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Porównywarka ubezpieczeń Sonda umożliwia analizę produktów ubezpieczeniowych  

oraz porównanie zakresów, ograniczeń i wyłączeń dla produktów z oferty różnych 

Towarzystw Ubezpieczeniowych. System pozwala również na stworzenie profilu klienta  

i określenie potrzeb klienta, co ułatwia dopasowanie najbardziej odpowiedniego produktu. 

Udostępniając Agentom system Sonda, upraszczamy proces porównywania produktów 

ubezpieczeniowych, czyli jednych z najbardziej skomplikowanych produktów usług 

finansowych na rynku. Mamy nadzieję, że dostęp do stale aktualizowanych danych pomoże 

Wam zapewnić najwyższy poziom doradztwa zarówno dla obecnych, jak i dla potencjalnych 

klientów oraz zwiększyć sprzedaż. 

Przewodnik użytkownika opisuje wszystkie akcje możliwe do wykonania w systemie Sonda, 

wg stanu na listopad 2022 r. 

Zachęcamy również do zaglądania do sekcji poświęconej systemowi Sonda w module Bazy 

wiedzy systemu ETERnet oraz do korzystania z Samouczka on-line dostępnego  

po zalogowaniu w serwisie Sonda.  

Życzymy przyjemnego korzystania z systemu Sonda! 

Zespół Grupy Punkta 
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1. Logowanie do systemu Sonda 

Dostęp do porównywarki Sonda jest możliwy z poziomu systemu ETERnet. Po zalogowaniu 

w ETERnecie na ekranie startowym, w sekcjach z prawej strony widoczny jest przycisk akcji 

Sonda. Po jego wyborze, w nowym oknie przeglądarki otworzy się system Sonda. Możesz  

od razu przystąpić do pracy w systemie, bez konieczności wprowadzania dodatkowych 

loginów i haseł. 

 

 

Rys. 1 Dostęp do systemu Sonda 

 

Możliwa jest równoległa praca w systemach ETERnet i Sonda – wystarczy przełączyć się 

między oknami przeglądarki internetowej. 

Jeżeli chcesz zakończyć pracę w systemie Sonda, wystarczy, że zamkniesz okno przeglądarki 

krzyżykiem. 

 

2. Ekran startowy systemu Sonda 

Bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu Sonda, zobaczysz ekran startowy aplikacji,  

na którym dostępny jest Widok podstawowy pozwalający na porównanie produktu w 

różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. 

Z poziomu tego ekranu możesz: 

• Przejść od razu do akcji porównania produktów ubezpieczeniowych różnych 

Ubezpieczycieli w Widoku podstawowym, zgodnie w opisem w punkcie 3; 

• Przełączyć się na Widok zaawansowany poprzez wybór trybu porównania danych 

z rozwijanej listy dostępnej w prawym górnym rogu ekranu; o pracy w widoku 

zaawansowanym dowiesz się więcej w punkcie 4; 
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• Skorzystać z opcji Samouczka, który przeprowadzi Cię on-line przez opcje dostępne 

w systemie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu Samouczka, przejdź  

do punktu 8.  

 

Rys. 2 Ekran startowy systemu Sonda 

 

3. Praca w Widoku podstawowym 

3.1. Porównywarka w Widoku podstawowym 

W Widoku podstawowym masz możliwość porównania ofert kilku Ubezpieczycieli  

dla jednego produktu. 

Żeby wykonać porównanie, uzupełnij jego parametry wskazując: 

1. Rodzaj produktu, dla którego chcesz wykonać porównanie. Wybierz odpowiednią 

wartość z listy rozwijanej dostępnej po prawej stronie ekranu. 

 

Rys. 3 Lista rozwijana z wyborem produktu do porównania 

Możesz porównać następujące produkty ubezpieczeniowe: 
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• Auto Assistance – pojazdy osobowe; 

• Auto Casco – pojazdy osobowe; 

• Auto NNW – pojazdy osobowe; 

• Dom i mieszkanie: Mury i elementy stałe; 

• Dom i mieszkanie: Ruchomości domowe; 

• Dom letniskowy; 

• Ubezpieczenie na Życie - indywidualne; 

• Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie – grupy otwarte; 

• Ubezpieczenie podróży; 

• Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania. 

 

2. Ubezpieczycieli, których produkty chcesz porównać. Możesz skorzystać z opcji: 

 

• Dodaj firmę, która pozwoli Ci wybrać dowolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

z listy rozwijanej. Użyj tej opcji ponownie, dodając kolejnego Ubezpieczyciela, 

którego chcesz dodać do porównania. Możesz w ten sposób dodać dowolną 

ilość firm. Dla Twojej wygody dane na liście wyboru są uporządkowane 

alfabetycznie i podzielone na dane TU z oferty Punkty i spoza niej. 

