
 
 

 
Guidewire PolicyCenter 
> Forneça os produtos de seguro de que os 

titulares de apólice precisam, onde e quando 
os quiserem.  

Chegue rápido ao mercado e fique à frente da 
concorrência 

Conquiste negócios e fidelidade adaptando-se rapidamente para atender às demandas 
em constante evolução de uma base de clientes global e digital. Crie, implante, 
administre e itere com eficiência a experiência de seguros, hoje e sempre. Forneça 
experiências digitais e omnicanal para agentes e titulares de apólice, tome decisões 
melhores e mais rápidas com a análise integrada e aproveite a automação e a 
personalização para criar uma experiência ideal para cada segurado. 

Da criação rápida de produtos ao processamento e automação fáceis até os fluxos de 
trabalho simplificados, o Guidewire PolicyCenter proporciona eficiência para todas as 
etapas, do envio à renovação. Uma interface de usuário digital garante que você esteja 
sempre disponível para clientes e agentes, onde e quando eles precisarem. Além disso, a 
análise e os dados integrados garantem que você saiba o que está funcionando, o que 
não está dando certo e o que fazer em seguida. 
  

Visão geral 

As demandas por novos produtos, experiências 
mais convenientes e atendimento superior ao 
cliente estão aumentando todos os dias. O 
Guidewire PolicyCenter proporciona uma base 
sólida para atender a essas necessidades hoje e 
continuar a excedê-las sempre. 

 

Vantagens 

• Rapidez na comercialização 

• Experiência superior para o segurado 

• Inovação contínua 

 

Funcionalidades 

• Criação rápida de produtos 

• Experiência de usuário digital 

• Análise e dados integrados 
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Criação rápida de produtos 

 Permita que os usuários de negócios tenham controle do processo de criação de 
produtos e o concluam mais rápido do que nunca. O Advanced Product Designer usa um 
software de mapeamento mental para tornar a criação de produtos e os requisitos de 
coleta um exercício colaborativo, altamente visual e fácil de usar. Assim que o produto é 
criado, o mapa mental é carregado no PolicyCenter, onde pode ser visualizado antes da 
implantação. Teste as transações de apólice, confira a aparência e o comportamento do 
produto no PolicyCenter, faça alterações e finalize o produto: tudo isso sem precisar 
envolver a equipe de TI para escrever o código. Os clientes da Guidewire usam o 
Advanced Product Designer para encurtar de meses para semanas o processo de criação 
de produtos, se sobressair em relação à concorrência e ganhar participação no mercado. 

 
  

“Podemos administrar, de modo 
muito simples, a complexidade dos 
produtos, em vez de duplicar as 
mesmas informações e coberturas 
para diferentes produtos. Ele 
proporciona uma grande vantagem 
na administração de vários produtos 
e de todas as atividades de 
subscrição e novas subscrições de 
um ponto central.” 

— Vittorio Giusti, CEO de seguros 
gerais e diretor de operações do 

país, Aviva Italy 
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Experiência de usuário aprimorada 

Forneça uma interface de usuário de fácil utilização para clientes, agentes, corretores, 
parceiros comerciais, representantes de atendimento ao cliente e fornecedores em todas 
as etapas do ciclo de vida do seguro. Uma experiência digital excepcional é essencial 
para ajudar você a simplificar fluxos de trabalho, maximizar a produtividade e melhorar 
a satisfação do usuário. 

• Dê suporte ao engajamento omnicanal oferecendo acesso em qualquer 
lugar e a qualquer hora a informações de apólices 

• Adapte as interfaces de usuário para refletirem sua identidade visual e 
use lógica de marketing ou análise preditiva para proporcionar ofertas 
personalizadas aos segurados 

• Aproveite a integração com produtos Guidewire e parcerias com terceiros 
para inovar consistentemente e criar novas experiências digitais valiosas 

Análise e dados integrados 

Reúna dados essenciais e torne-os significativos, usando-os nos locais que mais serão úteis. 
Isso inclui tudo, desde dados operacionais de sistemas da Guidewire até informações de 
bancos de dados de sistemas herdados e da Guidewire, assim como dados de terceiros dos 
serviços nos quais você confia. Sintetize dados de todas essas fontes, disponibilize-os nos 
sistemas que a sua equipe pode usar para tomar decisões mais rápidas e inteligentes e até 
mesmo aplique modelos preditivos com base em desafios comerciais. 

• Consolide com facilidade dados de sistemas da Guidewire, sistemas principais 
herdados e sistemas de terceiros 

• Reduza custos e aumente a qualidade, a integridade, a abrangência e a consistência 
dos dados 

• Aumente a produtividade alinhando o trabalho certo com os recursos corretos 

• Solucione desafios comerciais específicos usando modelos e dados operacionais 
criados especificamente para essa finalidade 

• Aumente a sofisticação e granularidade da avaliação 

 

Ofereça uma experiência de usuário superior 
para clientes e agentes 

 

Aprimore a subscrição com modelos preditivos 

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 
info@guidewire.com. 


