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MAPFRE Sigorta Acente Portalı

MAPFRE Sigorta Acente Portalı, tüm MAPFRE iş ortaklarının MAPFRE

operasyonel sistemlerine tek bir kullanıcı adı ve şifre ile kolay ulaşım

sağlamalarını, teklif alma ve poliçe yenileme süreçlerini hızlandırmayı hedefler.

Bunların yanı sıra MAPFRE Sigorta Acente Portalı üzerinden üretim ve hedef

gerçekleştirme performansları, kampanyalar ve yenileme oranlarına ayrıca

duyurulara hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilmesi amaçlanır.

MAPFRE Sigorta Acente Portalı, MAPFRE iş ortaklarının hayatını

kolaylaştıracak farklı fonksiyonlar eklenerek zenginleştirilecektir.

Nasıl Giriş Yapılır?

1. MAPFRE Sigorta Acente Portalı’na aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://map.mapfre.com.tr

2. WebTronweb kullanıcı adınıza “@mapfre.net” bilgisi ekleyerek mevcut

Webtronweb şifrenizle aşağıdaki ekrandan giriş yapabilirsiniz:

3. Kullanıcı adı ve şifrenizi unutmanız durumunda Acente Destek Hattı’nı arayabilir 

ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

https://map.mapfre.com.tr/
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Nereden Ulaşılır?

MAPFRE Sigorta Acente Portalı’na masaüstü ve mobil cihazlarınızdan

ulaşabilirsiniz. Masaüstü ve mobil cihazlardan en iyi deneyim için aşağıdaki

tarayıcıları kullanmanız gerekmektedir:

• Google Chrome (en iyi deneyim için son 3 versiyon) 

• Mozilla Firefox (en iyi deneyim için son 3 versiyon) 

• Safari (11.x, 12.x)

• Internet Explorer EDGE (en iyi deneyim için son 2 versiyon) 

• Android Chrome (en iyi deneyim için son 3 versiyon)

• iOS Safari (11.x, 12.x)

MAPFRE Sigorta Acente Portalı’ndan aşağıdaki fonksiyonlara erişim

sağlayabilirsiniz:

• Operasyonel Sistem Kısayolları

• Üretim Sistemi Menüsü

• Hasar Sistemi Menüsü

• Anlaşmalı Kurumlar Menüsü

• Performans Raporları:

o Kümül Üretim Performans Raporları

o Hedef Gerçekleştirme Raporları

• Hızlı Yenileme (Trafik)

• Yenileme Oranları Göstergeleri

• Kampanyalar

• Hızlı Teklif ve Poliçe Üretimi

• MAPFRE’den Haberler

• Duyurular

• Kullanıcı Paneli (Yönetici)

• Altbilgi:

o Hakkımızda

o Faydalı Linkler

o MAPFRE Sigorta Web Sitesi

o MAPFRE Blog

o MAPFRE Sosyal Medya Hesapları

Hangi Fonksiyonlar Bulunuyor?
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Operasyonel Sistem Kısayolları

Gün içinde sıklıkla kullandığınız operasyonel sistemlere aşağıdaki alandan tek tık ile

yeniden kullanıcı adı ve şifre girişi yapmadan ulaşım sağlayabilirsiniz.
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Üretim Sistemi Menüsü

Ürün bazında üretim sistemlerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Ürün bazında hasar sistemlerine aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Hasar Sistemi Menüsü
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Anlaşmalı Kurumlar Menüsü

Anlaşmalı Kurumlar ile ilgili tüm listelere aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.
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Performans Raporları

Kümül Üretim Performans Raporları

1. Bu alandan ürün bazında kümül üretim tutarlarınızı görebilir ve geçmiş yıla ait 

tutar ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

2. Grafiklerin altında bulunan ok işareti geçmiş yıla ait kümül üretim tutarı ile güncel

yılın kümül üretim tutarlarının oransal olarak karşılaştırmasını ifade eder.

3. “Detaylı Rapor” butonuna tıkladığınızda detaylı performans grafiklerinin

bulunduğu detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 
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4. Bu alanda bulunan “Tüm Ürünler” butonuna tıkladığınızda ürünleri listeleyebilir

ve kümül üretim tutarlarını izlemek istediğiniz ürünü seçebilirsiniz.

5. Ürün seçiminin ardından ekranda ilgili ürüne ait kümül üretim tutarlarını geçmiş

yıl ve güncel yıl karşılaştırmasıyla görüntüleyebilirsiniz. 

