
W skrócie

Guidewire Data Platform to najbardziej 
kompletna platforma danych dla zakładów 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych, 
dostarczana jako usługa w chmurze. Umożliwia 
ona dostęp dowiarygodnych danych, 
przyspiesza uzyskiwanie użytecznych informacji 
i uwalnia potencjał innowacji.

Korzyści

• Wykorzystanie wszystkich danych

• Szybsze uzyskiwanie informacji 

• Uwolnienie potencjału innowacji

Cechy

• Gromadzenie i przechowywanie danych ze źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych

• Selekcjonowanie danych w celu uzyskiwania 
gotowych do użytku zestawów i tematycznych 
hurtowni danych

• Usługi synchronicznego i asynchronicznego  
dostępu do danych

• Usługi z zakresu nauki o danych i analityki

Guidewire Data Platform
> Większe możliwości rozwoju dzięki podejmowaniu 

decyzji na podstawie danych 

Odblokuj nieograniczony potencjał za pomocą danych

Obecnie często słyszy się takie stwierdzenia jak „dane to nowa ropa naftowa” czy „dane to nowe 
IT”. Ilość dostępnych danych rośnie w postępie geometrycznym, a branża ubezpieczeń nie jest 
wyjątkiem. Dane ubezpieczeniowe pochodzą z systemów bazowych, mogą być uzyskiwane od 
stron trzecich, a także zawierać dane behawioralne klientów i partnerów.

Przewidujący ubezpieczyciele uznają ten lawinowy wzrost ilości danych za okazję do 
przekształcenia swojej działalności. Chcą mieć możliwość wykorzystywania danych do różnych 
celów – od raportowania i integracji systemów po zadania związane z nauką o danych i analityką. 
Dane mogą służyć do nieskończonej liczby zastosowań, ale prawdziwym wyzwaniem jest to,  
aby uczynić je przydatnymi i dostępnymi dla każdego użytkownika. Dane są często 
nieuporządkowane, znajdują się w silosach i trudno jest je przekształcić w zasoby przydatne  
w działalności operacyjnej firmy.

W celu zaspokojenia tych potrzeb stosuje się wiele rozwiązań: bazy danych, hurtownie danych, 
a ostatnio również jeziora danych. Rozwiązania te mają oczywiste zalety, ale coraz częściej 
uświadamiamy sobie ich ograniczenia, ponieważ potrzeby w zakresie zarządzania danymi 
ewoluowały na przestrzeni lat. Upowszechnienie chmur obliczeniowych stworzyło okazję do 
ponownego przemyślenia tych rozwiązań.

Kompletne rozwiązanie typu dane jako usługa musi umożliwiać dostęp do danych, ich selekcję 
i utrzymywanie zgodności w wielu systemach, utrzymując jednocześnie wiarygodność danych i 
spełniając wymagania dotyczące czasu przetwarzania. Guidewire oferuje najbardziej kompletne 
rozwiązanie dla sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych – Guidewire Data Platform, 
dostarczane jako usługa chmurowa.



Guidewire Data Platform

Guidewire Data Platform zbiera dane pochodzące z systemów bazowych Guidewire, starszych 
systemów bazowych, źródeł zewnętrznych i innych firm, a także informacji dostarczanych przez 
klientów Guidewire. Dane są gromadzone przy użyciu transmisji strumieniowej w repozytorium 
typu jezioro danych oraz za pomocą wsadowego przetwarzania ETL w repozytorium typu hurtownia 
danych. Następnie dane są selekcjonowane przy użyciu prostych reguł z wykorzystaniem metadanych, 
a potem łączone w zestawy danych i tematyczne hurtownie danych gotowe do wykorzystania 
w działalności biznesowej. Usługi platformy danych o wartości dodanej wykorzystują następnie 
wyselekcjonowane dane do obsługi scenariuszy wykorzystywania danych przez klientów oraz do 
aplikacji i rozwiązań Guidewire.

