W skrócie
Uwolnij swój potencjał IT, aby zmieniać
innowacyjne pomysły w wyniki. Nasza usługa
przetwarzania w chmurze została specjalnie
zaprojektowana w celu wprowadzania ciągłych
ulepszeń, przeznaczonych dla branży ubezpieczeń
majątkowych i osobowych. Guidewire Cloud
umożliwia każdemu ubezpieczycielowi
zindywidualizowaną obsługę klientów, a
jednocześnie znacznie ułatwia zmianę całego
systemu. Można szybciej wprowadzać nowe linie
produktów i błyskawicznie je optymalizować na
podstawie reakcji rynku.

Guidewire Cloud
> Nasza usługa przetwarzania w chmurze to optymalny
sposób na pełne wykorzystanie potencjału
oprogramowania Guidewire.
Architektura dostosowana do potrzeb ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Każdy ubezpieczyciel obsługuje swoich klientów w szczególny sposób. Dlatego Guidewire
oferuje platformę, która umożliwia naszym klientom utrzymywanie tej wyjątkowości, podczas
gdy my dbamy o aktualność systemu na podstawie umowy abonamentowej.
Każdy z systemów podstawowych używanych przez klientów usługi Guidewire Cloud jest

Korzyści

odizolowany, dzięki czemu klienci mogą sami decydować o terminie aktualizacji. Każdego roku
publikowane są dwa wydania, a abonenci są zobowiązani do przeprowadzenia aktualizacji co

•

Ciągły dostęp do najnowszych funkcji

najmniej raz w roku, w wybranym przez siebie czasie. W każdym nowym wydaniu nowe funkcje

•

Kontrola nad czasem i sposobem wdrażania
nowych możliwości

rozpocząć ich używanie w swojej działalności.

są domyślnie wyłączone, co pozostawia użytkownikowi możliwość decyzji o tym, kiedy chce

Coraz częściej dodajemy nowe możliwości w postaci usług dla wielu użytkowników. Takie usługi

Cechy

mogą by zawsze włączone, a także aktualizowane na każde życzenie abonenta, bez przestojów
lub oczekiwania na termin planowej konserwacji. Przykładami takich usług są usługi Ratings,
Rules and Provisioning dostępne dla klientów korzystających z InsuranceSuite.

•

Izolowane, obsługujące pojedynczego klienta
systemy podstawowe

•

Obsługujące wielu klientów natywne usługi chmurowe

•

Aktualizacje w czasie wybranym przez użytkownika

30 usług internetowych łącznie z Amazon Aurora. Guidewire jest partnerem w dziedzinie

•

Otwarte i rozszerzalne API

zaawansowanej technologii Amazon Partner Network (APN) i ma potwierdzone kompetencje w

•

Zautomatyzowane udostępnianie i testowanie funkcji

•

Wbudowane mechanizmy analityczne

Dzięki Guidewire Cloud wszystkie produkty Guidewire są teraz dostępne jako usługi w chmurze.
Chmura Guidewire Cloud działa w środowisku Amazon Web Services (AWS) i korzysta z ponad

zakresie AWS Financial Services. Partnerzy z potwierdzonymi kompetencjami posiadają wiedzę
branżową, stosują rozwiązania zgodne z najlepszymi praktykami architektury AWS i dysponują
personelem z certyfikatami AWS. AWS jest czołową platformą chmurową na świecie, zgodną z
ponad 60 normami, regulacjami i zbiorami wymagań krajowych.

Guidewire Cloud

Łatwiejsze wprowadzanie zmian w systemie
Oprócz środowisk produkcyjnych i przedprodukcyjnych, abonament na usługi Guidewire

„Guidewire Cloud pomoże nam
w dalszym przekształcaniu naszej
działalności i dostarczaniu naszym
ubezpieczonym, agentom i członkom
najlepszych produktów i usług
ubezpieczeniowych”.
—wiceprezes i dyrektor ds. informacji,
Grinnell Mutual.

