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Gépjármű biztosítási
kampány
Projekt áttekintés
A suIT Solutions számára évek óta rendszeres feladat
az Ügyfél év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
kampányának lebonyolítása. A legutóbbi projekt során
feladatunk az új felelősségbiztosítási termék, illetve a kísérő
funkciók a Megbízó biztosítástechnikai rendszerében való
megvalósítása, valamint a meglévő szerződések átdolgozása
volt.

Ügyfél

Nemzetközi
biztosítótársaság
magyar leányvállalata

Kihívások
Mivel a kampány sikere a Megrendelő
számára kiemelt fontosságú volt, ezért tőlünk,
mint beszállítótól kiemelt gondosságot és
rugalmasságot követelt. A kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási kampány során a precizitás
és a gyorsaság mellett a kreativitás is nagyon
fontos szempont, hiszen a piacon számos más
társaság küzd egyazon ügyfélkörért, miközben
kezüket a szigorú törvényi szabályozások
és határidők megkötik. Ezért munkánk során
kiemelten törekedtünk - a meglévők mellett
- olyan új utak és megoldások kidolgozására,
amelyek a Megbízónak előnyt biztosítanak a
kiélezett versenyben.
Az Ügyfél már korábban kiszervezte IT fejlesztési
tevékenységét, így cégünk kialakította az ehhez
szükséges infrastruktúrát és folyamatokat.
A kampány során a Megrendelő telephelyén,
szigorú belső projektmódszertan szerint dolgoztunk,
de biztosítani kellett azt is, hogy a projekt végén
az eredmények, forráskódok, dokumentációk
visszakerüljenek a kiszervezett folyamatba.
Munkánkat nehezítette, hogy a projekt során
újabb törvényi változás történt: a kampányban
résztvevő termékkörre bevezették a baleseti
adót, így a folyamatban lévő fejlesztésekkel
párhuzamosan elindult a másik projekt is.
A projektet összehangoltan, de az eredeti
határidőre kellett megvalósítani.

Megoldás
Habár a feladat outsourcing formájában valósult
meg, kollégáink ezen időszakra mintegy
a szervezet részévé váltak, és a biztosító
székhelyén, annak belső munkatársaival együtt
valósították meg a projektet. Ezzel a szoros
együttműködéssel biztosítható a rugalmasság,
hiszen az időközben módosuló megbízói igények
gyorsan, pontosan és helyben teljesülni tudnak.

Mi a siker titka?
Széleskörű és részletes iparági ismeretek
A suIT Solutions munkatársai „biztosítási
szakemberek” is egyben, akik alapos ismeretekkel
rendelkeznek a non-life biztosítási piaci termékek,
köztük a gépjármű-felelősségbiztosítási termékek, a
termékekkel kapcsolatos folyamatok, és a piacot
szabályozó jogszabályi környezet területén
is. A projektre delegált kollégák hosszú évek
tapasztalatával bírnak, ami a Megbízó számára
megkönnyíti a közös munkát, és biztosítja a
sikert, hiszen „egy nyelven beszélnek”.
Mély szakmai és helyi rendszerismeret
A projekt szakemberei teljes körű ismeretekkel
rendelkeznek az Ügyfél rendszereivel kapcsolatban
is, amely lehetővé teszi, hogy a kampány során az
egyszerű Megrendelő / Beszállító szintű kapcsolatnál
mélyebb, a tervezésben is aktívan szerepet vállaló
együttműködés alakuljon ki.
Következetes projekt-menedzsment tevékenység
A szigorú folyamat- és time-menedzsment
révén biztosított a határidőre történő leszállítás.
A Megbízó mindig pontosan tisztában van
a projekt aktuális státuszával, a megfelelő
kontroll-pontok révén nincsenek felesleges
mellékvágányok, illetve nyitott, kétoldalú
kommunikáció valósul meg.
Saját fejlesztésű tarifáló modul
A kampány egyik legfontosabb eleme a
rugalmasan, kényelmesen tervezhető tarifálás,
és ennek gyors tesztelése, hiszen az új tarifa
egy iterációs folyamat során lesz végleges, ahol
a gyorsaság és paraméterezhetőség nagy előny.
Ez a gyors, hatékony tarifálást biztosító modul
- amelyet cégünk munkatársai fejlesztettek ki napjainkra a biztosító rendszerének kikerülhetetlen
alkotóelemévé vált.

Üzleti előnyök

Technológia

Versenyképes GFB-kampány.

° PL 1
° Oracle 11g
° Java (Struts, Jsp)

A gyorsan változó piaci körülményekhez és
a törvényi, felügyeleti szabályozáshoz való
hatékony alkalmazkodás.
Az Ügyfelek stabil megtartásának, új ügyfelek
megszerzésének támogatása.
Jól kontrollálható üzleti folyamatok, stabil
informatikai háttér.

A suIT Solutions...
... a multinacionális pénzügyi szolgáltatók innovatív IT
megoldás szállítója. Egy összeszokott, 50 fős fejlesztő
csapattal rendelkezünk, amely stabil minőségű IT szolgáltatói
színvonalat biztosít ügyfeleinknek. Nálunk ez a hosszú távú,
bizalmi partnerség záloga.

IT megoldásaink
°
°
°
°
°

Alkalmazásfejlesztés
Outsourcing
Szolgáltatás Orientált Architektúra (SOA)
CRM
Portálmegoldások
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