sistemų naudojimo. Taip
pat, kiekvienas darbuotojas, kuris nori naudotis šia importo galimybe, savo kortelėje privalo nurodyti
naudojamą prisijungimą prie sales.gjensidige.lt. Tai atliekama šiuo būdu – „Žinynai“->“Darbuotojai“,
darbuotojo kortelės puslapyje „Draudikų sistemos“, eilutėje išrenkate iš sąrašo „ADB Gjensidige“,
įvedate savo naudojamą vardą ir slaptažodį ir išsaugote įvestą informaciją. Tuomet „Polisai“->“Polisų
importas“, pasirinkę puslapį „ADB Gjensidige“, nurodykite jus dominantį laikotarpį ir spauskite
mygtuką „Kopijuoti iš ADB Gjens...“. DĖMESIO – tai neveikia nuo 10:00 iki 16:00. Kitu laiku
turėtumėte gauti sąrašą, parodytą žemiau:
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Šiame sąraše pasirinkę reikiamą polisą, importuojame jį. ADB Gjensidige atveju importuojamas
maksimalus informacijos kiekis:

Vienetinis importas ADB Gjensidige atveju atliekamas tokiu būdu: „Polisai“->“Naujas polisaS“,
išrenkate draudiką „ADB Gjensidige“, įvedate liudijimo/sutarties/poliso numerį ir atitinkamai seriją –
AYBI/ AYAS/GJENSLT ir spaudžiate pažymėtą aukščiau piešinėlyje ADB Gjensidige logotipą – po kelių
sekundžių užpildoma visa poliso informacija tiesiai iš ADB Gjensidige duomenų bazės – šiuo atveju
nereikia turėti atidarytos jokios kitos sistemos – užtenka „Mintak Brokerio“. Kaip ir Ergo atveju –
importuojamos VISOS draudimo rūšys, išskyrus automobilių parkus. Šis importo būdas paprastai
veikia 24 valandas per parą. Jeigu ne – rašykite pranešimą e-paštu development@gjensidige.lt
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AB „Lietuvos draudimas“
AB „Lietuvos draudimo“ atveju turime paketinį importą, kuriame yra praktiškai visos draudimo rūšys,
ir vienetinį importą. Darbuotojų kortelėse turi būti nurodyti įmonės darbuotojų asmens kodai:

Paketinis importas vyksta įkeliant failus, parsisiųstus iš TIA už praėjusią savaitę ar ilgesnį laikotarpį.
Žemiau pateikiama informacija ką reikia daryti, norint kad „Lietuvos draudimas“ pradėtų generuoti
minėtus failus:
1) Norint sukurti prisijungimą prie "Lietuvos draudimo" duomenų eksporto, brokeris turi pateikti
savo statinį (nekintamą) IP adresą (iš kurio jungsis prie duomenų eksporto bylos), ir
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2) vartotojo, kuriam turi būti suteiktas prisijungimas prie duomenų eksporto bylos, vardas, kuriuo
jungiasi prie TIAWEB duomenų bazės (t.y. "login'as")
3) prisijungimas suteikiamas vienam brokerio vartotojui;
4) prisijungimas gali būti suteiktas tik tam vartotojui, kuris turi galiojantį TIAWEB prisijungimą (t.y. jei
norimas vartotojas neturi prisijungimo, reikia jį užsisakyti).

Šiuos duomenis atsiųskite el.paštu į "Lietuvos draudimą" savo kuratoriui . Po duomenų pateikimo
per savaitę (paprastai ilgiau) jūsų brokeris bus prijungtas prie "Lietuvos draudimo" duomenų
eksporto proceso. Plačiau aprašytą procedūrą galite rasti www.mintak.lt, kairėje pusėje esančiame
meniu „Draudikų informacija“.
Gavę tokią duomenų bylą xml formatu, ją išsaugokite kokiame tai tam reikalui skirtame kataloge
arba paprasčiausiai „My documents“ kataloge. Tuomet jau seka importo procedūra. Ji yra ganėtinai
paprasta ir neturėtų sukelti daug rūpesčių:

Pasirinkę nurodytą meniu punktą pamatysite žemiau parodytą langą:
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Spauskite mygtuką „Įkelti LD failą“ ir nurodykite kur yra Jūsų gautas/pasigamintas xml tipo failas.
Priklausomai nuo polisų kiekio, duomenų analizė gali užtrukti keletą minučių ir Jūs pamatysite visus
gautus polisus - paruoštukus:

Kai kur DR yra gali būti tuščia – tai reiškia, kad sistemoje nepavyko identifikuoti draudimo rūšies,
todėl ją reikės nurodyti patiems – du kartus su pele palengva spustelėję ant tuščio DR stulpelio
laukelio (su 1 sekundės intervalu), galėsite išrinkti iš sąrašo tinkamą draudimo rūšį. Analogiškai ir su
Brokeris MB ir Asistentas MB – „Lietuvos draudimas“ neturėjo informacijos apie vartotojo asmens
kodą arba Jūsų sistemoje nėra nurodyti darbuotojų asmens kodai. Jeigu asistentu, sudarant polisą,
buvo kitas darbuotojas, reikės pakeisti, nes tokia informacija „Lietuvos draudime“ nėra kaupiama.
Taip pat neįmanoma nustatyti ir apmokėjimo būdo – grynais ar pavedimu UADBB sumokėjo/mokės
klientas, todėl prieš importuojant polisus reikės peržiūrėti sąrašą ir pakeisti – apmokėjimo būdų
kodavimas yra parodytas sąrašo viršuje – 0 – grynais, 1 – pavedimu UADBB, 2 – pavedimas DK ir 3 –
tiesioginis debetas. Jei Jūsų įmonė dirba tokiu būdu, kai visos įmokos yra mokamos draudikui, galite
pasirinkti apmokėjimo būdą, skirtą visoms įmokoms ir nurodyti atitinkamą apmokėjimo būdą. Kiti
pasirinkimai irgi yra aiškūs. Pagrindiniai – TIA numeriai. Tai reiškia, kad importo metu kaip poliso
numeris bus nurodomas vidinis TIA numeris, o kaip papildomas – blanko numeris. Jeigu nepažymėsite
šitos varnelės, importo metu bus atvirkščiai. PCA atveju taip visada ir importuojama, nepriklausomai
nuo pasirinkimo. Taip pat, ties kiekvienu paruoštuku, galite nurodyti apmokėjimo dokumentą.
Dar viena iš įdomesnių detalių yra tai, kad „Lietuvos draudimas“, jei polisas yra
nutrauktas iš karto po išrašymo (greičiausiai dėl UADBB darbuotojo klaidos), vis tiek „atiduoda“ tokį
polisą importui. Nuo tokių polisų, kurie neturi net numerio, gelbsti varnelė „Nerodyti nutrauktų“ arba
jei poliso suma lygi nuliui... Taip pat bet kurią jums netinkamą eilutę galite ištrinti spustelėję dešinį
pelės klavišą ir pasirinkę atitinkamą meniu punktą. Po importo poliso paruoštukas yra ištrinamas, jei
uždėta atitinkama varnelė sąrašo viršuje. Kiekvienas polisas prieš importą yra tikrinamas ar jo nėra
Jūsų duomenų bazėje, todėl polisų susidubliavimo nebus.
Kitas momentas – parkų arba kitų didelių polisų importas – „Lietuvos draudimas“
pateikia visą tokį dideli polisą su „krūva“ mokėjimų ir paskutiniais pakeitimais, todėl neįmanoma
atisirinkti kas prie ko, todėl tokių polisų nereikėtų importuoti, o ir jų importas greičiausiai nebus
įmanomas, nes Jūsų sistemoje jau bus pradinis polisas. Aišku, būtų įmanoma ištrinti Jūsų ankstesnį
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polisą ir importuoti naujai, tačiau, žinant, kad tokie sudėtingi atvejai sudaro labai mažą dalį, tai nėra
automatizuota.
TPVCA liudijimai yra importuojami su TIA numeriais.
Taigi, peržiūrėjus paruoštukų sąrašą, galima pradėti realų importą. Galima importuoti
po vieną, galima paleisti viską iš karto. Radus bet kokia rimtesnę klaidą, procesas yra stabdomas ir
pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas. Pašalinus problemą, vėl galima tęsti importą.
Yra ir kitas būdas importuoti polisus TPVCA polisus – išspausdinkite polisą per skaičiuoklę – Mintak
Brokerį ir tada galėsite iš karto importuoti polisą. Plačiau apie tai rašoma sistemos aparašyme, 1.12
Polisų išrašymas on-line būdu- Lietuvos draudimas (nuo 60 psl.)
Neseniai atsirado būdas importuoti polisus po vieną tiesiai iš Lietuvos draudimo informacinės
sistemos TIA. Įėjus į polisą, jo apačioje yra mygtukas XML – jį paspaudus yra sugeneruojamas poliso
XML išrašas, kurį reikia „paimti į atmintį“ – padaryti COPY:

Ir tuomet Mintak Brokeris sistemoje rinktis naują polisą ir spausti mygtuką „Importas“. Tokiu būdu
galima įkelti privalomojo, kasko, būsto ir asmens draudimus.