6. Ekranda bulunan ok işaretine tıklayarak “Hedef Gerçekleştirme Raporları” na

ulaşabilirsiniz. 
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Performans Raporları

Hedef Gerçekleştirme Raporları

1. Bu alandan hedef gerçekleştirme ve hedef tutarınızı görüntüleyebilir, grafik

üzerinde hedefinize ne kadar yaklaştığınızı izleyebilirsiniz.

2. Açık mavi alan hedefinizi, koyu mavi alan ise gerçekleştirdiğiniz hedefinizi ifade

etmektedir.

3. “Detaylı Rapor” butonuna tıkladığınızda detaylı performans grafiklerinin

bulunduğu detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

4. Bu alanda bulunan “Tüm Ürünler” butonuna tıkladığınızda ürünleri listeleyebilir 

ve hedef gerçekleştirme tutarlarını izlemek istediğiniz ürünü seçebilirsiniz.
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5. Ürün seçiminin ardından ekranda ilgili ürüne ait hedef gerçekleştirme tutarlarınızı

görüntüleyebilirsiniz.

6. Ekranda bulunan ok işaretine tıklayarak “Kümül Üretim Raporları” na

ulaşabilirsiniz.
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Hızlı Yenilemeler

1. Bu bilgiler şimdilik sadece “Trafik” ürünü için sunulmaktadır.

2. Bu alandan vadesi gelen poliçelerinizi farklı tarih aralıkları için kolaylıkla takip

edebilirsiniz;, Aşağıdaki özet bilgiler yer almaktadır;

• Bugün vadesi gelen poliçe adedi

• Vadesine 5 gün kalan poliçe adedi

• Vadesi geçmiş ve yenilenmemiş poliçe adedi

3. Bu alanda bulunan “Keşfedin” butonuna tıklayarak “Otomatik Teklif (Trafik 

Yenileme)” listesine ulaşabilirsiniz 
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Otomatik Teklif (Trafik Yenileme)

1. Bu alanda günün tarihi itibarıyla 15 gün öncesi ve 30 gün sonrasında vadesi

gelen poliçelere karşılık otomatik olarak üretilen teklifleri listeyebilirsiniz. Ek

olarak kayıtlar üzerinde filtreleme ve arama yaparak istediğiniz kriterlere ait 

listeyi oluşturabilirsiniz.

2. Aşağıdaki kriterlerle filtreleme yapabilirsiniz:

• Tarih Aralığı:
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• Poliçe Durumu:

3. Filtre seçimin ardından ekranda bulunan “Filtreyi Temizle” butonuna tıklayarak

filtre seçimlerinizi kaldırabilirsiniz.
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4. Arama alanında yer alan aşağıdaki butona tıklayarak arama eçeneklerini

listeleyebilirsiniz.

5. Arama seçenekleri aşağıdaki gibidir:
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6. Arama yapmak istediğiniz kriteri seçip arama alanına yazabilirsiniz.

7. “Ara” butonuna tıkladığınızda listede ilgili kritere ait kayıtları görüntüleyebilirsiniz.
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8. Poliçe listesinde aşağıdaki işlemler bulunmaktadır:

• Poliçeleştir

• Teklif Oluştur

• Poliçe Dokümanı İndir

• Poliçe Dokümanı Paylaş

• TRAMER Sorgula

• Diğer/Detay

• Teklif Linki Gönder

9. Kayıt için aktif olarak görünen işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, 

Poliçeleştirme işlemi tamamlanmadan “Poliçe Dokümanı İndir” inaktif şekilde

görüntülenecektir.
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• TEKLİF OLUŞTUR:

10.Teklif Oluştur butonuna tıklayarak ilgili kayıt için yeni teklif oluşturabilirsiniz.

11.İşlemin ardından yeni teklif numarası ile birlikte aşağıdaki bilgilendirme mesajı

görünür.
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• TEKLİF LİNKİ GÖNDER:

12.Bu butona tıklayarak müşterinize teklif linkini gönderebilirsiniz.

13.Eğer teklif linki daha önce gönderildiyse ekranda gönderilme tarihini içeren

bilgilendirme mesajı gönderilir. Gönderme işlemini tekrarlayabilirsiniz.
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14.Teklif linki gönderme işlemi tamamlandığında ekranda aşağıdaki gibi

bilgilendirme mesajı gösterilir.

• POLİÇELEŞTİR:
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15.Poliçeleştir butonuna tıkladığınızda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

gereğince izin almanız gereken ekran açılır.

