UAP.Reinsurance

Neodvisen, stroškovno učinkovit in prilagodljiv
sistem za upravljanje pozavarovanja
Digitalno poslovanje predstavlja določen način razmišljanja. Ko gre za upravljanje pozavarovanja, vse zavarovalnice pričakujejo popolno sistemsko podporo pri obravnavanju izhodnih pozavarovalnih premij, izračunu vseh
relevantnih pozavarovalnih vrednosti in poročanju.
Hkrati vsa podjetja pripisujejo vedno večji pomen optimizaciji stroškov poslovanja in povečanju storilnosti.

Zato podjetja, ki so usmerjena k učinkovitosti, iščejo način, s
katerim bi vzpostavila red v utrujajočem obdelovanju dolgih
preglednic in kompleksnih statistik.
UAP.Reinsurance predstavlja oblačno rešitev, ki ob stalni racionalizaciji stroškov, omogoča učinkovito upravljanje kompleksnega področja pozavarovanja.
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Izkoristite potencial, ki ga prinaša oblak

UAP.Reinsurance predstavlja rezultat izkušenj, ki smo jih
pridobili tekom dolgoletnih partnerstev z našimi strankami
in strokovnjaki z bogatim znanjem o poslovnih in delovnih
procesih na področju pozavarovanja znotraj zavarovalnice.
Naš visokozmogljiv sistem za upravljanje pozavarovanj je
strateško zasnovan v obliki majhne učinkovite in zanesljive
kompaktne rešitve. Tako s svojimi tehničnimi zmogljivostmi brez težav zagotavlja celostno storitev. Zavarovalnica z integracijo naše rešitve za pozavarovanje izpopolni
celoten obseg storitev potrebnih za celovito pokrivanje
vrednostne verige v njenem življenjskem ciklu. Glavni cilj
sistema je ponuditi skupni imenovalec, ki bo združeval vsa
prizadevanja podjetja za upravljanje pozavarovanja. Prav
zaradi tega UAP.Reinsurance podpira tako proporcionalno
kot tudi neproporcionalno pozavarovanje, vključno z obveznim in fakultativnim pozavarovanjem.

Naša oblačna programska rešitev temelji na arhitekturi mikrostoritev in jo je zaradi tega mogoče namestiti v obliki posnetkov zabojnikov Docker. Oblak prinaša različne možnosti in
priložnosti za vaše podjetje, kot na primer sposobnost samodejnega skaliranja, napredno robustnost in samoozdravitveni
mehanizem, razmnoževanje oz. podvojevanje v različnih podatkovnih središčih in časovnih pasovih, podrobno spremljanje, neprestano dosegljivost (24h/dan), sodobne varnostne
tehnologije in druge prednosti, ki jih prinašajo oblačna okolja.

Celostna DevOps storitev
Ker je UAP.Reinsurance primeren za oblak, lahko msg life nudi
vzpostavljanje in vzdrževanje izvajalnega okolja, vzdrževanje
programske opreme in izvajanje operativnih procesov. Modeli
financiranja, po katerih se določa stopnja navedenih storitev,
so prilagodljivi glede na potrebe vašega podjetja.
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Ne sledite trendom,
ustvarjajte svoje
Doseganje poslovne odličnosti s
parametrizacijo, agilnostjo in integracijo
Nenehno nastajajoče spremembe na zavarovalnem trgu
vplivajo tudi na zahteve, povezane s pozavarovanjem.
Zato morajo biti sodobne zavarovalnice agilne. V primeru
sprememb se morajo hitro prilagoditi in ukrepati, saj lahko
le na tak način zasledujejo svojo poslovno strategijo. Da
lahko ocenijo stanje in se odločajo o naslednjih korakih,
potrebujejo rešitev, ki jih podpira pri zbiranju,
centralizaciji in analizi njihovih podatkov.

Pretvarjanje zastarelega v trajnostno
UAP.Reinsurance zagotavlja celoten nabor funkcionalnosti,
ki so potrebne za trajnostno in celovito upravljanje
pozavarovanja:
•

Parametrizacija načrta pozavarovanja
(pozavarovalne pogodbe, pozavarovalnice)

•

Periodični pozavarovalni obračuni (vključno z borderoji)

•

Obračunavanje pozavarovalnih premij in pozavarovanih
škodnih zahtevkov

UAP.Reinsurance vzpostavi učinkovito storitev s široko
paleto operativnih možnosti, ki jih omogoča
parametrizacija sistema. Možnost za uporabnike, da lahko
samostojno ustvarjajo, spreminjajo in shranjujejo
pozavarovalne programe v kombinaciji z visoko stopnjo
avtomatiziranosti, povečuje učinkovitost in zagotavlja
boljšo odzivnost na tržne priložnosti. Zavarovalnici
omogoča, da na agilen način izbira in menjava med
pozavarovalnicami v procesu dokapitalizacije rizikov.
Odprta arhitektura rešitve omogoča enostavno integracijo
z obstoječimi sistemi za upravljanje pogodb in zunanjimi
storitvami, kot so glavna knjiga, podatkovno skladišče ali
uporabniški vmesniki, kar zaokrožuje celotno ponudbo
pričakovano od najsodobnejšega sistema.