 

Rys. 4 Opcja Dodaj firmę w Widoku podstawowym 

• Oferta Punkta, która jednym kliknięciem dodaje do porównania dane 

Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnych w ofercie Punkty. Po wyborze tej 

opcji od razu pojawi się wiele rekordów z danymi Towarzystw do porównania.  
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Rys. 5 Opcja Oferta Punkta  w Widoku podstawowym 

• Jeżeli się pomyliłeś lub chcesz usunąć dane jakichś Towarzystw 

Ubezpieczeniowych z porównania, możesz skorzystać z opcji usunięcia 

wybranego Ubezpieczyciela, klikając w ikonkę kosza dostępną przy jego 

danych. Wiersz z jego danymi zniknie i nie będzie on już uwzględniany 

w porównaniu. 

 

Rys. 6 Opcja usunięcia danych pojedynczego Ubezpieczyciela z porównania 

• Jeżeli chcesz rozpocząć nowe porównanie lub wyczyścić wszystkie 

wprowadzone dane Towarzystw Ubezpieczeniowych, wybierz akcję Usuń 

wszystko. Wiersze z danymi Ubezpieczycieli znikną i będziesz mógł 

zdefiniować nowe kryteria porównania. 

 

Rys. 7 Opcja Usuń wszystko z porównania 
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3. Sumę ubezpieczenia, dla której chcesz przeprowadzić porównanie. System  

ma zdefiniowane domyślne sumy ubezpieczenia dla każdego z produktów, ale 

możesz edytować te wartości na własne dane, wprowadzając je w polu tekstowym 

Wprowadź sumę ubezpieczenia. Po wprowadzeniu modyfikacji, zatwierdź wybór 

kliknięciem w pomarańczowy przycisk dostępny przy polu. Wartości dla porównania 

przeliczą się dynamicznie i uwzględnią zmianę. 

 

Rys. 8 Opcja Wprowadź sumę ubezpieczenia 

 

4. Zakres porównania, który Cię interesuje. Domyślnie wybrana jest opcja Pokaż 

wszystkie, która zaprezentuje pełne porównanie kryteriów dla wybranego produktu 

i Ubezpieczycieli. Możesz dopasować wyniki porównania do swoich potrzeb, 

wybierając jedną z pozostałych opcji: 

 

• Usuń identyczne, która spowoduje, że w przypadku, gdy wszyscy 

Ubezpieczyciele wybrani do porównania w tym samym stopniu spełniają dane 

kryterium, nie zostanie ono uwzględnione w wynikach; 

• Przewaga poprzedzone nazwą Ubezpieczyciela – wybór tej opcji spowoduje, 

że lista wyników porównania uwzględni i wyświetli tylko te kryteria, które  

są najlepiej spełnione przez wybrane Towarzystwo; możesz wskazać tę opcję 

dla każdego z Ubezpieczycieli, którego wybrałeś wyżej do porównania; 

• Wiodące poprzedzone nazwą Ubezpieczyciela – wybór tej opcji spowoduje,  

że lista wyników porównania uwzględni i wyświetli tylko te kryteria, które 

wybrane Towarzystwo spełnia co najmniej w takim samym stopniu,  

jak pozostałe wybrane do porównaniu; 

• Potencjał poprzedzone nazwą Ubezpieczyciela – wybór tej opcji spowoduje,  

że lista wyników porównania uwzględni i wyświetli tylko te kryteria, dla 

których dane Towarzystwo nie wypada tak dobrze, jak pozostałe wybrane  

do porównania. 
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Rys. 9 Lista zakresu porównania w Widoku podstawowym 

W dowolnym momencie możesz zmodyfikować zakres danych, które chcesz zobaczyć 

w wynikach porównania, by jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb. 

Podczas, gdy uzupełniasz kryteria danych do analizy, pod sekcją wyboru ich parametrów 

aktualizuje się tabela z wynikami porównania. Będą w niej widoczne kryteria porównania 

dopasowane do wybranego produktu i zgodne z wskazanymi przez Ciebie wyżej danymi. Dla 

każdego z kryteriów, jakie system analizuje dla produktu, w kolejnych kolumnach zobaczysz, 

jak dane kryterium jest spełnione w ofertach porównywanych Towarzystw 

Ubezpieczeniowych.  

W kolejnym punkcie dowiesz się więcej na temat danych prezentowanych w tabeli. 

 

3.2. Tabela z porównaniem w Widoku podstawowym 

Tabela z porównaniem Ubezpieczycieli w Widoku podstawowym prezentuje dane zgodne 

z wprowadzonymi krok wcześniej kryteriami. 
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Rys. 10 Tabela z porównaniem w Widoku podstawowym 

Tabela wyników porównania składa się z następujących kolumn: 

1. Kryteria badane dla produktów – analizowane kryteria są dopasowane do produktu 

i grupowane przez system w obszary, których nazwa jest widoczna nad wierszami 

z danej grupy, co ułatwia znalezienie poszukiwanych informacji. Po najechaniu 

kursorem myszy na nazwę kryterium, w dymku nad nim pojawia się rozszerzony opis 

kryterium. Nazwa kryterium jest linkiem prowadzącym do ekranu szczegółów 

kryterium, gdzie możliwe jest dokonywanie jego dalszej analizy, zgodnie z opisem 

w punkcie 5; 
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Rys. 11 Prezentacja rozszerzonego opisu kryterium analizy produktu 

 

2. Kolumny z danymi Ubezpieczycieli wybranych do porównania. Liczba kolumn zależy 

do liczby Towarzystw, których wskazano do porównania. Nad każdą z kolumn 

dostępna jest informacja na temat Ubezpieczyciela oraz produktu, dla którego 

wykonywane jest porównywanie. Domyślnie jest tu zawsze wybrany produkt 

aktualnie obowiązujący w ofercie Ubezpieczyciela, z najszerszym zakresem ochrony. 

