
  

  

 

Co dalej z Guidewire 
Marketplace 
> Odkryj nowe, kreatywne rozwiązania i sprzyjające 

rozwojowi firmy aplikacje, treści i nie tylko, 
stworzone przez najbardziej zaufanych na świecie 
i innowacyjnych partnerów spółek ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych. 

Przyspieszone innowacje i rozszerzana platformae 

Wprowadzanie nowych pomysłów i innowacji w firmie może być wyzwaniem. Przy tak 
wielu start-upach i nowych technologiach w branży InsurTech nie zawsze jest jasne, 
które rozwiązania oferują rzeczywiste korzyści dla systemu podstawowego i działalności 
operacyjnej. Co więcej, angażowanie zasobów do realizacji długotrwałych projektów 
integracyjnych ma ograniczenia i jest trudne do uzasadnienia, co sprawia, że podejście 
do innowacji typu „testuj i ucz się” jest prawie niemożliwe. Tymczasem użytkownicy 
Guidewire mają dostęp do Guidewire Marketplace – zbioru ponad 125 gotowych, 
sprawdzonych i zaufanych aplikacji oraz treści dla platformy Guidewire. Marketplace 
umożliwia korzystanie z najbardziej wszechstronnego i innowacyjnego zestawu 
rozwiązań, autorstwa zarówno uznanych graczy, jak i firm InsurTech, które rozszerzają 
możliwości firmowej platformy i sprzyjają rozwijaniu działalności. 

  

W skrócie 

Wprowadzanie nowych pomysłów i innowacji 
często może być wyzwaniem ze względu na 
zbyt duży wybór i niewystarczające zasoby. 
Użytkownicy Guidewire mają do dyspozycji 
Marketplace – zbiór zaufanych aplikacji i 
treści stworzonych specjalnie dla platformy 
Guidewire przez najbardziej innowacyjne 
marki w naszej branży. 

Korzyści 

• Zwiększenie innowacyjności 

• Uproszczone systemy IT 

• Przyspieszone wprowadzanie produktów na 
rynek 

• Szybkie rozwiązywanie problemów biznesowych 

• Koncentracja zasobów na wyróżnieniu się 
spośród konkurencji 

Cechy 

• Obecnie 125+ aplikacji i ta liczba nadal rośnie 

• Partnerstwo z 70+ wiodącymi markami 

• Zweryfikowane aplikacje partnerów 

• Bezkosztowe rozwiązania z Marketplace 

• Aplikacje uznanych firm 

• Aplikacje firm InsurTech 
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Szybsze 

Szybsze tempo innowacji i wyróżnianie się na tle konkurencji dzięki aplikacjom, treściom 
i nie tylko z największego i najbardziej wszechstronnego na świecie rynku rozwiązań dla 
ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Dzięki różnorodnym typom aplikacji o szerokim 
spektrum możliwości Marketplace umożliwia budowanie ekosystemu przy użyciu 
Guidewire. Sprawdziliśmy wszystkie aplikacje w Marketplace, aby mieć pewność, że 
oferowane rozwiązania są kompatybilne, bezpieczne i wysokiej jakości. Co najważniejsze, 
oferują wartość biznesową, jakiej oczekujesz od partnerów Guidewire. 

Aby dowiedzieć się więcej lub zapoznać się z 
aplikacjami, odwiedź Guidewire Marketplace  

 

„Zdecydowaliśmy się na współpracę 
z firmą FRISS, ponieważ uznaliśmy, 
że może to być wielka korzyść dla 
naszego procesu zarządzania 
roszczeniami. Co więcej, akcelerator 
Guidewire można łatwo i szybko 
pobrać i zaimplementować.” 

 
– Ruben Dario Cañas Aranzazu, 

menedżer ds. szkód 
komunikacyjnych, SURA Colombia 

 

 

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 

Aplikacje wyselekcjonowane 
odpowiednio do potrzeb 