16.Müşteriden izin aldıktan sonra müşterinin kredi kartı veya hesap bilgilerini girip, 

taksit seçeneklerini seçip poliçeleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Not: Açık hesap çalışan İş Ortaklarımız için “kredi kartı bilgilerini girmeden

devam etmek istiyorum” seçeneği ile poliçeleştirme işlemi yapılabilir.
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17.Poliçeleştirme tamamlandıktan sonra ekranda yeni police numarası ve e-mail 

adresi ile birlikte aşağıdaki bilgilendirme mesajı görünür.

18.Paylaş butonuna tıkladığınızda police dokümanı ekranda görünen e-mail 

adresine gönderilir.

Not: Müşterinin e-posta adresi dolu olması durumunda poliçe dokümanı

paylaşılabilecektir.

• POLİÇE DOKÜMANI İNDİR:

19.Poliçe dokümanı indir butonuna tıkladığınızda ilgili kayda ait poliçe pdf 

dokümanını indirebilirsiniz.
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• POLİÇE DOKÜMANI PAYLAŞ:

20.Poliçe Dokümanı Paylaş butonuna tıkladığınızda police dokümanı müşterinin e-

mail adresine gönderilir.

21.İşlemin ardından ekranda gönderilen e-mail adresi ile birlikte bilgilendirme

mesajı görüntülenir.
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• TRAMER SORGULA:

22.İlgili kaydın daha önce başka bir firma tarafından yenilenip yenilenmediği

bilgisine ulaşmak için TRAMER’den sorgulama yapabilirsiniz.

23.TRAMER Sorgula butonuna tıkladığınızda yenileme yapılan firma bilgisi

aşağıdaki gibi bilgilendirme mesajında gösterilir.
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• DİĞER/DETAY:

24.Bu butona tıkladığınızda ilgili police kaydına ait teklif listesi detay ekranına

ulaşabilirsiniz.

25.Detay ekranda müşterinin bilgilerini görüntüleyebilir, telefon numarası ve e-mail

bilgilerini eksik ise doldurabilir veya güncelleyebilirsiniz.
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26.Telefon, e-mail güncelleme, acente notu ve police sonuç durumu seçiminin

ardından ekranda bulunan Kaydet butonuna tıkladığında yaptığınız

güncellemeler ve seçimler kaydedilir.

27.Acente Notu listesinden seçim yapabilirsiniz.
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28.Poliçe Sonuç Durumu listesinden seçim yapabilirsiniz

29.Detay ekranda bulunan kayıtlar için de police listesinde olduğu gibi aşağıdaki

işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Poliçeleştir • Teklif Oluştur • Poliçe Dokümanı İndir • Poliçe Dokümanı Paylaş

TRAMER Sorgula • Teklif Linki Gönder



28

Yenileme Oranları Göstergeleri

1. Bu alandan ürün bazlı yenileme oranlarınızı görebilir ve geçmiş yıla ait yenileme

oranları ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

2. Bu alanda bulunan “Tüm Ürünler” butonuna tıkladığınızda ürünleri listeleyebilir
ve yenileme oranlarını izlemek istediğiniz ürünü seçebilirsiniz.
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3. Ürün seçiminin ardından ekranda ilgili ürüne ait yenileme oranlarınızı

görüntüleyebilirsiniz.

4. Bu alanda bulunan “Kümül” butonuna tıkladığınızda ay listesini görebilir ve

geçmiş yıla göre karşılaştırma yapmak istediğiniz ayı seçebilirsiniz.

5. Ay seçiminin ardından ekranda ilgili aya ait yenileme oranlarınızı

görüntüleyebilirsiniz.
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Kampanyalar

1. Bu alandan aktif olan tüm kampanyalarınızı kampanya adı ve bitiş tarihi

bilgileriyle birlikte görebilirsiniz.

2. Kampanyaya ait gerçekleştirilen/hedefe kalan prim tutarı bilgilerinizi ve

gerçekleştirilen/hedefe kalan poliçe adedi bilgilerinizi takip edebilirsiniz.

3. “Kampanya Detayı” butonuna tıkladığınızda kampanya detaylarının bulunduğu

detaylı raporu görüntüleyebilirsiniz. 

.
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Kampanyalar

4. Ekranda bulunan ok butonları ile farklı kampanyalara ait bilgilere ulaşabilirsiniz. 
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Hızlı Teklif ve Poliçe Üretimi

Bu alandan hızlı teklif üretebileceğiniz ve poliçe oluşturabileceğiniz sistemlere tek

tıkla ulaşabilirsiniz.

Bu alandan MAPFRE ile ilgili en güncel haberlerin bulunduğu sayfaya tek tıkla

ulaşabilirsiniz.

