Visão geral

Guidewire Cloud

Libere o seu potencial de TI para que os seus
negócios possam transformar ideias inovadoras
em resultados. O nosso serviço em nuvem foi
especificamente criado para melhoria contínua
no setor de P/C. O Guidewire Cloud capacita as

> O nosso serviço em nuvem é o modo ideal de
aproveitar toda a capacidade da Guidewire.

seguradoras para que atendam aos clientes de
modo exclusivo, além de facilitar a alteração do
sistema geral. Você pode lançar novas linhas de

Projetado especificamente para o setor de P/C

negócios e otimizá-las mais rapidamente com
base na resposta do mercado.

Cada seguradora atende aos seus clientes de modo exclusivo. É por isso que a Guidewire
oferece uma plataforma que possibilita aos clientes manter a sua diferenciação
exclusiva, garantindo o serviço atualizado como parte do contrato de assinatura.

Vantagens

Os sistemas principais dos assinantes da Guidewire Cloud são isolados como locatários
únicos para que os clientes decidam quando o serviço será atualizado. São dois

•

Tenha sempre acesso aos recursos mais recentes

lançamentos anuais, e os assinantes precisam fazer a atualização pelo menos uma vez

•

Controle quando e como lançar novas funcionalidades

por ano, quando for melhor para eles. A cada lançamento, os novos recursos ficam

Funcionalidades
•

Sistemas principais isolados e de locatário único

•

Serviços multilocatários nativos em nuvem

•

Possibilidade de escolher o momento ideal para as
atualizações

desativados por padrão para que você decida quando usá-los.
Além disso, estamos adicionando novas funcionalidades, como serviços multilocatários.
Esses serviços podem ser ativados e atualizados quando os assinantes quiserem, sem
tempo de inatividade nem espera por uma janela de manutenção. Alguns exemplos
incluem os nossos serviços de classificações, regras e provisionamento para os clientes
do InsuranceSuite.
Com a Guidewire Cloud, todos os produtos da Guidewire estão disponíveis como serviços
em nuvem. A Guidewire Cloud é viabilizada pela Amazon Web Services (AWS) e usa mais

•

APIs abertas e extensíveis

de 30 serviços web. A Guidewire é um parceiro de tecnologia avançada da rede de

•

Teste e provisionamento automatizados

parceiros da Amazon (APN) e tem competência em serviços financeiros da AWS. Os

•

Análise integrada

parceiros de competências contam com experiência no setor, soluções alinhadas com as
práticas recomendadas de arquitetura da AWS e equipes com certificações da AWS.
Como a plataforma em nuvem líder mundial, a AWS está em conformidade com mais de
60 padrões, regulamentos e estruturas nacionais.

Guidewire Cloud

Criada para simplificar como você faz alterações
no sistema
“A Guidewire Cloud vai nos ajudar a
transformar ainda mais os negócios e a
continuar com o nosso comprometimento
em fornecer a segurados, agentes e
membros mútuos os melhores serviços e
produtos de seguro.”
—Roby Shay, VP & CIO, Grinnell

Além de ambientes de produção e produção prévia, as assinaturas da Guidewire Cloud
incluem ambientes de desenvolvimento que podem ser configurados automaticamente
e sob demanda. Quando os seus desenvolvedores precisam de um novo ambiente, ele
pode ser criado apertando um botão. Aplicativos principais e de locatário único são
encapsulados com APIs de experiência, processo e sistema para que as suas integrações
sejam robustas e as alterações em um sistema sejam independentes de todos os outros
sistemas. Estamos automatizando os testes e fornecemos um pipeline de integração
contínua/entrega contínua (CI/CD) para que as atualizações sejam levadas para a
produção muito mais rapidamente do que em ambientes tradicionais. O Guidewire
Cloud Console fornece um modo intuitivo para as seguradoras administrarem o códigofonte, a CI/CD, os ambientes, os segredos, os usuários, o faturamento e a auditoria.

Coloque os seus dados para trabalhar
Pegue o caminho mais rápido dos dados aos
insights úteis.

•

Capture e armazene os seus dados
principais e externos em tempo quase real
com a Guidewire Data Platform.

•

Turbine o seu desempenho usando técnicas
de aprendizado de máquina e inteligência
artificial.

•

Otimize o ciclo de vida do seguro e
aumente a lucratividade com a análise
integrada aos processos principais.
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Guidewire Cloud

Conformidade comprovada com vários padrões do setor
Cloud Assurance Services
•

Alinhamento com funcionalidades básicas de
produtos

•
•

conformidade com os padrões definidos pelas normas ISO, AICPA e PCI SSC. Podemos
fornecer o seguinte mediante solicitação:
•

Certificação ISO 27001

integração

•

SOC 1 (relatórios tipo 1 e 2)

Conformidade com os padrões SurePath

•

SOC 2 (relatórios tipo 1 e 2)

•

PCI ROC (declaração de conformidade)

Capacidade de atualização e escalabilidade de

documentados

•

A Guidewire Software demonstrou que todos os seus serviços em nuvem estão em

Digitalizações de código para vulnerabilidades
de segurança

•

Validação de que os padrões de desempenho
serão atendidos

Serviço em nuvem

ISO 27001

SOC 1

SOC 1

(tipos 1 e 2)

(tipos 1 e 2)

PCI ROC

InsuranceSuite

Confiança comprovada
•

Underwriting Management

N/A*

N/A**

InsuranceSuite e 60 sistemas principais do

Predictive Analytics

N/A*

N/A**

InsuranceNow estão atualmente em produção

Live

N/A*

N/A**

Live Analytics

N/A*

N/A**

DataHub e InfoCenter

N/A*

N/A**

200 serviços exclusivos da Guidewire Cloud.

Cyence

N/A*

N/A**

A Guidewire é a empresa que mais investe em

Digital Small Business

N/A*

Mais de 40 sistemas principais do

na Guidewire Cloud ou prestes a serem
implantados.

•
•

InsuranceNow

Mais de 140 clientes se inscreveram em mais de

P&D no setor de P/C, com um investimento de
mais de $ 600 milhões desde 2016.

A Guidewire é a plataforma de confiança das seguradoras gerais para
engajamento, inovação e crescimento com eficiência. Combinamos aplicativos
digitais, principais, de análise e inteligência artificial para fornecer nossa
plataforma como um serviço em nuvem. Mais de 400 seguradoras, desde
novates até as maiores e mais complexas do mundo, operam com produtos
Guidewire. Para obter mais informações, envie-nos um email para

© 2020 Guidewire Software, Inc. Para obter informações sobre as marcas registradas da Guidewire,

info@guidewire.com.

acesse http://www.guidewire.com/br/legal-notices. Documento publicado em: 15-06-2020

