
InsuranceSuite
Zwiększ zaangażowanie, wprowadzaj 
innowacje i skutecznie rozwijaj działalność 
dzięki najbardziej zaawansowanej 
platformie ubezpieczeniowej na świecie.

BROSZURA



Wyzwanie dla 
branży
Branża ubezpieczeń majątkowych i 
osobowych stoi w obliczu przemian, które 
zachodzą tak szybko, jak nigdy wcześniej. 
Aby odnieść sukces w tych warunkach, 
potrzebna jest sprawdzona platforma 
technologiczna, dzięki której można 
wyróżniać się na tle konkurencji.

Nasze  
rozwiązanie
Guidewire InsuranceSuite to 
najbardziej zaawansowana platforma 
ubezpieczeniowa na świecie. 
Uzupełnia krytyczne dla działalności 
ubezpieczeniowej systemy podstawowe 
o możliwości komunikacji cyfrowej i 
funkcje analityczne, które wspomagają 
innowacyjność i niezawodność.
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Bądź szybki

Myśl cyfrowo 
 
Działaj 
inteligentnie

Uwolnij swój 
potencjał IT

W SKRÓCIE

Oczekuj więcej od swoich podstawowych 
systemów. 
Technologia nie powinna przeszkadzać w realizacji strategii biznesowej, ale niestety zbyt często tak 
właśnie się dzieje. Aktualizowanie i integrowanie zróżnicowanych systemów może być czasochłonne i 
uciążliwe, a informacje, które trzeba analizować, okazują się często nieaktualne i rozproszone w wielu 
miejscach. Nie tędy droga. Podstawowe systemy powinny umożliwiać realizację strategii biznesowe 
oraz ułatwiać zwiększanie wydajności, podejmowanie inteligentnych decyzji i próbowanie nowych 
rozwiązań.

Z tego powodu Guidewire stworzyła najbardziej zaawansowaną platformę ubezpieczeniową na 
świecie: Guidewire InsuranceSuite. InsuranceSuite łączy funkcjonalność ClaimCenter, PolicyCenter 
i BillingCenter – ujednolicając i usprawniając kompleksowe procesy ubezpieczeniowe, w tym 
cyfrowe kanały kontaktu i wbudowane funkcje analityczne. Subskrypcja Guidewire Cloud oznacza, 
że możesz pozostawić nam troskę o aktualizacje, mając pewność, że zawsze będziesz dysponować 
najnowszą technologią. Nic dziwnego, że ponad 290 ubezpieczycieli zwiększyło zaangażowanie oraz 
innowacyjność pracowników oraz dynamikę rozwoju dzięki InsuranceSuite.

InsuranceSuite
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Bądź szybki
Przyspiesz inicjatywy o krytycznym znaczeniu dla biznesu – 
od ulepszania procesów po oferowanie nowych produktów i 
zdobywanie nowych rynków.

Aby ułatwić realizację wciąż zmieniającej się strategii biznesowej, InsuranceSuite dostarcza wszystkich 
narzędzi i funkcji, których potrzebujesz do sprawnego działania, w tym usług działających w chmurze, 
takich jak nasze mechanizmy ratingowe i silniki reguł.

Tworzenie nowego produktu ubezpieczeniowego w InsuranceSuite jest niezwykle proste. Advanced 
Product Designer umożliwia wizualną konceptualizację produktu, a następnie automatyzuje 
techniczną część jego opracowywania. Po zakończeniu tego procesu, funkcja Digital Autogeneration 
ułatwia tworzenie cyfrowych ofert i obsługę zakupów nowego produktu. Używając tych narzędzi 
można udostępniać nowe produkty w ciągu tygodni, a nie miesięcy lub lat.

„Guidewire udostępnia nam 
platformę, która umożliwia 
szybkie wprowadzanie 
zmian i innowacji w portfolio 
produktów. Ale równie 
ważna – jeśli nie ważniejsza 
– jest zmiana naszej 
kultury organizacyjnej na 
rzeczywiście dynamiczną, 
w której pracownicy 
współpracują ze sobą, 
wykorzystując zwinne 
procesy do błyskawicznego 
i ekonomicznego 
wprowadzania zmian” 

Jules Christmas
dyrektor grupy ds. IT 
Saga Services
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„Uważamy, że Guidewire wyznacza bardzo 
wysoki standard automatyzacji i optymalizacji 
znacznej części cyfrowych relacji pomiędzy 
klientem, brokerem i firmą ubezpieczeniową”.

Carol Jardine
wiceprezes i dyrektor ds. strategii 
Wawanesa Insurance

Myśl cyfrowo
Współpracuj z klientami, agentami i dostawcami usług z 
wykorzystaniem ich preferowanych kanałów komunikacji. 
 
To jest świat cyfrowy. W InsuranceSuite, cyfrowe doświadczenia użytkowników są traktowane jako 
istotna część platformy, a nie jako osobny temat. Oznacza to, że można wykorzystywać produkty 
ubezpieczeniowe i procesy biznesowe z systemów podstawowych do interakcji z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami za pośrednictwem preferowanych przez nich kanałów marketingu, 
sprzedaży, obsługi i likwidacji szkód.

