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AIG 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-aig_contracts 

2. Καλύψεις-aig_covers 

3.  

↑Περιεχόμενα 
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ALLIANZ 

 

Εισαγωγή των αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Πελάτες-allianz_PERSONS 

2. Πελάτες-allianz_ADRESS 

3. Συμβόλαια-allianz_APH 

4. Καλύψεις-allianz_APD 

5. Συμβόλαια-allianz_AUTOSH 

6. Συμβόλαια-allianz_FIRESH 

7. Συμβόλαια-allianz_GTPLSH 

 

↑Περιεχόμενα 

 

APEIRON (TRIGLAV) 
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Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-triglav_header 

2. Καλύψεις-triglav_details 

 

↑Περιεχόμενα 

 

AXA 

 

Μετατροπή των 3 αρχείων σε csv και Εισαγωγή με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-contract_data 

2. Συμβόλαια-auto_data 

3. Καλύψεις-cover_data 

↑Περιεχόμενα 
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BEAT QATAR 

 

 

Επιλέγετε πρώτα την εταιρία και και στην παραμετροποίηση το είδος των συμβολαίων 

που θέλετε να εισάγετε. 

Συμπληρώνετε τα πεδία με τις επιθυμητές ημερομηνίες και πατάτε Αποθήκευση. 

 

Παραγωγή 

 

Ανανεωτήρια 

 

Προτάσεις 
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↑Περιεχόμενα 

 

BEAT WAKAM 

 

Επιλέγετε την εταιρία και στην παραμετροποίηση το είδος των συμβολαίων που θέλετε να 

εισάγετε. 

Συμπληρώνετε τα πεδία με τις επιθυμητές ημερομηνίες και πατάτε Αποθήκευση. 

 

Παραγωγή 

 

Ανανεωτήρια 
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Προτάσεις 

 

 

↑Περιεχόμενα 

 

BROKINS 

 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων. Επιλέγετε από το πεδίο Εταιρία την παύλα (-) και εισάγετε τα 

αρχεία με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-brokins_contracts 

2. Καλύψεις-brokins_covers 

 

↑Περιεχόμενα 
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ERGO 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων, του ιδίου κλάδου με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-ergo_header 

2. Καλύψεις-ergo_details 

 

Όταν θέλουμε να εισάγουμε πχ τον κλάδο πυρός, θα επιλέξουμε αρχικά το αρχείο 

Συμβόλαια-ergo_header_fire και μετά Καλύψεις-ergo_details_fire. 

Προσοχή στην επιλογή των κλάδων για την σωστή εισαγωγή των γεφυρών. 

 

 

↑Περιεχόμενα 
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EUROCOVER DALLBOG 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-eurocover_dallborg_Header 

2. Καλύψεις-eurocover_dallborg_Details 

 

↑Περιεχόμενα 

 

EUROCOVER LEVINS 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-eurocover_levins_Header 

2. Καλύψεις-eurocover_ levins _Details 
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↑Περιεχόμενα 

 

EUROINS 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-euroins_Header 

2. Καλύψεις-euroins_Details 

 

↑Περιεχόμενα 

 

EUROLIFE 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-efg_contracts 

2. Καλύψεις-efg-covers 

 

↑Περιεχόμενα 
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EXTRA 

 

Εισαγωγή 5 αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Πελάτες-extra1_clients 

2. Συμβόλαια-extra2_contracts 

3. Συμβόλαια-extra3_ContractsObjects 

4. Συμβόλαια-extra4_ContractsFBC 

5. Καλύψεις-extra5_covers 

↑Περιεχόμενα 

 

GENERALI 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-generali_Header 

2. Καλύψεις-generali_Detail 
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↑Περιεχόμενα 

 

GROUPAMA 

 

Επιλέγετε την εταιρία Groupama και στην παραμετροποίηση επιλέγετε το είδος των 

αρχείων που θέλετε να εισάγετε (Παραγωγή, Ανανεωτήρια, Τροποποιήσεις, Εισπράξεις). 

Συμπληρώνετε τις ημερομηνίες και πατάτε Αποθήκευση. 