Możesz zmienić produkt, klikając w strzałkę widoczną przy jego nazwie. Rozwinie się 

wówczas lista produktów, które możesz wybrać – zobaczysz tu nazwę produktu  

lub informacje o dacie startu obowiązywania OWU. Ikoną trójkąta z wykrzyknikiem są 

oznaczone OWU, których czas obowiązywania już minął. Możesz wybrać tu żądaną 

wartość, dla której chcesz dokonać porównania danych. 
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Rys. 12 Prezentacja opcji wyboru produktu do porównania 

 

W tej kolumnie znajdziesz informacje na temat tego, jak wybrana oferta Ubezpieczyciela 

spełnia wskazane obok kryterium. W przypadku dłuższych opisów, które nie mieszczą się 

w tabeli, opis kończy się znakiem wielokropka, a jego pełną treść zobaczysz w dymku,  

który pojawi się po najechaniu myszką na dane pola. 
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Rys. 13 Prezentacja dłuższych opisów w tabeli z porównaniem 

 

3. Na końcu każdego z wierszy dostępny jest znacznik krzyżyka, którego kliknięcie 

powoduje usunięcie danego kryterium z widoku porównania. 

 

Rys. 14 Opcja usunięcia kryterium z tabeli z podsumowaniem 

Pod tabelą z porównaniem dostępne są przyciski akcji umożliwiające: 

1. Eksport danych do pliku Excel – akcja Eksport do Excela; dowiesz się o niej więcej w 

punkcie 6; 

2. Wydruk danych – akcja Drukuj, dowiesz się o niej więcej w punkcie 7.  
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Rys. 15 Akcje eksportu i wydruku danych 

Zwróć uwagę na kolory tekstu w tabeli dla analizowanych Ubezpieczycieli oraz ikonki 

pojawiające się przy wierszach z kryteriami – ułatwiają one identyfikację różnic w spełnieniu 

danego kryterium przez produkt. W całym serwisie stosowane są zawsze te same znaczniki: 

• Kolor czarny tekstu oznacza ochronę dostępną w standardzie dla danego produktu; 

• Kolor zielony tekstu oznacza opcję dodatkowo płatną lub ochronę po spełnieniu 

dodatkowych warunków; 

• Kolor pomarańczowy tekstu oznacza, że OWU produktu nie zawiera informacji  

na temat danego kryterium; należy zatem interpretować to jako równoznaczne 

z wyłączeniem kryterium z produktu; 

• Kolor czerwony tekstu oznacza ochronę wyłączoną w produkcie; 

• Ikona trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje, że analizowana jest nieaktualna wersja 

OWU; 

• Litera ‘i’ w czerwonym kole wskazuje, że dane są w trakcie aktualizacji i mogą ulec 

zmianie po jej zakończeniu; 

• Ikonka gwiazdki wskazuje na przewagę unikatową, czyli jeden z Ubezpieczycieli 

pokrywa dane ryzyko, podczas gdy drugi nie zawiera o nim informacji w OWU 

(gwiazdka ma wówczas kolor pomarańczowy) lub wyłącza z zakresu ubezpieczenia 

(gwiazdka w kolorze czerwonym); 

• Mała ikonka gwiazdki przy sumie ubezpieczenia wskazuje, że wartość wynika 

z kalkulacji. 
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Dla Twojej wygody, pod tabelą z wynikami porównania zawsze dostępna jest legenda 

z przypomnieniem, co oznacza dany kolor i znacznik używany na ekranie. 

 

 

Rys. 16 Legenda dla danych w tabeli 
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3.3. Analiza danych w tabeli porównania produktów w Widoku 
podstawowym 

Analizując dane porównania produktów różnych Ubezpieczycieli, masz możliwość 

dostosowania widoku tabeli do swoich potrzeb, poprzez: 

1. Zmianę porównywanego produktu; 

2. Zmianę porównywanych Towarzystw; 

3. Zmianę sumy ubezpieczenia, dla której chcesz dokonać porównania; 

4. Zmianę zakresu prezentowanych w niej danych poprzez wybór odpowiedniej opcji  

z listy rozwijanej (np. usunięcia identycznych wartości porównywanych Towarzystw 

lub prezentacji wyłącznie elementów, gdzie wybrany przez Ciebie Ubezpieczyciel ma 

przewagę); 

5. Usunięcie dowolnych wierszy z widoku porównania poprzez kliknięcie w krzyżyk 

dostępny dla każdego w wierszy; 

6. Modyfikację danych porównywanych produktów i wersji OWU. 

 

Rys. 17 Tabela z wynikami porównania w Widoku podstawowym uwzględniająca kryteria 

zdefiniowane przez użytkownika 

 

System pozwala na łatwe i szybkie dopasowanie zakresu i widoku danych do tego, czego 

aktualnie potrzebujesz. Wszystkie wprowadzane przez Ciebie zmiany parametrów 

wykonywane są w czasie rzeczywistym, a tabela wyników dynamicznie się do nich 

dopasowuje. 
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Kolory wpisów w tabeli ułatwią Ci identyfikację różnic dla porównywanych produktów  

oraz analizę ich mocnych i słabych stron.  