•

Podroben prikaz
o Pozavarovanih delov pogodb
o Računov

•

Akumulacija rizikov
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Znižajte svoje stroške in
optimizirajte svoje procese
Uporabniška usmerjenost in vsestranskost
Naša standardna rešitev zagotavlja brezhibno vsakodnevno
uporabniško izkušnjo, številne dragocene funkcionalnosti
pa izpopolnjujejo celotno storitev, ki jo nudi sistem.
Tako med drugim uporabniku omogoča tudi vpogled v
pozavarovane dele zavarovalnih pogodb kot tudi v razporeditve pozavarovanih rizikov v sklopu procesa preverjanja
rizikov, tj. underwritinga.
UAP.Reinsurance stremi k uresničitvi vodilne ideje o
storitveno usmerjeni arhitekturi, tj. omogočanje dolgoročnega zmanjšanja stroškov in optimizacije fleksibilnosti
procesov. Zato se osredotoča na prepoznavanje ključnih
značilnosti, ki zajemajo upravljanje pozavarovanja, in
nenehno izboljševanje učinkovitosti le teh, z namenom
podpiranja uporabnikov v postopku pozavarovanja:
•
•
•

•
•
•

Uvoz podatkov o zavarovanih rizikih, premijah, škodnih zahtevkih,
kot tudi škodnih rezervacijah ter izplačilih
Obdelava policiranja, tehničnih sprememb, obnov in prenehanja
zavarovanih rizikov
Takojšnja obdelava zavarovanih rizikov in drugih vnosov,
vključujoč
o Porazdelitev oz. dodelitev k ustreznim pogodbam načrta
pozavarovanja
o Izračun pozavarovalnih vrednosti, kot na primer premij, škodnih
zahtevkov in provizij
o Dodelitev k ustrezni pozavarovalnici
Grafičen prikaz uvoženih podatkov in vseh relevantnih izračunanih
vrednosti
Prenos v glavno knjigo
Mesečna/ četrtletna/ letna izvedba pozavarovalnega obračuna →
sinhroniziran prenos nastalih knjiženj v trenutni sistem plačilnega
prometa
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Obvladovanje
varnosti

Splošne
značilnosti

Digitalizacija je odprla vrata tudi virtualnim poslovnim
procesom. Tako lahko zavarovalnice danes na primer
obravnavajo zavarovalne police preko omrežja. V sklopu
tega procesa se različni dokumenti delijo s številnimi zunanjimi institucijami. Zato postaja zaščita podatkov vedno
pomembnejša. Povsem razumljivo je torej, da je potrebno
enako mero pozornosti nameniti zalednim sistemom, ki
se dojemajo kot nosilni stebri jedrnih poslovnih procesov
zavarovalnic. Posledično bi moral biti nujni pogoj za razvoj
sistemov za upravljanje pozavarovanja razvojno okolje, ki
bi imelo vzpostavljene močne kontrole za varovanje podatkov. Zaradi tega je rešitev UAP.Reinsurance razvita v okolju
s pridobljenim certifikatom za mednarodni standard ISO
27001:2013.

•

Visoka stopnja integracije s centralnimi sistemi, kot je
sistem za upravljanje pogodb, in z obrobnimi sistemi, kot
na primer z glavno knjigo ali s podatkovnim skladiščem

•

Podpora proporcionalnih (ekscedentnih, kvotnih in
kvotno-enscedentnih) in ne-proporcionalnih (wXL/R,
wXL/E in CatXL) pozavarovalnih pogodb

•
•

Funkciji večjezičnosti in več-valutnosti sta del
standardnega paketa
Uporabniško prijazen sistem z intuitivnim uporabniškim
mesnikom, ki omogoča preprosto konfiguracijo

•

Pozavarovalni obračun omogoča izračun vseh prejemkov
in odhodkov cedenta glede na vsako pozavarovalnico

•

Tehnologije spletnih storitev in dobro definirani vmesniki
omogočajo brezhibno integracijo z ostalimi samostojnimi

Ključne
značilnosti

neodvisnimi sistemi

•

Visoka stopnja zaščitenosti naložb in zagotavljanja varne
prihodnosti zaradi v storitve usmerjene sistemske arhitekture in
najsodobnejše Java tehnologije

•

Kratek rok implementacije v obdobju približno 2-3 mesecev od
začetka projekta do uvedbe, vključno s konfiguracijo in
parametrizacijo sistema kot del naše standardne ponudbe

•

Orodja in naša specializiranost za migracijo podatkov
zagotavljajo nemoten prehod iz predhodnih sistemov

•

Stroškovno učinkovita rešitev zaradi velikega števila
avtomatiziranih procesov in omogočanja efektivne
administracije

•

Popolna prilagojenost za oblak, s čimer je zagotovljena večja
hitrost, dostopnost, dolgoročnost in zanesljivost celotne rešitve

•

Celostna DevOps podpora s strani usposobljenih strokovnjakov
iz naše ekipe

•

Razpoložljivost celostne storitve v obliki SaaS ali na lokaciji
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