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[Re]imagine a mediação

Bem-vind@ à 
mediação inteligente !

MPM, Tecnologia e 
Soluções Inteligentes

A MPM é a empresa tecnológica líder em soluções de gestão para o 
sector segurador. Desde 1990 que desenvolvemos soluções de software 
que incorporam as últimas tecnologias e inovações para ajudar e 
acompanhar os nossos clientes na sua transformação digital e 
progressão no caminho da excelência da gestão.
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Orientada a conhecer e a 
fidelizar os teus clientes 

para inovar, crescer e 
maximizar a tua 
rentabilidade.

Digital. Conectada com o 
teu ecosistema através 
de tecnología inovadora 

e adaptável ao tipo de 
acesso.

Colaborativa. Com visão 
comercial, partilhando 

informação e 
trabalhando em equipa.

Produtiva e eficiente. Com 
inteligência de negócio 

para um melhor controlo e 
tomada de decisões.

Automatização de 
processos e de 

fluxos de trabalho

Gestão de 
clientes, inteligência 
de negócio e controlo 

da empresa

Uma plataforma 
escalável que 
cresce contigo

Um ecossistema 
conectado para 
o teu negócio

Funcionalidades  
avançadas ao teu alcance 

de forma simples

Insurance 
cloud platform

Em qualquer momento, desde qualquer lugar e 
através de qualquer dispositivo poderás aceder à 
informação do negócio, seja qual for o teu perfil de 
utilizador: Director, Administrativo, Comercial, 
Colaborador externo, …

O negócio na 
palma da tua mão

A Mediação Inteligente
Avance pelo caminho da excelência na gestão, implementando um novo modelo de 
mediação orientada a uma gestão centrada no cliente e a um mundo digital.

O segElevia vai mais além do que um ERP 
convencional. É uma plataforma tecnológica na 
cloud que cresce em função das necessidades do 
teu negócio.

    Serviços de conectividade
   e integração com clientes,

   colaboradores
   e seguradoras

 www.mpm.pt
Saiba mais sobre a 

plataforma SEG Elevia em

O segElevia está disponivel em 3 versões comerciais 
que se ajustam aos diversos tipos de mediadores de 
seguros em função do seu tamanho e complexidade

Elevia Smart
Fácil de utilizar e de rápida instalação. 
Para gerir o seu negócio de forma eficiente.

Recomendada para Agentes 
e Mediadores.

Elevia Plus
Flexível e adaptável às suas necessidades. 
Maior funcionalidade para empresas com 
uma gestão mais complexa.

Recomendada para Agentes, 
Mediadores e Corretores.

Elevia Corporate
Escalável e à medida do seu negócio. 
Gere de forma personalizada todos os seu processos.

Recomendada para Corretores e Grandes 
Distribuidores de seguros.

GESTÃO INTEGRAL DO 
NEGÓCIO
Clientes, produtos, apólices, recibos, 
sinistros, liquidação às companhias e a 
colaboradores, comissões… Todo o 
seguimento de negócio segurador 
centralizado e disponivel em qualquer 
lugar e momento.

INTEGRAÇÃO COM AS 
SEGURADORAS
Sistema de integração, conexão online e 
intercâmbio de informação através de 
ficheiros e Web Services.

TARIFICAÇÃO
Funções integradas para optimizar e 
simplificar os processos de tarificação, a 
comparativa e a emissão de apólices 
online e offline.

GESTÃO DE CLIENTES (CRM)
Ferramentas de suporte à venda, 
planificação, organização e seguimento 
comercial (incluindo campanhas de 
marketing). Visão 360º dos clientes num 
modelo omnicanal, integrando a gestão 
da rede de delegações, de um call center, 
colaboradores, affinities, pontos de 
venda, clientes, …

AUTOMATIZAÇÃO DE 
PROCESSOS (BPM)
Automatização de processos e de fluxos 
de trabalho (workflows) para 
incrementar a produtividade da sua 
empresa de mediação de seguros  e 
simplificar as tarefas dos utilizadores.

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO 
(BI)
Painéis de controlo (dashboards) 
integrais com múltiplos indicadores 
para um melhor controlo, gestão do 
negócio e tomada de decisões.

E AINDA
- Conectividade com o ecosistema
de clientes e colaboradores.
- Experiência de utilizador
optimizada.
- Migração de dados a partir de
outras aplicações.
- Vasta capacidade de
personalização e integração.

...

E ainda…
Lideramos o desenvolvimento de um crescente 
ecossistema de aplicações integradas com as nossas 
soluções.