Pod danymi tabeli dostępne są akcje Eksport do Excela i Drukuj, które pozwalają na zapisanie 

porównania w pliku Excel lub wydruku jego danych. Dzięki temu możesz łatwo zapisać wyniki 

porównania, by móc do nich potem wrócić, bez konieczności ponownego wprowadzania 

danych. Dowiedz się więcej o plikach do eksportu w punkcie 6 oraz o wydruku danych 

w punkcie 7. 

Z poziomu tabeli z porównaniem w Widoku podstawowym masz również możliwość przejścia 

do widoku szczegółowego dla dowolnego z kryteriów prezentowanych w tabeli. Wystarczy, 

że klikniesz w wiersz z jego nazwą, by znaleźć się na ekranie szczegółów. Szczegółowy opis 

widoku szczegółów i akcji dostępnych na tym ekranie znajdziesz w punkcie 5. 

 

4. Praca w Widoku zaawansowanym 

4.1. Porównywarka w Widoku zaawansowanym 

W Widoku zaawansowanym masz możliwość porównania ofert dwóch Ubezpieczycieli  

dla wielu produktów. System pomoże Ci zidentyfikować przewagi konkurencyjne jednego 

Ubezpieczyciela nad drugim, uwzględniając konkretne potrzeby ubezpieczeniowe klienta, 

wskazane do porównania.  

Żeby wykonać porównanie, uzupełnij jego parametry wskazując: 

1. Ubezpieczyciela, którego przewagi nad konkurentem chcesz zweryfikować. Wybierz 

jego dane z pierwszej rozwijanej listy w sekcji Wybierz Firmy. 

2. Ubezpieczyciela, z którym chcesz dokonać porównania. Wybierz jego dane z drugiej 

rozwijanej listy w sekcji Wybierz Firmy. 

 

Rys. 18 Wybór Ubezpieczycieli do porównania w Widoku zaawansowanym 

Pamiętaj, że ten widok zawsze pokazuje przewagi pierwszego z wybranych Ubezpieczycieli 

nad drugim. Jeżeli chcesz odwrócić porównanie i zidentyfikować przewagi konkurencyjne 

drugiej z firm wybierz ikonkę zmiany miejsc wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych. 
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Rys. 19 Opcja zmiany kolejności Ubezpieczycieli do porównania w Widoku zaawansowanym 

3. Produkt lub produkty, dla których chcesz wykonać porównanie. Wybierz je klikając 

w odpowiednie kafle z nazwami produktów dostępne z prawej strony ekranu. 

Możesz porównać następujące produkty ubezpieczeniowe: 

• Auto Assistance; 

• Auto Casco; 

• Auto NNW; 

• Dom i mieszkanie: Mury i elementy stałe; 

• Dom i mieszkanie: Ruchomości domowe; 

• Dom letniskowy; 

• Ubezpieczenie na Życie; 

• Ubezpieczenie podróży. 

 

Rys. 20 Wybór produktów do porównania w Widoku zaawansowanym 

4. Po wskazaniu co najmniej jednego produktu, na ekranie pojawi się sekcja 

umożliwiająca wskazanie potrzeb klienta. Dzięki określeniu potrzeb klienta, 

porównanie wskaże te przewagi z analizowanej oferty, które najlepiej  

im odpowiadają. Wskazanie potrzeb klienta jest proste i wymaga uzupełnienia 

minimum danych, których zakres dopasowuje się do wybranych produktów. Im więcej 

produktów wskażesz do ujęcia w porównaniu, tym bardziej rozbudowaną sekcję  

na określenie profilu klienta zobaczysz w systemie. Na liście możliwych do 

zaznaczenia opcji zobaczysz tylko te elementy, gdzie pierwszy z wybranych przez 

Ciebie Ubezpieczycieli ma przewagę nad drugim. Sekcja ta zatem może się zatem 

różnić w zależności od danych wyjściowych. 
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Rys. 21 Widok sekcji profilowania potrzeb klienta w przypadku wskazania produktów 

komunikacyjnych 

 

 

Rys. 22 Widok sekcji profilowania potrzeb klienta w przypadku wskazania wielu produktów 

ubezpieczeniowych 

Przyjmijmy, że chcemy zweryfikować przewagi konkurencyjne oferty jednego 

z Ubezpieczycieli nad drugim w obszarze ubezpieczeń na życie i ubezpieczenia podróży. 

Wybieramy dane Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz produkty Ubezpieczenie na życie 
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i Ubezpieczenie podróży. Następnie, w oparciu o informacje pozyskane od Klienta, 

uzupełniamy elementy istotne dla niego w tych produktach. 

 

Rys. 23 Widok sekcji profilowania potrzeb klienta z uzupełnionymi wartościami dla produktu 

Ubezpieczenia na życie i Ubezpieczenia podróży 

Im bardziej szczegółowe dane tu wprowadzisz, tym lepiej wyniki porównania zostaną 

dopasowane do potrzeb ważnych dla klienta. 