Cloud obejmuje środowiska do prac rozwojowych, które mogą być konfigurowane
automatycznie i na żądanie. Kiedy programiści potrzebują nowego środowiska, można je
utworzyć jednym naciśnięciem przycisku. Podstawowe, przeznaczone dla poszczególnych
klientów aplikacje są uzupełnione interfejsami API dla systemów, procesów i doświadczeń
użytkownika. Dzięki temu integracje są niezawodne, a zmiany w jednym systemie mogą
być niezależne od pozostałych systemów. Automatyzujemy testy i udostępniamy ścieżkę
ciągłej integracji / ciągłego dostarczania (CI/CD), dzięki której aktualizacje mogą być
wdrażane w produkcji znacznie szybciej niż w tradycyjnych środowiskach. Guidewire
Cloud Console umożliwia ubezpieczycielom intuicyjne zarządzanie kodem źródłowym,
CI/CD, środowiskami, informacjami poufnymi, użytkownikami, rozliczeniami i audytem.

Wykorzystywanie potencjału danych
Szybkie przekształcanie danych na wiedzę
przydatną w praktyce:
•

Pozyskiwanie i przechowywanie danych
z systemów podstawowych oraz danych
zewnętrznych w czasie zbliżonym do
rzeczywistego, dzięki Guidewire Data Platform.

•

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji i
uczenia maszynowego do optymalizacji
wyników.

•

Dzięki funkcjom analitycznym wbudowanym
w podstawowe procesy można optymalizować
cykl życia ubezpieczenia i zwiększać
rentowność.
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Guidewire Cloud

Dowiedziona zgodność z wieloma normami branżowymi
Guidewire Software wykazała, że wszystkie nasze usługi w chmurze są zgodne z normami
przyjętymi przez ISO, AICPA i PCI SSC. Na życzenie możemy dostarczyć następujące dane:

Usługi Cloud Assurance
•

Dopasowanie do funkcjonalności produktu bazowego

•

Skalowalność i możliwość aktualizacji integracji

•

Zgodność z udokumentowanymi standardami SurePath

•

Skanowanie kodu pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa

•

Walidacja zgodności ze standardami wydajności

Potwierdzone zaufanie
•

•
•

Ponad 35 systemów podstawowych InsuranceSuite i
45 InsuranceNow jest używanych obecnie do celów
produkcyjnych w chmurze Guidewire Cloud lub jest
w trakcie wdrażania.
Ponad 140 klientów zostało abonentami ponad
350 usług w chmurze Guidewire Cloud.
Guidewire ma najwyższe w branży ubezpieczeń
majatkowych i osobowych nakłady na badania i
rozwój. Od roku 2016 przeznaczono na te cele
ponad 800 milionów dolarów.

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń
majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją 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. Guidewire wybrało
ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i
najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie. Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy skontaktować się z nami pod adresem info@guidewire.com

•

Certyfikacja ISO 27001

•

SOC 1 (raporty Type 1 i Type 2)

•

SOC 2 (raporty Type 1 i Type 2)

•

PCI ROC (Potwierdzenie zgodności)

Cloud Service

ISO 27001

SOC 1
(Types 1 i 2)

SOC 2
(Types 1 i 2)

PCI ROC

InsuranceSuite
InsuranceNow
Underwriting
Management

N/A*

N/A**

Predictive
Analytics

N/A*

N/A**

Live

N/A*

N/A**

Live Analytics

N/A*

N/A**

DataHub and
InfoCenter

N/A*

N/A**

Cyence

N/A*

N/A**

Digital Small
Business

N/A*

* Te aplikacje nie mają wpływu na sprawozdawczość finansową, więc norma SOC 1 ich nie dotyczy (nd.).
** Te aplikacje nie obsługują informacji o kartach płatniczych, więc norma PCI DSS ich nie dotyczy (nd.).
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