Seja Bem-Vindo a Agger
(Se preferir, assista essa apresentação em vídeo acessando o link https://youtu.be/ZfCaX3WBJyw)

Somos muito agradecidos pelo seu interesse em nossa empresa e soluções.
Oferecemos a você um sistema completo para gestão da sua corretora, e pensando no retrabalho de seus
colaboradores temos nosso importador de PDF que elimina a digitação das propostas, apólices e comissões.
Vamos conhecer um pouco das nossas soluções.
Apresentação
Simples, fácil e em estilo mosaico para que de forma intuitiva, você tem a seu dispor todas as ferramentas
disponíveis em nossas soluções. :)

Onde tudo acontece
Pra que ficar abrindo um monte de telas para chegar em um resultado? Nós simplificamos e colocamos tudo
em uma única tela para você, evitando assim que fique clicando em vários lugares para chegar a uma
informação. ;)

Cansado de ficar digitando suas propostas/apólices e extratos de comissão?
Não se preocupe, somos especialistas na “reciclagem” de PDF, ou seja, você não precisa ficar se desgastando
e redigitando campo a campo as informações das propostas, nós fazemos esse serviço para você. Para isso
basta salvar a proposta em PDF e nosso sistema faz o resto. #SimplesAssim
Também fazemos para pedido de endosso de substituição veículo, apólice e extrato de
comissão. #ficatranquilo #táfavorável
Conheça nossos processos em http://centralcliente.agger.com.br/ImportPDF.aspx

Arquivo Digital
Depois que você importar sua proposta e apólice, elas ficarão para consulta no próprio sistema, ou seja, você
não precisa ficar imprimindo várias vias para arquivar. Agilidade, economia de papel e preservação da
natureza. Você também poderá de forma fácil, adicionar qualquer arquivo nessa tela. #conscientização

Nossos relatórios
Temos muitos resultados para você, todos em formas analítica, sintética e gráfica. Relatórios de Clientes,
Produção, Apólice Pendente de Emissão, Renovações, Comissões, Sinistro, Protocolo, Etiqueta e
Fechamento(Esse relatório é Top, eu vou te explicar logo abaixo 🔝 🔝 🔝 ). Todos os relatórios são
integrados com nossa Mala Direta, onde você pode interagir com seu cliente de forma fácil e eficiente.
O relatório de fechamento mostra a realidade da sua empresa, sintetizando os resultados e separando em
entidades. E o melhor, você pode comparar com o mesmo período do ano passado... 👍🏻👍🏻👍🏻

Relaxa, você também poderá fazer o controle das suas contas a pagar e receber, através do nosso módulo
financeiro. Funciona como uma planilha de Excel... É muito legal!

Aggilizadores de Documentos e Cálculos
Eles acessam automaticamente os portais das Cias., e fazem todos os serviços repetitivos da sua corretora,
tais como o de retirar/baixar os PDF´s das Apólice, Endossos, Extrato de Comissão e Parcela Pendente, bem
como todos os cálculos de seguros das principais Seguradoras do mercado #tamojunto #tomaraquesim.
Vou te dar um exemplo, você usa nosso Aggilizador de Documentos e coloca o período 01/06/2017 a
30/06/2017 e nosso sistema baixa/retira(download) todas as apólices emitidas nesse período e você manda
nosso sistema importar, fazemos isso em alguns minutos. #fechouomês . (Pré-requisito: Ter o Agger
Seguros contratado. E se quiser importá-los automaticamente para o Agger Seguros, também ter contratado
o Agger PDF).
Já no Aggilizador de Cálculos, você configura o logins das Cias. Seguradoras, insere os dados e manda
calcular. Pronto, 14 cálculos são realizados em cerca de 40/50 segundos. Sem limite de computadores/
número de cálculos e ainda com acompanhamento de metas. #ehmuitoshow. (Pré-requisito: Agger Seguros)


Veja o vídeo de como funciona essa aplicação, “você não vai botar fé!”, acesse
https://www.youtube.com/watch?v=CmOi8aZTtOI
Confira os processos que temos disponível em http://centralaggilizador.agger.com.br/
Aproveite, e conheça também nosso Aggilizador de Cálculos
https://www.youtube.com/watch?v=CnAEDAGtD8M

Como funciona nosso instalação, treinamento e suporte
A instalação é remota e há duas opções On-Line e Off-line, gostaríamos que avaliasse o quadro abaixo e
fizesse sua escolha.
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Treinamento
Após instalarmos o sistema faremos uma ligação e através de uma ferramenta de acesso remoto,
conectamos em seu computador e faremos sua iniciação no sistema.
Suporte
Toda vez que você tiver uma dúvida ou um problema, você poderá abrir um atendimento pelo próprio
sistema e nós retornaremos no telefone da sua corretora e lhe ajudaremos no que for necessário. É o que
chamamos aqui de Agger 800: você não paga nada, não escuta musiquinhas, não repete sua necessidade
diversas vezes, não anota protocolos, etc. e o mais importante, é atendido com calma, exclusividade e
resolve o que precisa ser resolvido. #todosfelizes. ;)
Cancelamento
Como gostamos de ser transparentes com nossos clientes, e que se uma das partes não está satisfeita o
melhor é descontinuar a parceria, antecipamos e informamos que conosco é muito simples, ou seja, Não há
multa contratual, basta solicitar o cancelamento com 60 dias de antecedência e apenas honrar o pagamento
das mensalidades que vencem nesse período. #transparência + #bomsenso = #juntosenquantobompratodos.
Agradecemos esse tempo investido em conhecer nossas ferramentas e em breve faremos um contato por
telefone para esclarecer possíveis dúvidas.
Caso queira, compartilhe conosco a experiência desse material que enviamos, responda esse e-mail e
escreva suas considerações 
Independente da sua decisão, desejamos a você e toda sua equipe, vida longa, muita saúde e felicidades.

Equipe Agger

