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Te storitve so sedaj spretno umeščene v Docker slike, 
zaradi česar lahko kot naše izvajalno okolje uporabljamo 
katerokoli oblačno okolje, torej sodelujemo z različnimi 
ponudniki oblačnih storitev. Tako je naš porazdeljeni 
sistem izboljšan s sposobnostjo samodejnega skaliranja, 
napredno robustnostjo in samo-ozdravitvenim meha-
nizmom, razmno-ževanjem oz. podvojevanjem v različnih 
podatkovnih središčih in časovnih pasovih, podrobnim 
spremljanjem, neprestano dosegljivostjo 24h/dan, 
sodobnimi varnostnimi tehnologijami in vsemi ostalimi 
prednostmi, ki jih s seboj prinašajo oblačna okolja. Z 
razvojem teh tehničnih inovacij je postal msg life zanimiv 
ponudnik za podjetja, ki iščejo svež in moderen pristop. 

V današnjem času digitalizacija ne predstavlja zgolj mega-
trenda, ampak določa stanje duha in oblikuje celoten 
poslovni svet. Zato ni presenetljivo, da nove tehnologije 
revolucionirajo tudi zavarovalništvo. Sedaj ne govorimo zgolj 
o prihodnosti - ampak o zdajšnjem trenutku.

Pripravljeni na oblak 

Da bi se lahko spopadli z izzivi digitalne preobrazbe, smo 
v msg life z našo paradno rešitvijo Unified Administration 
Platform prešli v novo paradigmo visoko učinkovitih 
namestitev v oblačnem okolju. Uspešno izveden posto-
pek transformacije je sledil zgledu arhitekture mikro 
storitev. To je omogočilo ustrezno razdelitev "klasičnih" 
sistemskih funkcij na posamezne storitve. 
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• Prva država v produkciji v manj kot letu dni po
začetku projekta

• Implementacija tehnologije mikro storitev
• Implementacija v obliki modela SaaS
• Popolnoma digitalno, 100% on-line, docela v

realnem času
• Omogočena hitra mednarodna uvedba
• Stroškovno učinkovite DevOps storitve

Cilji projekta Wefox Insurance  
– pripravljeni na start
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Unified Administration Platform - 
Popolna rešitev za Wefox Insurance

Prav zaradi tega je naš zaledni sistem predstavljal popolno 
rešitev za Wefox Insurance AG, eno izmed najodmevnejših 
in dinamičnih “start-up” podjetij na svetu. Ob izdajanju 
zavarovalnih polic in dokumentov, izračunu premij, 
plačilnih transakcijah, obravnavanju škodnih zahtevkov in 
provizij, ki so že bili zajeti v predhodni standardni verziji 
Unified Administration Platform, je bil z najnovejšim 
tehničnim razvojem dosežen nov obseg funkcionalnosti. Ta 
omogoča oblikovanje poročil zahtevanih s strani nadzornih 
organov in bank, kot tudi celoten obseg finančnega 
nadzora. Uspeh našega partnerstva dokazuje dejstvo, da 
Wefox v našem sistemu trenutno obravnava 600.000+ 
pogodb.

Osredotočeni na zadovoljevanje 
potreb strank

Cilj nadaljnjega razvoja Unified Administration Platform je 
našim strankam zagotoviti ekskluziven položaj, v katerem 
bodo lahko nemudoma izkoristile visoko donosne 
priložnosti, ki si jih po navadi pridržuje tradicionalno 
zavarovalništvo. Sedaj je čas, ko morajo zavarovalnice 
spoznati, da se ne bi smele v celoti osredotočati na razvoj 
aplikacij in izboljšav v ospredju (angl. front-end). Treba je 
prepoznati pomen zmogljivih zalednih sistemov, ki so v 
podporo profesionalnim uporabnikom in presegajo toge 
poslovne modele, s čimer ustvarjajo prostor za prilagajanje 
procesov in produktov,  da bi zadovoljili potrebe po 
osredotočenosti na stranke.
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O msg life odateam 
msg life odateam je že več kot 25 let zanesljiv in 
inovativen partner zavarovalnic.  Kot del mednarodne 
organizacije msg life Group se lahko ozremo na 40 let 
izkušenj na področju zavarovalniške industrije. Takšna 
dediščina s seboj prinaša razumevanje, da je napredek 
rezultat neprestanega premikanja mej inovativnosti.

Naš pristop predstavlja edinstvena kombinacija znanja na 
področju zavarovalništva in tehnološke ekspertize, ki 
temeljita na konceptu ustvarjanja okolja usmerjenega v 
uporabnika. Zavezani smo, da bomo v celoti razumeli 
procese vašega podjetja in potrebe zaposlenih. Naša 
agilna metodologija dela nam omogoča prilagajanje na 
vedno znova pojavljajoče spremembe na tržišču in nove 
projektne situacije. Naš uspeh je posledica dragocenih 
partnerstev s poudarkom na plodnem in dolgoročnem 
sodelovanju. Strankam prepuščamo svobodo odločanja 
pri tem, kar je najpomembnejše – njihova prihodnost.

Unified Administration Platform

Izdajno usmerjena (angl.: relese driven) standardna 
programska oprema Unified Administration Platform je 
racionaliziran in stroškovno učinkovit sistem za 
upravljanje zavarovalnih portfeljev, ki pokriva vse 
temeljne funkcije zavarovalnic. Rešitev omogoča 
fleksibilno implementacijo, njen glavni namen pa je 
pomagati zavarovalnicam dosegati najvišjo raven 
operativne učinkovitosti.

Sistem omogoča optimizacijo upravljanja zava-
rovalnih polic, podpira hiter razvoj novih produktov in 
njihovo lansiranje na tržišču, hkrati pa ima le nizke 
zahteve glede strojne opreme in ravni uporabniškega 
znanja. Platforma podpira široko paleto možnosti za 
parametrizacijo, kar predstavlja odlično rešitev za tiste, 
ki želijo stvari narediti v skladu z njihovimi zahtevami. 
Poleg tega pa ponuja tudi rešitev za pospešen vstop na 
tržišče. 