Kiti draudikai

Šių draudimo kompanijų vienetinis polisų importas yra analogiškas, nes visos naudoja UAB Saikas
sistemą. Per dokumentų paiešką suradus polisą (jei tai TPVCA - paieška būtinai turi būti atliekama
pagal liudijimą, o ne pagal sutartį) arba tik atspausdinus draudimo dokumentus (stenkitės paskutinės
nespausdinti sutarties) spaudžiate mygtuką „Kopijuoti duomenis“, patvirtintame „Allow..“, jei klausia
ir tada, atsidarę „Mintak Brokerį“, Naujas polisas ir mygtukas „Importas“ – bus perkelti visi duomenys
– apiforminsite kaip įprastai. Tai paprasčiausias ir seniausiai naudojamas metodas.
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Kitoks polisų vienetinis importas į sistemą, išrašius
polisus iš skaičiuoklės iPCA
Sistemoje yra realizuota TPVCA išrašymo galimybė on-line būdu „Lietuvos draudimo“,
„Ergo Lietuva“, „ADB Gjensidige“ ir „Compensa Vienna Insuranse group, ADB“ atvejais. Polisai
fiksuojami per tarifų skaičiuoklę iPCA. Kaip tai padaryti yra aprašyta skaičiuoklės aprašyme, o šitame
dokumente aptarsime jau užfiksuotų polisų pakartotinį spausdinimą ir importą į pagrindinę sistemą.
Taigi, jei užregistravote, pvz., „Ergo Lietuva“ TPVCA polisą, tai „Mintak brokeris“ sistemos pagrindinio
lango meniu renkamės „On-line“->“Ergo Lietuva“:

Matome tokį langą:

Susiradus reikiamą polisą, spaudžiame dešinį pelės klavišą ir renkamės ką norim daryti – spausdinti
pakartotinai ar importuoti į Mintak brokerį. Pasirinkus pastarajį punktą bus importuoti visi reikiami
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duomenys – beliks nurodyti apmokėjimo būdą ir mokėjimo dokumentą ir apiforminti. Spausdinama
atitinkamai toks dokumentas, ant kurio numerio yra paspaudžiamas dešinys pelės mygtuka siškviesti
meniu. DĖMESIO – šitie įrašai atsiranda tik tada, kaip per iPCA skaičiuoklę yra užfiksuojamas „Ergo
Lietuva“ polisas DIS sistemoje. Polisus ištrinti iš DIS‘o galima tik per DIS sistemą.

Analogiškai sistema veikia „ADB Gjensidige“ atveju.

Šios draudimo kompanijos TPVCA polisus galima išrašyti per Mintak tarifų skaičiuoklę ir importuoti
aukščiau aprašytu būdu.
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Laidavimo polisų importas
Į “Mintak Brokerį“ galima suimportuoti laidavimo polisus ir iš paruošto importo failo. Failo pavyzdys

yra čia:

Microsoft Excel
97-2003 Worksheet

„Polisai“->“Polisų importas“, puslapis „Laidavimo importas“, spauskite mygtuką „Įkelti failą“ ir
nurodykite kur yra jūsų paruoštas CSV formato failas su importo duomenimis. Parinkus tinkamai
paruoštą failą, turėtumėte pamatyti tokį langą:

Pakoregavus informaciją, nurodžius draudimo rūšį, galbūt partnerį, galėsite vienu mygtuko
paspaudimu sukelti visus šiuos polisus. Prie importą pasirikrinkite, ar „Žinynai“->“Muitinės
procesūros“, yra tapačiai kaip importuojamuose duomenyse nurodyti muitinės procedūrų kodai –
„Kodas“ iš šios lentelės turi atitikti lentelėje aukščiau esantį lauką „Procedūra“:

12

Balcia Insurance
Į “Mintak Brokerį“ galima suimportuoti privalomojo draudimo polisus. Tuo tikslu reikia jūsų įmonei
pasirašyti sutarties priedą ir gauti specialų vardą bei slaptažodį polisų importui. Kai jį gausite, jį
turėtumėt įvesti i draudiko Balcia kortelę, puslapį TPVCA, nes šie duomenys bus bendri visai įmonei.
Polisai->Polisų importas, puslapis Balcia. Čia galite nurodyto polisų išrašymo/įsigaliojimo/pakeitimų ar
išdavimo datas (uždėjus varnelę „pagal datas“), valstybinį numerį, draudėjo kodą ar sutarties numerį
bei atlikti paiešką, tuomet ant reikiamos sutarties du kartus spragtelėję su pele importuosite polisą

Į analogišką polisų paiešką galima išeiti ir iš poliso įvedimo lango, pasirinkus draudiką Balcia ir išėjus iš
draudiko parinkimo laukelio – analogiškai kaip Gjensidige atveju, paspausite atsiradusį Balcia mini
logotipą, tačiau čia nereikia įvedinėt polisų numerių.

Compensa Vienna Insurance Group
Į “Mintak Brokerį“ galima suimportuoti visus C portale išrašomus polisus. Išrašytų polisų sąraše
suraskiteir paspauskite ikoną xml:
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Atsidariusiame lange, panašiai kaip ir Ergo atveju, reikia pažymėti visą tekstą (dešinį klavišą ant
teksto, select all) ir paspausti copy:

O tuomet jau Mintak Brokeris, naujas polisas, spaudžiam mygtuką „Importas“. Be šito vienetinio
importo, yra galimybė atsisiųsti ir visą išrašytų polisų sąrašą už laikotarpį iš aukščiau parodyto
ataskaitos. Gautą bylą reikėtų įkelti į žemiau parodytą langą – Polisai, Polisų importas:

Tuomet galima įkelti tiek po vieną, tiek ir visą išfiltruotą sąrašą.
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