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Η μόνιμη έγνοια μας να επιδιώκουμε, να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες 
που σας προσφέρουμε, παράγει καρπούς και στοχεύει στο να ενισχύσει τη συνεργασία σας 
με την εταιρεία μας.  
 
Αυτή τη φορά, σας ενημερώνουμε για την ηλεκτρονική μας αναβάθμιση, που αφορά στα 
κάτωθι: 
 
Ø Tιμολόγηση και εκτύπωση προσφορών πακέτων SECURE HOME & SECURE BUSINESS, 

σε περιβάλλον internet, χωρίς εγκατάσταση τοπικά σε κάθε έναν υπολογιστή. 
Με αυτό τον τρόπο οι αναβαθμίσεις, γίνονται αυτόματα. 
 
Εάν κάποιος συνεργάτης δεν έχει πρόσβαση στο internet, υπάρχει δυνατότητα τοπικής 
εγκατάστασης (desktop εφαρμογής). Σε αυτή την περίπτωση, οι αναβαθμίσεις θα γίνουν 
αμέσως μόλις συνδεθεί στο internet. 
 

Ø O κάθε συνεργάτης, έχει το προσωπικό του username-password. Σε περίπτωση που 
κάποιος συνεργάτης έχει ξεχάσει το password, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης 
αποστολής. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το συνάδελφο Κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο 
στο εσωτερικό 105. 
 

Ø Η εκτύπωση της προσφοράς, περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλιζομένου καθώς και του 
κινδύνου προς ασφάλιση. 
 

     Μελλοντική δυνατότητα η αποθήκευση της προσφοράς σε βάση δεδομένων. 
 
Ø Η εκτύπωση της προσφοράς, θα μπορεί να εξαχθεί σε μορφή pdf και να σταλεί 

ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο πολύ άμεσο μέλλον. 
 
Μελλοντική δυνατότητα η τιμολόγηση και εκτύπωση προσφορών σε προϊόντα 
λοιπών κλάδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

M  E  M  O  
 

 

ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 
Εξουσιοδοτημένοι ανταποκριτές των Lloyd’s of London 
Αγ. Κωνσταντίνου 17, 15124 Μαρούσι 
Τηλ. 210-8028946, Fax 210-8029055 

 

 
Με την ευκαιρία αυτή, σας υπενθυμίζουμε και ό,τι είναι εδώ και καιρό σε ισχύ: 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΑΣ 

 
Η νέα αυτή δυνατότητα, είναι μία αμιγώς διαδικτυακή εφαρμογή και δίνει την ευκαιρία 
στους ενεργούς συνεργάτες μας να συνδεθούν άμεσα μέσω της διαδρομής 
http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=127. 
 
O κάθε συνεργάτης μας, έχει το δικό του username και passwοrd και μπορεί μόνο για τη 
δική του παραγωγή αλλά και των τυχόν συνεργατών του εφόσον διαχωρίζονται, ανά πάσα 
ώρα και στιγμή να λαμβάνει on line πληροφορίες ποικίλες σε ευρύτητα, π.χ. υπόλοιπα 
πελατών του, εν ισχύ χαρτοφυλάκιο, προμήθειες, ζημιές κ.λ.π. 
 
Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε και αυτό το όπλο που σας δίνουμε 
κατάλληλα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες της συνεργασίας μας αφού 
σημαίνει σε μεγάλο βαθμό αυτονόμησή σας όσον αφορά στα πακέτα μας τουλάχιστον. 
 
Η δική σας αυτονόμηση, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εσωτερικές μας 
λειτουργίες, αφού απελευθερώνεται χρόνος για να σας εξυπηρετούμε σε όλους 
τους τομείς, που μας έχετε πραγματικά ανάγκη.  
 
Πάντα πλάι σας, 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Για την Εταιρία 

 
John Croker 
Διαχειριστής 
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