 

Παραγωγή 
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Ανανεωτήρια 

 

 

Τροποποιήσεις 

 

 

Εισπράξεις 

Επιλέγετε την εταιρία Groupama,  

στην παραμετροποίηση επιλέγετε Εισπράξεις και  

εισάγεται στο πεδίο Αρχείο, τη γέφυρα εισπράξεων που έχετε κατεβάσει από το cheetah  

Πατάτε Αποθήκευση 
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↑Περιεχόμενα 

 

INFOTRUST 

 

Μετατροπή των xls αρχείων σε csv. 

Εισαγωγή 5 αρχείων με την κάτωθι σειρά : 

1. Πελάτες-attica_clients 

2. Συμβόλαια-attica_contracts 

3. Συμβόλαια-attica_contractsObjects 

4. Συμβόλαια-attica_contractsFBC 

5. Καλύψεις-attica_covers 

 

↑Περιεχόμενα 

INTERAMERICAN 

 

Εισαγωγή ενός αρχείου 
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↑Περιεχόμενα 

 

INTERASCO 

 

Εισαγωγή 3 αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-interasco_Master 

2. Συμβόλαια-interasco_Motor 

3. Καλύψεις-interasco_Detail 

Για την εισαγωγή γέφυρας εισπράξεων ή δόσεων, επιλέγετε τα αντίστοιχα αρχεία και τα 

εισάγετε.  

 

↑Περιεχόμενα 
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INTERLIFE 

 

Για τον κλάδο αυτοκινήτων επιλέγετε την παραμετροποίηση interlife_contracts 

Για τους λοιπούς κλάδους επιλέγετε την παραμετροποίηση interlife_contracts_others 

↑Περιεχόμενα 

 

MEGA 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων, αφού τα μετατρέψετε σε csv, με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-ici_Contracts 

2. Καλύψεις-ici_Covers 

 

↑Περιεχόμενα 
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MINETTA 

 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων, του ιδίου κλάδου με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-minetta-contracts 

2. Καλύψεις-minetta-covers 

Προσοχή όταν εισάγεται γέφυρας, το αρχείο Συμβόλαια και το αρχείο Καλύψεις να πάντα 

του ίδιου κλάδου. 

 

↑Περιεχόμενα 

 

NGU 
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Μετατροπή των xls αρχείων σε csv. 

Εισαγωγή 5 αρχείων με την κάτωθι σειρά : 

1. Πελάτες-attica_clients 

2. Συμβόλαια-attica_contracts 

3. Συμβόλαια-attica_contractsObjects 

4. Συμβόλαια-attica_contractsFBC 

5. Καλύψεις-attica_covers 

 

↑Περιεχόμενα 

 

NP 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων, του ιδίου κλάδου, με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-poseidon_header 

2. Καλύψεις-poseidon_kalypseis 

Προσοχή στην επιλογή των αρχείων να είναι του ιδίου κλάδου το αρχείο Συμβόλαια και 

το αρχείο Καλύψεις. 

  

↑Περιεχόμενα 
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VICTORY 

 

 

Εισαγωγή ενός αρχείου 

 

↑Περιεχόμενα 

 

YELLOW WAKAM  

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-yellowwakam_header 

2. Καλύψεις-yellowwakam_details 

 

↑Περιεχόμενα 
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WAKAM NOS 

 

 

Εισαγωγή ενός αρχείου 

 

↑Περιεχόμενα 

 

WISH TO WISH 

 

Εισαγωγή ενός αρχείου 

 

↑Περιεχόμενα 
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ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

 

Εισαγωγή 7 αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. FILCUSDT 

2. FILPOLHD 

3. FILRECHD  

4. FILPOLDT  

5. FILRECDT  

6. FILVEHCL 

7. FILCOMIS.txt 

 

↑Περιεχόμενα 
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ΔΥΝΑΜΙΣ 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-dynamis_contracts 

2. Καλύψεις-dynamis_covers 

 

↑Περιεχόμενα 

 

ΕΘΝΙΚΗ 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-ethniki_kalypsewn 

2. Καλύψεις-ethniki_kinhsewn 

↑Περιεχόμενα 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

 

Εισαγωγή δύο αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-evropaiki_Contracts 

2. Καλύψεις-evropaiki_Covers 

3.  