MAPFRE’den Haberler
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Duyurular

1. Acenteniz için yayınlanan duyuruları Portal’daki aşağıdaki alandan takip

edebilirsiniz:

2. Bu alanda en son yayınlanan 2 duyuru görüntülenir. Duyurunun yayınlanma

tarihini, duyuru başlığını, ilgili ürünleri ve ilgili konuları görebilir; eğer duyuru

kaydına herhangi bir ek doküman eklenmişse bu doküman(lar)ı indirebilirsiniz.

3. “Tümü” butonuna tıkladığınızda acenteniz için yayınlanan tüm duyuruların

listesine ulaşabilirsiniz. 
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4. Duyuru listesinde duyuruların yayınlanma tarihini, duyuru başlığını, ilgili ürünleri

ve ilgili konuları görebilir; eğer duyuru kaydına herhangi bir ek doküman

eklenmişse bu doküman(lar)ı indirebilirsiniz.

5. Duyuru listesindeki tarih filtresinden aşağıdaki tarih aralıkları için filtreleme

yapabilirsiniz:

6. Duyuru listesindeki konu filtresinden aşağıdaki konu seçenekleri için filtreleme

yapabilirsiniz:
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7. Duyuru listesindeki ürün filtresinden aşağıdaki ürün seçenekleri için filtreleme

yapabilirsiniz:

8. Listedeki duyuru kayıtlarından herhangi birine tıkladığınızda duyuru detayını

görebilirsiniz. 

9. Duyuru detayında “Ek(ler)i İndir” butonuna tıklayarak duyuru için kaydedilmiş

dokümanları indirebilirsiniz. 
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Kullanıcı Paneli (Yönetici)

1. Yönetici rolündeki kullanıcılar, kendi acentesine bağlı olan kullanıcıların rollerini

görüntüleyebilir ve değiştirebilir. 

2. Yönetici rolündeki kullanıcılar aşağıdaki adımdan “Yönetici Paneli Giriş” 

butonuna tıkladığında Kullanıcı Paneli’ni görüntüleyebilir. Bu buton sadece yetkili

kullanıcılar için görünür olacaktır.

3. Kullanıcı Paneli’nde acenteye kayıtlı olan kullanıcıların listesini görebilirsiniz. 
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4. Kullanıcı profili filtresinden aşağıdaki seçeneklere göre listede filtreleme

yapabilirsiniz.

5. Belirli kullanıcılara ulaşmak için aşağıdaki alandan kullanıcı listesinde arama

yapabilirsiniz. 

6. Arama yapabileceğiniz kriterler aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu kriterlerden

seçim yapıp, arama kutusuna seçilen kritere uygun bilgi girişi yapıp “Ara” 

butonuna tıkladığınızda ilgili kişiler listelenecektir. 
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7. “Yetki Bilgi Tablosu” butonuna tıkladığınızda kullanıcı profillerine ait mevcut

yetkileri görebilirsiniz. 

8. Yetki Bilgi Tablosu’nda her kullanıcı profilinin Acente Portal’da bulunan her bir

alana ilişkin erişim yetkileri listelenir. 

9. Listedeki bir kullanıcının Kullanıcı Profili’ni değiştirmek isterseniz aşağıdaki

Kullanıcı Profili listesinden uygun profili seçebilirsiniz. Seçimin ardından, 

kullanıcı giriş yaptığında seçilen Kullanıcı Profili’ne ait yetkilerle Acente Portal’ı

görüntüler. 
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MAP Tanıtım

MAP Tanıtım butonuna tıkladığınızda Acente Portal’de yer alan her alana dair özet

bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. 

Performans Raporları için tanıtım: 
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Alt Bilgi

Bu alandan aşağıdaki bilgilere hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.

Hakkımızda
MAPFRE’nin tarihçesi, dünyadaki yeri, misyon ve vizyonu gibi Kurumsal bilgilere

ulaşabilirsiniz.

Faydalı Linkler
Sigortacılıkla ilgili en sık kullanılan kurum ve kuruluşların web sayfalarına erişim

sağlayabilirsiniz.

MAPFRE Sigorta Web Sitesi
MAPFRE Sigorta web sitesine ulaşabilirsiniz.

MAPFRE Blog

MAPFRE Blog sayfasına ulaşabilirsiniz.

MAPFRE Sosyal Medya Kanalları

MAPFRE Sigorta sosyal medya kanallarına erişim sağlayabilirsiniz.



41

Çıkış

MAPFRE Acente Portalı’ndan çıkmak için sağ üst köşede bulunan profil adımından

“Çıkış Yap” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.