Pod sekcją określania potrzeb klienta dostępne są dwie opcje. W zależności od tego,   

jaki zakres danych chcesz zobaczyć w porównaniu, wybierz kliknięciem jedną z nich lub 

zaznacz obie. 

• Pokaż Moje kryteria – zwróci zestawienie kryteriów, które zdefiniowałeś jako 

elementy do prezentacji zawsze, niezależnie od danych, które są wynikiem działań 

związanych z określeniem potrzeb klienta. Więcej o zarządzaniu Moimi kryteriami 

przeczytasz w punkcie 4.4. 

• Pokaż wszystkie przewagi – zwróci zestawienie wszystkich przewag konkurencyjnych 

w ramach danego porównania. 

Jeżeli nie wybierzesz żadnej z tych opcji, system wyświetli Ci te przewagi konkurencyjne 

pierwszego z ubezpieczycieli nad drugim, które najlepiej spełniają potrzeby wynikające 

z  danych określonych w sekcji profilu klienta. 
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Rys. 24 Opcje włączania wyświetlania Moich kryteriów oraz wszystkich przewag w porównywanych 

ofertach 

W dowolnym momencie możesz zmodyfikować zakres danych, które chcesz zobaczyć 

w wynikach porównania, by jak najlepiej dopasować je do sytuacji klienta. Jeżeli chcesz 

usunąć wprowadzone w sekcji profilu dane, możesz to zrobić jednym kliknięciem w przycisk 

Wyczyść. 

Podczas, gdy uzupełniasz kryteria danych do analizy, pod sekcją wyboru ich parametrów 

aktualizuje się tabela z wynikami porównania. Będą w niej widoczne kryteria porównania 

dopasowane do wskazanych przez Ciebie wyżej danych.  

W kolejnym punkcie dowiesz się więcej na temat danych prezentowanych w tabeli. 

 

4.2. Tabela z porównaniem w Widoku zaawansowanym 

Tabela z porównaniem Ubezpieczycieli w Widoku zaawansowanym prezentuje dane zgodne 

z wprowadzonymi krok wcześniej kryteriami.  
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Rys. 25 Tabela z wynikami porównania w Widoku zaawansowanym 

W kolejnych kolumnach tabeli widoczne są dane: 

1. Przewag konkurencyjnych pierwszego z Ubezpieczycieli nad drugim. Kolejne 

przewagi są wykazane w osobnych wierszach. Dane są pogrupowane per produkt.  

Dla każdego z produktów możesz tu zmodyfikować sumę ubezpieczenia z domyślnej 

wartości na taką, dla jakiej chcesz wykonać porównanie. Dane nowej sumy 

ubezpieczenia wprowadź w polu tekstowym. Po zaakceptowaniu wpisu kliknięciem 

w pomarańczowy przycisk, wartości w tabeli zostaną automatycznie przeliczone tak, 

by odpowiadały zaktualizowanej sumie ubezpieczenia. Po najechaniu kursorem 

myszy na nazwę kryterium, w dymku nad nim pojawia się rozszerzony opis kryterium. 

Nazwa kryterium jest linkiem prowadzącym do ekranu szczegółów kryterium, gdzie 

możliwe jest dokonywanie jego dalszej analizy, zgodnie z opisem w punkcie 5.  

2. Wartości danego kryterium, dla którego pierwszy z Ubezpieczycieli ma przewagę nad 

drugim ze wskazaniem. 

3. Wartości tego samego kryterium u drugiego z Ubezpieczycieli. 

4. Kolumny Dopasuj, która pozwala na zarządzanie opcjami Moich kryteriów. Kolumna 

pojawi się, jeżeli zaznaczysz opcję Pokaż wszystkie przewagi. Więcej o opcji 

zarządzania Moimi kryteriami dowiesz się w punkcie punkcie 4.4. 

Nad każdą z kolumn z danymi Ubezpieczycieli dostępna jest informacja na temat 

Ubezpieczyciela oraz produktu, dla którego wykonywane jest porównywanie. Domyślnie jest 

tu zawsze wybrany produkt aktualnie obowiązujący w ofercie Ubezpieczyciela, z najszerszym 

zakresem ochrony. Możesz zmienić produkt, klikając w strzałkę widoczną przy jego nazwie. 

Rozwinie się wówczas lista produktów, które możesz wybrać – zobaczysz tu nazwę produktu 

lub informacje o dacie startu obowiązywania OWU. Ikoną trójkąta z wykrzyknikiem są 
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oznaczone OWU, których czas obowiązywania już minął. Możesz wybrać tu żądaną wartość, 

dla której chcesz dokonać porównania danych. 