Usługi dostępu do danych
Poniższe usługi umożliwiają łatwy dostęp do danych zarówno za pomocą procesów 
synchronicznych, jak i asynchronicznych:

• Usługa strumieniowego przesyłania replikowanych danych: Dostęp w czasie niemal 
rzeczywistym do wszystkich nieprzetworzonych danych Guidewire InsuranceSuite

• Usługa dostępu do wyselekcjonowanych danych: Ujednolicony dostęp do surowych i wstępnie 
wyselekcjonowanych danych za pomocą Data Studio, narzędzia do tworzenia zestawów danych 
biznesowych i zarządzania nimi, które oferuje usługi w zakresie integracji danych wsadowych

• API do zewnętrznych usług danych: Dostęp do danych zbieranych za pomocą monitorowania 
źródeł

• Usługa bramy integracyjnej: Synchroniczna subskrypcja i konsumpcja zdarzeń biznesowych

Guidewire Data Platform

Uwolnij swoje dane za pomocą Data Studio



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, systemów bazowych, rozwiązań 
analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 450  ubezpieczycieli – od nowych 
przedsięwzięć po największe i najbardziej rozbudowane instytucje ubezpieczeniowe 
na świecie – korzysta z platformy Guidewire. Więcej informacji można uzyskać 
kontaktując się z nami: info@guidewire.com.

„Przekonaliśmy się, że możliwości w 
zakresie analizy danych oraz wiedza 
techniczna Guidewire dają nam 
najlepsze rozwiązanie, gotowe na 
wyzwania współczesnego świata, który 
opiera się na danych”.

– Adam Rich, 
dyrektor ds. technologii ubezpieczeniowej,

Beazley

Guidewire Data Platform

O Guidewire Live

Guidewire Live to pakiet aplikacji analitycznych, 
które zapewniają na bieżąco wgląd w cały cykl życia 
ubezpieczeń. Guidewire Live sprawia, że każda decyzja 
ubezpieczeniowa może być podejmowana z większą 
pewnością, dzięki wykorzystywaniu informacji z całego 
szeregu źródeł danych o wysokiej wartości, wbudowaniu 
inteligencji w procesy bazowe oraz ciągłemu uczeniu się 
za pomocą monitorowania wpływu na biznes.

Usługi w zakresie nauki o danych i analityki

Niżej wymienione usługi wspierają aplikacje Guidewire Live:

• Realizowana w czasie rzeczywistym usługa analizowania danych operacyjnych 
(Explore) udostępnia różne wizualizacje i pulpity informacyjne dotyczące szkód  
i polis.

• Usługa modelowania predykcyjnego (Predict) służy do budowania, importowania, 
wdrażania, integrowania i monitorowania modeli predykcyjnych.

• Usługa analizy porównawczej (Compare) umożliwia użytkownikom Guidewire 
ClaimCenter analizę szkód i wykonywanie porównań z innymi instytucjami 
ubezpieczeniowymi.

• Usługa oceny ryzyka (HazardHub) umożliwia różnicowanie i ciągłe szacowanie 
ryzyka dzięki wykorzystaniu danych nieoczywistych i behawioralnych.

Guidewire Data Platform jest udostępniana jako element subskrypcji chmury Guidewire 
i umożliwia stabilny dostęp do danych przy jednoczesnej obsłudze szeregu zadań 
analitycznych. Dzięki Guidewire Data Platform możesz:

• Wykorzystać wszystkie swoje dane: Dane własne wzbogacone o dane zewnętrzne, 
pochodzące od stron trzecich, dane z serwisów społecznościowych i anonimowe 
dane innych ubezpieczycieli

• Przyspieszyć uzyskiwanie użytecznych informacji: Uproszczony dostęp do wszystkich 
danych oraz ich selekcjonowanie w celu pięciokrotnie szybszego uzyskiwania 
informacji

• Uwolnić swój potencjał innowacji: Używaj korzystających z inteligentnej pętli 
rozwiązań analitycznych do szybkiego przekształcania innowacyjnych pomysłów  
w wyniki.

Guidewire Data Platform gromadzi dane w odpowiedniej skali i tempie, przygotowując 
ubezpieczycieli do zajęcia najlepszej pozycji w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku. 
Dane są selekcjonowane w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem specyfiki branży 
ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Podstawowe procesy biznesowe zostają 
wzbogacone o inteligentne mechanizmy udzielania wskazówek, które zapewniają pełną 
orientację specjalistom ubezpieczeniowym.
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