W skrócie
Rozwiązania Guidewire można błyskawicznie
wdrażać i szybko rozpoczynać ich użytkowanie,
co zmniejsza całkowity koszt posiadania i
minimalizuje ryzyko ubezpieczyciela. Stosowana
przez nas metoda nadzorowanego wdrożenia
obejmuje wszystko, co jest potrzebne, aby
dostosować się do warunków otoczenia i odnieść
sukces: w pełni funkcjonalne rozwiązanie,
najlepsze praktyki branżowe, gotowe do
wdrożenia w chmurze oprogramowanie oraz
wszechstronny zestaw narzędzi.

Opis rozwiązania
Guidewire Micro-BOP
> Możesz dostarczyć kompletne rozwiązanie,
które umożliwia obsługę klientów i ich firm
domowych.
Nowe wdrożenie w ciągu zaledwie 12 tygodni

Korzyści

•

Wsparcie całego cyklu życia ubezpieczeń

•

Kompletne wdrożenie komunikacji cyfrowej

•

Podejście do wdrożenia oparte na posiadanym
doświadczeniu

•

Skalowalna platforma i architektura

Obecnie następują zmiany charakteru pracy – ludzie zakładają lub rozwijają firmy, które
są wyrazem ich pasji. Tradycyjne opcje ubezpieczeń dla małych firm nie są odpowiednie
dla szczególnego charakteru tych domowych biznesów. Właściciele małych firm
wymagają prostoty, szybkości i łatwości obsługi w zakresie ubezpieczeń online.
Odpowiedź? Guidewire Micro-BOP to rozwiązanie, które może być błyskawicznie
wdrożone i obejmuje systemy bazowe, integracje, treści biznesowe dostosowane do
tej dziedziny ubezpieczeń, najlepsze praktyki wdrożeniowe i wstępnie opracowane
schematy zastosowań.

Cechy

Wdrożenie naszego nowego rozwiązania dla małych firm – Micro-BOP może trwać
zaledwie kilku miesięcy. Jest to możliwe dzięki – opartemu na naszych doświadczeniach

•

InsuranceSuite w chmurze Guidewire Cloud

•

Gotowe szablony biznesowe dla firm domowych

•

Wsparcie dla kanału bezpośredniego w zakresie ofert
i zakupów

konfiguracja modelu produktów i schematów obsługi zadań w underwritingu. Po

Dodatkowe integracje do uwierzytelniania, tworzenia
dokumentów i zarządzania dokumentami

Micro-BOP, mając dostęp do narzędzi i źródeł danych potrzebnych do jego modyfikacji

•

– modelowi dwuetapowej realizacji, która zaczyna się od instalacji gotowych
komponentów Guidewire, po której następuje dodanie brandingu oraz testy, a później
zakończeniu tego procesu można wystawiać polisy dotyczące kompletnego produktu
i rozwijania bazy klientów. Jest to projekt typu greenfield, zoptymalizowany pod kątem
długoterminowego sukcesu.

Opis rozwiązania Guidewire Micro-BOP

Podstawa
•
•
•
•
•
•

InsuranceSuite
Przegląd produktów
Integracje partnerów
Testy jednostkowe
Architektura bazowa
B
 azowa obsługa kalkulacji wysokości składek
i rozliczeń
• Udostępnienie infrastruktury i InsuranceSuite

Etapowe podejście do uruchomienia
ubezpieczeń dla małych firm – Micro-BOP
Etap 1: Podstawa
Projekt rozpoczyna się od instalacji InsuranceSuite wraz z dostępną w ramach rozwiązania
Micro-BOP gotową architekturą produktu, obsługą kalkulacji wysokości składek i rozliczeń
oraz schematami biznesowymi. Te elementy można dostosować podczas kolejnego etapu.

Personalizacja
• F
 inalizacja produktów, cen i obsługi
kalkulacji wysokości składek
• Schematy obsługi zadań w underwritingu
• Dodatkowe integracje i dokumenty
• Testy regresyjne

Następnie nasi eksperci dodają przegląd produktów i branding. Po testach projekt jest
gotowy do personalizacji.

Etap 2: Personalizacja
Na tym etapie można jeszcze dokładniej dostosować model produktów do potrzeb,
dzięki bardziej precyzyjnemu zdefiniowaniu kalkulacji wysokości składek i cen. Ten
etap obejmuje również obsługę czynników związanych z użytkowaniem i zachowaniami,

Prosto, szybko, bezpośrednio
Możesz dostarczać ubezpieczenia dla małych firm
przeznaczone dla szybko rozwijającego się sektora
freelancerów, przedsiębiorców prowadzących
działalność w domu, osób pracujących na zlecenie
i nie tylko.

schematy obsługi zadań w ramach underwritingu oraz wszystkie wymagane dodatkowe
integracje (np. z dodatkowymi zewnętrznymi dostawcami danych). Po przeprowadzeniu
testów regresyjnych rozwiązanie może być przekazane do użytku.
Plan ten jest oparty na schemacie realizacji wdrożeń Guidewire SurePath. SurePath
wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe i wiedzę zdobytą przez nasz zespół i ponad 400
klientów na całym świecie podczas wprowadzania na rynek w różnych regionach świata

Wsparcie Micro-BOP dla małych firm

niemal każdego produktu z zakresu ubezpieczeń P&C, który można sobie wyobrazić.

• Home Office (doradztwo IT, księgowość)
• Drobne usługi (pielęgnacja trawników, ogród,
malowanie itp.)
• Domowa sprzedaż internetowa (Etsy, odzież, itp.)
• Wyprowadzanie zwierząt na spacery i opieka nad
zwierzętami.

Stosowanie tych zasad jest kluczowym krokiem do zapewnienia sukcesu oferty Micro-BOP.

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora
ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które używają jej do pozyskiwania
klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma
jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii
cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej
inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po
największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie
– korzysta z platformy Guidewire. Więcej informacji można uzyskać
kontaktując się z nami: info@guidewire.com.
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