 

Rys. 26 Prezentacja opcji wyboru produktu do porównania w Widoku zaawansowanym  

Pod tabelą z porównaniem dostępne są przyciski akcji umożliwiające: 

1. Eksport danych do pliku Excel – akcja Eksport do Excela; dowiesz się o niej więcej  

w punkcie 6; 

2. Wydruk danych – akcja Drukuj, dowiesz się o niej więcej w punkcie 7.  

Zwróć uwagę na kolory tekstu w tabeli dla analizowanych Ubezpieczycieli oraz ikonki 

pojawiające się przy wierszach z kryteriami – ułatwiają one identyfikację różnic w spełnieniu 

danego kryterium przez produkt. W całym serwisie stosowane są zawsze te same znaczniki: 

• Ikonki dla kryteriów wynikających z danych wprowadzonych w sekcji profilu klienta – 

są one zgodne z ikonami, które widzisz wyżej w sekcji profilowania i mogą 

przyjmować kolor wskazujący na to czy ochrona dostępna jest w standardzie danego 

produktu (kolor czarny) czy jest opcją dodatkową płatną lub wymaga spełnienia 

dodatkowych warunków (kolor zielony); 

• Kolor czarny tekstu oznacza ochronę dostępną w standardzie dla danego produktu; 

• Kolor zielony tekstu oznacza opcję dodatkowo płatną lub ochronę po spełnieniu 

dodatkowych warunków; 

• Kolor pomarańczowy tekstu oznacza, że OWU produktu nie zawiera informacji  

na temat danego kryterium; należy zatem interpretować to jako równoznaczne 

z wyłączeniem kryterium z produktu; 

• Kolor czerwony tekstu oznacza ochronę wyłączoną w produkcie; 

• Ikona trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje, że analizowana jest nieaktualna wersja 

OWU; 

• Litera ‘i’ w czerwonym kole wskazuje, że dane są w trakcie aktualizacji i mogą ulec 

zmianie po jej zakończeniu; 

• Ikonka gwiazdki wskazuje na przewagę unikatową, czyli jeden z Ubezpieczycieli 

pokrywa dane ryzyko, podczas gdy drugi nie zawiera o nim informacji w OWU 

(gwiazdka ma wówczas kolor pomarańczowy) lub wyłącza z zakresu ubezpieczenia 

(gwiazdka w kolorze czerwonym); 

• Mała ikonka gwiazdki przy sumie ubezpieczenia wskazuje, że wartość wynika 

z kalkulacji. 
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Dla Twojej wygody, pod tabelą z wynikami porównania zawsze dostępna jest legenda 

z przypomnieniem, co oznacza dany kolor i znacznik używany na ekranie. 

 

4.3. Analiza danych w tabeli porównania produktów w Widoku 
zaawansowanym 

Analizując dane porównania produktów w Widoku zaawansowanym, masz możliwość 

modyfikacji parametrów porównania i dostosowania go do swoich potrzeb, poprzez: 

1. Zmianę porównywanego produktów; 

2. Zmianę porównywanych Towarzystw; 

3. Edycję danych w sekcji profilowania potrzeb klienta; 

4. Włączenie/wyłączenie wyświetlania Moich kryteriów; 

5. Włączenie/wyłączenie wyświetlania wszystkich przewag; 

6. Zmianę sumy ubezpieczenia dla każdego z porównywanych produktów; 

7. Modyfikację danych porównywanych produktów i wersji OWU. 

Wszystkie wprowadzane przez Ciebie zmiany parametrów wykonywane są w czasie 

rzeczywistym, a tabela wyników dynamicznie się do nich dopasowuje. 

 

Rys. 27 Tabela z wynikami porównania w Widoku zaawansowanym 

Ikonki i kolory wpisów w tabeli ułatwią Ci identyfikację różnic dla porównywanych 

produktów oraz analizę przewag konkurencyjnych zidentyfikowanych dla wybranego 

Ubezpieczyciela i produktu. 

Jeżeli najedziesz myszką na ikonkę odpowiadającą cesze produktu, która jest zgodna 

z potrzebą klienta zidentyfikowaną w sekcji profilowania, w dymku zobaczysz podpowiedź 

sprzedażową, którą możesz wykorzystać w rozmowach z klientem. Treść podpowiedzi 

opisuje przyjaznym językiem, dlaczego wybrany produkt jest lepszy od konkurencyjnego. 

Jeżeli klikniesz na tę ikonkę, treść podpowiedzi zostanie skopiowana, możesz ją potem 

wkleić do dokumentu Word czy treści wiadomości e-mail (używając opcji Wklej dostępnej po 

kliknięciu prawego przycisku myszki lub naciskając równocześnie klawisze ctrl+V na 

klawiaturze komputera). 
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Rys. 28 Podpowiedź sprzedażowa w Widoku zaawansowanym 

Pod danymi tabeli dostępne są akcje Eksport do Excela i Drukuj, które pozwalają na zapisanie 

porównania w pliku Excel lub wydruku jego danych. Dzięki temu możesz łatwo zapisać wyniki 

porównania, by móc do nich potem wrócić, bez konieczności ponownego wprowadzania 

danych. Dowiedz się więcej o plikach do eksportu w punkcie 6 oraz o wydruku danych 

w punkcie 7. 

Z poziomu tabeli z porównaniem w Widoku zaawansowanym masz również możliwość 

przejścia do widoku szczegółowego dla dowolnego z kryteriów prezentowanych w tabeli. 

