Visão geral
Impulsionar novas ideias e inovação pode ser
desafiador devido às muitas escolhas e à falta
de recursos suficientes. Para os usuários dos
produtos da Guidewire, temos o Marketplace:
uma coleção de conteúdo e aplicativos
confiáveis criada especificamente para a
plataforma da Guidewire pelas marcas mais
inovadoras do setor.

Vantagens

•

Inove muito mais

•

Simplifique a TI

•

Agilize a entrada no mercado

•

Solucione rapidamente os problemas de negócios

•

Foque os recursos na diferenciação

Funcionalidades

•

Mais de 125 aplicativos e ainda em expansão

•

Mais de 70 marcas líderes como parceiras

•

Aplicativos de parceiros validados

•

Sem custos para as soluções do Marketplace

•

Aplicativos de players estabelecidos

•

Aplicativos de insurtech

Descubra o que vem
pela frente com o
Guidewire Marketplace
> Conheça novas soluções criativas e leve a sua
empresa para frente com aplicativos, conteúdo
e muito mais dos parceiros de seguro de P/C
mais confiáveis e inovadores do mundo.
Acelere a inovação e estenda a sua plataforma
Estimular novas ideias e inovação na sua empresa pode ser desafiador. Com tantas
startups de insurtech e tecnologias badaladas, nem sempre fica claro quais soluções
realmente adicionam valor ao seu sistema principal e operações. Além disso, recursos
para projetos de integração extensos são escassos e difíceis de justificar, tornando a
abordagem de “testar e aprender” para inovação quase impossível. No entanto, para
os usuários dos produtos da Guidewire, temos o Guidewire Marketplace: uma coleção
de conteúdo e mais de 125 aplicativos pré-construídos, validados e confiáveis para a
plataforma da Guidewire. Desde players estabelecidos até insurtechs, o Marketplace
proporciona acesso ao conjunto mais abrangente e inovador de soluções para estender
as funcionalidades da sua plataforma e levar a sua empresa para frente.

Descubra o que vem pela frente com
o Guidewire Marketplace

Inove mais rapidamente
“ Decidimos trabalhar com a FRISS
porque reconhecemos que ela poderia nos proporcionar muito valor no
nosso processo de gerenciamento de
sinistros. Além disso, o acelerador da
Guidewire pode ser baixado e implementado com facilidade e rapidez.”

Acelere o ritmo da inovação e diferencie a sua empresa com aplicativos, conteúdo
e muito mais da maior e mais abrangente plataforma de soluções de P/C do mundo.
Com várias categorias de aplicativos que englobam diversas funcionalidades, o
Marketplace fornece opções para a criação do seu ecossistema com os produtos da
Guidewire. Validamos todos os aplicativos no Marketplace para garantir que as soluções
sejam compatíveis, seguras e de alta qualidade. E, o mais importante, que elas ofereçam
o valor comercial que você espera dos parceiros da Guidewire.

—Ruben Dario Cañas Aranzazu,
gerente de sinistros de veículos
automotores, SURA Colombia

Aplicativos com curadoria para o que
você precisa

Para saber mais ou explorar os aplicativos, acesse o
Guidewire Marketplace

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 450
seguradoras, desde novatas até as maiores e mais complexas do
mundo, operam com produtos Guidewire. Para obter mais informações,
envie um email para info@guidewire.com.
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