InsuranceSuite ułatwia tworzenie nowych doświadczeń cyfrowych oraz ich optymalizację w 
oparciu o zintegrowane funkcje analityczne. Ponieważ w zakresie obsługi klienta nie obowiązuje 
zasada „jeden rozmiar dla wszystkich”, można ją dostosowywać i personalizować przez stosowanie 
marek, różnicowanie ofert i inne rozwiązania.
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Działaj 
inteligentnie 
 
Użytkownicy mogą podejmować optymalne decyzje, wykorzystując 
praktyczne wskazówki, które stanowią część podstawowych 
procesów.

Analizy danych nie można zostawiać na później Dlatego moduł Guidewire Analytics jest wbudowany 
w InsuranceSuite, w celu dostarczania praktycznych wskazówek, które prowadzą do podejmowania 
inteligentnych decyzji i działań.

Praktyczne wykorzystanie funkcji analitycznych zaczyna się od danych. Abonament InsuranceSuite 
obejmuje dostęp do Guidewire Data Platform – dostosowanego do potrzeb branży ubezpieczeń P&C 
repozytorium i fabryki danych, w której dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych są nieustannie 
gromadzone i dostarczane odpowiednio do potrzeb podczas całego cyklu życia ubezpieczenia.

Subskrypcja InsuranceSuite obejmuje również:

• Guidewire Explore: Zbieranie i selekcja danych InsuranceSuite w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego w celu pomiarów i monitorowania bieżącej działalności

• Guidewire Compare: Umożliwia użytkownikom ClaimCenter porównywanie wyników z osiąganymi 
przez innych ubezpieczycieli, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej

• Guidewire Predictive Analytics: Dostosowana do sektora ubezpieczeń P&C platforma uczenia 
maszynowego, służąca do optymalizacji likwidacji szkód i zwiększania rentowności underwritingu

• Cyence Risk Insights Starter Kit: Mechanizm oceny ryzyka – dostępny na żądanie dla 
użytkowników PolicyCenter – umożliwia używanie zewnętrznych danych predykcyjnych w celu 
poprawy wyników underwritingu i wykorzystywania nowych możliwości rozwoju
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Uwolnij swój 
potencjał IT 
 
Zmieniaj pomysły w wyniki, dzięki platformie opracowanej z 
myślą o nieustannych ulepszeniach.

Guidewire Cloud zbudowaliśmy w taki sposób, aby użytkownicy mogli zachować swoją 
specyfikę, podczas gdy my dbamy o aktualność usługi chmurowej. Terminy aktualizacji 
ustalamy wspólnie z użytkownikami. Nowe funkcje są początkowo wyłączone, aby umożliwić 
ich uruchamianie w wybranym czasie. Abonamenty obejmują przegląd zmian w kodzie 
zapewniający wydajność, sprawne działanie i bezpieczeństwo.

Otwarte i rozszerzalne interfejsy API bardzo ułatwiają tworzenie i utrzymywanie integracji 
w całym systemie, dzięki czemu można szybko dostosować się do nowych możliwości i 
niespodziewanych zmian.

„Zdecydowaliśmy się na 
zastosowanie chmury 
Guidewire Cloud jako 
narzędzia wspomagającego 
naszą działalność, aby skrócić 
czas wprowadzania produktów 
na rynek, ulepszyć obsługę 
klienta, zwiększyć możliwości 
cyfrowe i poprawić jakość 
naszych usług.”

Lorenzo Chiofalo
dyrektor ds. innowacji 
Aviva we Włoszech
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systemów podstawowych 
InsuranceSuite jest 
używanych obecnie do 
zastosowań produkcyjnych w 
Guidewire Cloud lub trwa ich 
wdrażanie

klientów subskrybujących 
co najmniej jedną aplikację 
w chmurze Guidewire 
Cloud

nakładów na inwestycje w 
badania i rozwój od 2016 
roku – najwięcej w branży 
P&C

Instytucje ubezpieczeniowe każdej wielkości – w tym 
jedne z największych i najbardziej złożonych na świecie – 
wykorzystują Guidewire do dostarczania niezawodnych i 
bezpiecznych usług w chmurze.

Dlaczego Guidewire? 
Sprawdzone zaufanie

Ponad 40 Ponad 140Ponad 600 
milionów USD

Guidewire nieustannie potwierdza swoją zgodność 
z wymaganiami certyfikacji ISO 27001, PCI 
DSS, SOC 1 i 2, a także AWS Financial Services 
Competency.

Guidewire ma status APN 
Advanced Technology Partner 
i potwierdzone kompetencje 
w zakresie AWS Financial 
Services.
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Guidewire is the platform P&C insurers trust to engage, innovate, and grow efficiently. We combine digital, core, analytics, and AI to deliver our platform as a cloud service. 
More than 400 insurers, from new ventures to the largest and most complex in the world, run on Guidewire. For more information, contact us at info@guidewire.com.