Wystarczy, że klikniesz w wiersz z jego nazwą, by znaleźć się na ekranie szczegółów. 

Szczegółowy opis widoku szczegółów i akcji dostępnych na tym ekranie znajdziesz w punkcie 

5. 

 

4.4. Zarządzanie Moimi kryteriami w Widoku zaawansowanym 

Opcja Moje kryteria dostępna w Widoku zaawansowanym pozwala na wybór kryteriów, które 

chcesz zawsze zobaczyć w swoich porównaniach, zanim zaczniesz uzupełniać dane w sekcji 

profilu klienta. Jeżeli wiesz, jakie kryteria szczególnie interesują Cię w porównaniach lub są 

odpowiedzią na potrzeby Twoich klientów, możesz je oznaczyć, by widzieć je szybciej  

w tabeli z porównaniem. 

Oznaczenie kryterium jako Mojego kryterium jest możliwe, gdy zaznaczysz opcję Pokaż 

wszystkie przewagi. 
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Rys. 29 Kolumna Moje kryteria bez zaznaczonych opcji 

Można tu wybrać jedną z dwóch opcji:  

• Pokazuj zawsze – wybrane kryterium będzie zawsze prezentowane w ramach 

porównania zawsze, zanim zaczniesz uzupełniać dane profilu klienta; 

• Pokazuj dla tych firm - wybrane kryterium będzie zawsze prezentowane w ramach 

porównania tych dwóch Ubezpieczycieli, zanim zaczniesz uzupełniać dane profilu 

klienta. 

Możesz tu również odznaczyć kryterium, którego nie chcesz już ujmować w porównaniu jako 

Mojego kryterium. 

 

Rys. 30 Kolumna Moje kryteria z wybranymi opcjami 
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Na rysunku powyżej widoczne jest zaznaczenie opcji Pokazuj dla tych firm dla kryterium 

Rezygnacja/odwołanie podróży – Maksymalna suma ubezpieczenia oraz Pokazuj zawsze dla 

kryterium Opóźnienie lotu – Liczba godzin. 

Inicjuję kolejne porównanie oferty tych dwóch firm w zakresie Ubezpieczenia podróży.  

Nie uzupełniam nic w sekcji profilu klienta, zaznaczam jednak akcję Pokaż Moje kryteria.  

W tabeli zobaczę od razu te oznaczone wcześniej kryteria. 

 

Rys. 31 Widok Zaawansowany dla zaznaczonej opcji Pokaż Moje kryteria - Pokazuj zawsze i Pokazuj dla 

tych firm 

Zmieniam drugą z firm do porównania. Nie uzupełniam nic w sekcji profilu klienta, akcja 

Pokaż Moje Kryteria zostaje nadal zaznaczona. W tym wariancie porównania zobaczę tu tylko 

jedno Moje kryterium, dla którego wybrałam, by było prezentowane zawsze. Drugie z nich, 

jako dotyczące tylko konkretnych firm do porównania, nie zostanie tu wyświetlone. 
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Rys. 32 Widok Zaawansowany dla zaznaczonej opcji Pokaż Moje kryteria - Pokazuj zawsze 

Korzystanie z Moich kryteriów jest opcjonalne. Pamiętaj, że zawsze możesz wybrać opcję 

Pokaż wszystkie przewagi, by zobaczyć kompleksowe zestawienie kryteriów, dla których 

oferta pierwszego z porównywanych Ubezpieczycieli jest lepsza od drugiego,  

a wprowadzenie danych sekcji profilu klienta pozwoli Ci na otrzymanie w wynikach 

zestawienia przewag skojarzonego z potrzebami ubezpieczonego.  

 

5. Ekran szczegółów analizowanego kryterium z opcją 
podglądu zapisów w dokumencie OWU 

Ekran szczegółów kryterium dostępny jest z poziomu tabeli porównywania produktów 

w Widoku podstawowym i Widoku zaawansowanym. W celu przejścia do niego, wystarczy 

kliknąć w nazwę kryterium.  
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Rys. 33 Widok ekranu szczegółów wybranego kryterium 

Na ekranie szczegółów wybranego kryterium, znajdziesz jego dokładny opis oraz graficzną 

prezentację słupka ochrony dla wybranych do porównania produktów. Im dłuższy pasek 

postępu przy danym wierszu, tym szerszą ochronę zapewnia dany produkt.  

Możesz rozszerzyć zakres danych dla analizowanego kryterium, zaznaczając odpowiednie 

check-boxy widoczne nad wykresami. Wybierz jeden z nich lub zaznacz oba: 

1. Pokaż wszystkich Ubezpieczycieli. – system wyświetli wykres ochrony w ramach 

kryterium dla wszystkich Ubezpieczycieli wybranego produktu, których dane 

znajdują się w systemie. 
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Rys. 34 Widok ekranu szczegółów wybranego kryterium z zaznaczeniem opcji Pokaż wszystkich 

Ubezpieczycieli. 

2. Pokaż wszystkie warianty OWU – system wyświetli wykres ochrony w ramach 

kryterium dla wszystkich wariantów produktu i OWU wybranych Ubezpieczycieli. 
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Rys. 35 Widok ekranu szczegółów wybranego kryterium z zaznaczeniem opcji Pokaż wszystkie 

warianty OWU 

Zaznaczenie obu check-box’ów wyświetli wyniki dla wszystkich Ubezpieczycieli i wariantów 

produktowych w ramach analizowanego kryterium. 