↑Περιεχόμενα 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

Εισαγωγή 3 αρχείων με την κάτωθι σειρά: 

1. Συμβόλαια-evropi_clients 

2. Συμβόλαια-evropi_contracts 

3. Καλύψεις-evropi_covers 

 

↑Περιεχόμενα 
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ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 

 

Για την εισαγωγή γέφυρας παραγωγής επιλέγετε την εταιρία Ιντερσαλονικα και στην 

παραμετροποίηση επιλέγετε Παραγωγή. 

Συμπληρώνετε τις ημερομηνίες και πατάτε Αποθήκευση. 

 

Παραγωγή 

 

 

Ειδοποιητήρια 

Για την εισαγωγή γέφυρας ειδοποιητηρίων, επιλέγετε εταιρία Ιντερσαλονικα και στην 

παραμετροποίηση Ειδοποιητήρια. Πατάτε Αποθήκευση (δεν χρειάζεται να βάλετε 

ημερομηνίες ή να εισάγεται κάποιο αρχείο). 
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Κλάδος Ζωής  

Για την εισαγωγή γέφυρας κλάδου ζωής, επιλέγετε εταιρία Ιντερσαλόνικα και στην 

παραμετροποίηση επιλέγετε Κλάδος Ζωής. Εισάγετε το αρχείο που έχετε κατεβάσει από το 

portal της Ιντερσαλονικα, πατώντας το κουμπί Browse και πατάτε Αποθήκευση. 

 

 

↑Περιεχόμενα 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

 

Εισαγωγή ενός αρχείου. Για εισαγωγή γέφυρας παραγωγής επιλέγετε 

Συμβόλαια/Καλύψεις-synet_parag, ενώ για εισαγωγή ειδοποιητηρίων επιλέγετε 

Συμβόλαια/Καλύψεις-synet_eidop   

↑Περιεχόμενα 
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ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 

 

Εισαγωγή ενός αρχείου 

 

↑Περιεχόμενα 
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Μετατροπή XLSX / XLS σε CSV στο Microsoft Excel 

Βήμα 1. Ανοίξτε το αρχείο XLSX ή XLS με το πρόγραμμα Microsoft Excel. Από τη 

γραμμή μενού, θα πρέπει να μεταβείτε στο "Αρχείο" και στη συνέχεια να επιλέξετε 

"Αποθήκευση ως". Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το παράθυρο Save As. 

 

Βήμα 2. Μεταβείτε στο "Αποθήκευση ως τύπος" κάτω από το "Όνομα αρχείου", όπου 

πρέπει να ανοίξετε το μενού και να επιλέξετε "CSV" ως επιλογή για την 

κωδικοποίηση του αρχείου XLSX / XLS. Υπάρχουν διάφοροι κωδικοποιητές CSV που 

μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει: 
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• CSV (οριοθετημένο με κόμμα), το οποίο επιτρέπει το αποθηκευμένο αρχείο 

CSV να μπορεί να ανοίξει σε άλλο πρόγραμμα ή συσκευή Windows με 

λειτουργικό σύστημα Windows. 

 

Βήμα 3. Αφού επιλέξετε την κατάλληλη μορφή CSV ως μορφή εξόδου για το αρχείο 

XLSX / XLS, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα φάκελο. Στη συνέχεια, πατήστε 

"Αποθήκευση" και θα σας ζητηθεί μια ειδοποίηση από το Microsoft Excel, 

προειδοποιώντας σας ότι ο επιλεγμένος τύπος αρχείου δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση ως βιβλία εργασίας που περιέχουν πολλά φύλλα. 

Επιλέξτε να πατήσετε "OK" για να συνεχίσετε εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το 

ενεργό φύλλο. Αλλά αν θέλετε όλα, θα πρέπει να επιλέξετε "Ακύρωση" και να 

διαιρέσετε τα φύλλα σε διαφορετικά αρχεία για να επαναλάβετε αυτά τα βήματα για 

να τα μετατρέψετε σε μορφή CSV ένα προς ένα. 

 

Βήμα 4. Εάν επιλέξετε "OK", θα εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο ειδοποίησης για να 

σας ενημερώσει ότι ορισμένες δυνατότητες του αρχικού σας αρχείου θα 

καταργηθούν εάν επιλέξετε να το αποθηκεύσετε σε μορφή CSV. Κάντε κλικ απλά 

κάντε κλικ στο "Ναι" και μπορείτε να μετατρέψετε το αρχείο XLSX / XLS σε αρχείο 

CSV με επιτυχία. 
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