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Komplexní řešení pro komerční pojišťovnictví

Digital Insurance Platform, 
verze 2020

Kategorie: 
Informační systémy
Asseco Central Europe, insurance.asseco.com

Přihlašovatel:
Asseco Central Europe, ce.asseco.com/cz/
výrobce

Použití produktu: Digitální platforma sl ouží k podpoře prodeje životních pojistek způ-
sobem přímé integrace platformy s prodejními kanály makléřských společností, při-
čemž využívá procesy digitalizace celého procesu. Jde o okamžité  digitální posouzení 
 rizika, bezpapírové zpracování využitím biometrického podpisu a OCR technologie při 
vytěžování dat. Platforma na front -endu dále zajišťuje informační, komunikační a samo-
obslužné služby klientů a zprostředkovatelů pojišťovny. Na back -endu zajišťuje zpraco-
vání produkce, její správu a celý chod pojišťovny. Řešení se poskytuje formou cloudové 
služby s hardwarovou infrastrukturou (PaaS) od firmy Asseco.

Popis produktu: Komplexní softwarové řešení zastřešuje front -end i core provozní 
 potřeby pojišťovny pod názvem IooX (Insurance out of the Box) poskytované i přes clou-
dovou službu. IooX se skládá ze samoobslužného portálového řešení iPortal určeného 
pro zprostředkovatele a klienty pojišťovny a z pojistně -technického informačního sys-
tému StarINS, který komplexně pokrývá veškeré provozní procesy komerčních pojišťo-
ven včetně workflow modulu a DMS. V kontextu IooX jsou obě řešení vzájemně propo-
jená a společně vytvářejí pojistnou platformu. REST API vrstva umožňuje do platformy 
integrovat řešení podporující digitální pojišťovnictví.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Digitální prodej a správa pojistek
 ■ Integrované s prodejními portály největších makléřských společností
 ■ Mobilní a multiplatformní řešení
 ■ Digitální ocenění rizika
 ■ Biometrické a/nebo vektorové po depisování
 ■ Podpora bezpapírového zpracování
 ■ Podpora OCR technologií
 ■ Nezávislé na pojistném odvětví (život, neživot)
 ■ Flexibilní a široce konfigurovatelný systém
 ■ Multicurrency, multientity a multilanguage řešení

ERP řešení pro střední a velké firmy

Helios Nephrite

Kategorie: 
Informační systémy
Asseco Solutions, www.heliosnephrite.cz

Přihlašovatel: 
Asseco Solutions, www.helios.eu
výrobce a distributor

Použití produktu: ERP řešení Helios Nephrite je podnikový informační systém určený 
pro velké a středně velké společnosti a pokrývá všechna oborová řešení. Je dostupný 
jak v cloudové, tak i on -premise variantě a disponuje širokou paletou modulů pro efek-
tivní správu procesů. Lze jej integrovat s nejrůznějšími nástroji pro specifické oblasti 
 použití, a tím rozšiřovat možnosti jeho využití. Díky webovému portálu nabízí přístup 
kdykoliv a odkudkoliv.

Popis produktu: Produkt obsahuje celou řadu inovací a vylepšení – zcela nový rozměr 
nabízí ve třech základních oblastech. Za prvé vylepšení týmové spolupráce napříč fir-
mou, které přináší zlepšení efektivity a výkonu zaměstnanců, již se mohou věnovat 
 důležitým činnostem a nezahlcují své kolegy zbytečnou operativou, což se projeví ve 
vyšších výnosech. Za druhé jsou to vylepšené přehledy, reporting a kontrolní nástroje, 
které manažerům pomáhají odhalit a zaměřit se na to opravdu podstatné. A konečně 
za třetí vše je zabalené do moderního a intuitivního prostředí, které usnadňuje práci 
v ERP.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■  Díky integrovanému komunikačnímu centru lze veškerou komunikaci držet na 

 jednom místě a později snadno dohledat
 ■  Nástroj Telemetrie představuje nový pokročilý způsob monitorování provozu 

 sys tému s analýzou vlivů na jeho výkon
 ■  Propracovaný automatizovaný helpdesk
 ■  Chytré workflow a inteligentní fulltextové vyhledávání, jež zpříjemňují a zjedno-

dušují práci v ERP
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