W prezentacji danych w formie graficznej stosowane są kolory tożsame z tymi, które były 

dostępne w widoku tabeli. Ułatwia to analizę wyników porównania. 

Dla każdego słupka wykresu dostępna jest ikonka paragrafu. Kliknięcie w nią otworzy okno 

z cytatem z OWU opisującym ochronę w ramach danego kryterium oraz wskazaniem miejsca 

w dokumentacji Ubezpieczyciela, gdzie znajduje się ten zapis.  
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Rys. 36 Widok ekranu z paragrafem OWU, opisującego spełnienie przez produkt danego kryterium 

Z poziomu tego ekranu możesz pobrać dane OWU w formacie PDF. Aby to zrobić, kliknij  

w link Zestawy OWU (PDF) – otworzy się okno pobierania danych. Pobrany dokument możesz 

otworzyć i przeczytać, zapisać na dysku lub wydrukować. 

Jeżeli chcesz wrócić do ekranu z wykresami stopnia ochrony dla kryterium, kliknij w przycisk 

Zamknij dostępny pod cytatem z OWU lub krzyżyk widoczny w prawym górnym rogu okna. 

Jeżeli chcesz wrócić do ekranu z tabelą z porównaniem produktów, kliknij w przycisk 

Porównaj dostępny w prawym górnym rogu ekranu. System przekieruje Cię do widoku tabeli 

z zachowanymi danymi Widoku i parametrów porównania, które wprowadziłeś.  

 

6. Eksport danych porównania do pliku Excel 

System Sonda pozwala na eksport z danymi porównania z Widoku podstawowego  

i zaawansowanego do pliku Excel. Aby wykonać operację, wybierz akcję Eksport do Excela 

dostępną zawsze pod tabelą z porównaniem. 

Dane eksportowanego pliku są zgodne z parametrami widocznego na ekranie porównania 

i automatycznie sformatowane w taki sposób, by możliwie ułatwić Ci dalszą pracę w plikiem. 

Plik zachowuje również kolory używane przy porównywaniu do wskazywania różnic  

oraz zawiera legendę, ułatwiającą interpretację danych. 
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Rys. 37 Widok pliku Excel z wyeksportowanymi danymi porównania w Widoku podstawowym 

 

Rys. 38 Widok pliku Excel z wyeksportowanymi danymi porównania w Widoku zaawansowanym 
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Możesz zapisać plik porównania na dysku swojego komputera i wykorzystać dane w nim 

zawarte np. do sporządzania oferty dla Klienta czy podczas spotkania z nim.  

 

7. Wydruk danych porównania 

System Sonda pozwala na wydruk danych porównania z Widoku podstawowego i Widoku 

zaawansowanego. Aby wykonać operację, wybierz akcję Drukuj dostępną zawsze pod tabelą 

z porównaniem. 

 

Rys. 39 Widok pliku PDF z porównaniem gotowego do wydruku 

Dane na wydruku są zgodne z parametrami widocznego na ekranie porównania  

i automatycznie sformatowane w taki sposób, by możliwie ułatwić Ci dalszą pracę w plikiem. 

Plik zachowuje również kolory używane przy porównywaniu do wskazywania różnic oraz 

zawiera legendę, ułatwiającą interpretację danych. 

Możesz wydrukować porównanie i wykorzystać dane w nim zawarte np. do sporządzania 

oferty dla Klienta czy podczas spotkania z nim.  

 

8. Samouczek on-line 

Dla Twojej wygody, w systemie Sonda dostępny jest samouczek on-line, który pozwala na 

przejście przez funkcje dostępne w systemie, prezentując kolejne kroki do wykonania.  
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Aby uzyskać do niego dostęp, wystarczy kliknąć na przycisk SAMOUCZEK, który jest zawsze 

dostępny w prawym dolnym rogu ekranu. 

 

Rys. 40 Akcja dostępu do samouczka on-line 

Kliknięcie w przycisk rozwinie tematy dostępne w samouczku.  

 

Rys. 41 Rozwinięty samouczek on-line 

Wybierz temat, który chcesz przejść, klikając na niego, a system poprowadzi Cię przez 

kolejne kroki wybranego procesu. Wystarczy wykonywać akcje wskazane na ekranie  



Przewodnik użytkownika systemu Sonda 

34 
Materiał do użytku wewnętrznego 

w treściach podpowiedzi. W ten sposób możesz przejść całą ścieżkę procesu i szybko 

przypomnieć sobie, jak pracować w systemie Sonda.  

 

Rys. 42 Przykładowy ekran samouczka 

Jeżeli chcesz przerwać pracę z samouczkiem wystarczy kliknąć w znak krzyżyka dostępny 

w oknie w prawym górnym rogu. Ekran samouczka zostanie wówczas zamknięty 

i zminimalizowany. Będziesz mógł do niego wrócić w dowolnym momencie i przejść wybraną 

ścieżkę ponownie. 
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