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Front-end integráció
Projekt áttekintés
Az Ügyfél úgy döntött, hogy meglévő rendszereit egy új,
háromrétegű architektúrába szervezi, ennek során pedig
egységesíti és továbbfejleszti front-end rendszereit is. Új felület
készült az ügyfeleknek, az ügynököknek, az alkuszoknak,
valamint a belső munkatársaknak (a call centernek és a banki
ügyintézőknek) is. A biztosító meglévő rendszerei közül a
legnagyobb és legfontosabb a biztosítási keretrendszer,
amelynek folyamatos fejlesztését évek óta a suIT Solutions
végzi. Az új architektúra kialakítása során a mi feladatunk a
biztosítási portfóliórendszer funkcionalitásának illesztése,
vagyis az új háromrétegű architektúra köztes rétegének
kiszolgálása volt.
A fejlesztésben résztvevő szakértők több év, főként biztosítási
területen szerzett fejlesztési tapasztalattal rendelkeznek,
ráadásul többségük mélyrehatóan ismeri az adott biztosító
keretrendszerét is.

Ügyfél

Nemzetközi
biztosítótársaság
magyar leányvállalata

Kihívások

Üzleti előnyök

A biztosítási portfóliórendszer üzleti logikájának
laza csatolása.

Újrafelhasználhatóság
Az elkészült szolgáltatások az Ügyfél több
külső rendszerét is kiszolgálják, így jelentős
költségmegtakarítással járnak. A szolgáltatások
verzionálásával lehetővé válik, hogy az éles
rendszerben egy szolgáltatásból egyszerre több
verzió is használatban legyen.

A biztosítási portfóliórendszer moduljainak
különbözőségét a szolgáltatásoknak el kellett
fednie.
A szolgáltatásoknak megfelelő szemcsézettségűnek kellett lenniük.

Megoldás
A fejlesztés során a biztosítási portfóliórendszer fölé egy olyan új szolgáltatásréteget alakítottunk ki, amely egy
általánosabb, szolgáltatás orientált architektúra
követelményeinek is megfelel. Törekedtünk
arra, hogy a szolgáltatások elfedjék a biztosítási
portfóliórendszer
különböző
moduljainak
a különbözőségeit és technikai részleteit,
valamint újrafelhasználhatóak legyenek.
A Megbízó számára ennek előnyei viszonylag
hamar nyilvánvalóvá váltak, hiszen az újonnan
fejlesztett, különböző felhasználóknak (ügyfél,
ügynök, alkusz, belső munkatársak) szánt
felületeket, valamint a biztosító egyéb rendszereit
(bónusz-rendszer, különböző szakértői rendszerek
stb.) a készülő szolgáltatások egyaránt jól
kiszolgálták, ami komoly költségmegtakarítást
jelentett.
A fejlesztés eredményeként az értékesített
termékek túlnyomó részének (életbiztosítások,
gépjármű-biztosítások, utasbiztosítások, különböző
lakossági vagyon- és ipari biztosítások stb.)
díjkínálati, ajánlati és kárrendezési folyamatait,
valamint különböző szerződés tranzakcióit
(módosítás, díjfizetési adatok módosítása,
átdolgozás) kiajánlottuk.
A külső rendszerek jelenleg több mint 300
különböző szolgáltatást használnak, a szolgáltatáshívások száma pedig napi szinten 600 ezer és 1
millió között mozog.

Rugalmasság
Az új rendszer segítségével gyorsabb és
kielégítőbb válasz adható az üzleti igényekre.
Egységes szolgáltatás interfész
A szolgáltatások az elérhető biztosítási
portfóliórendszer funkciókat egységes formában
mutatják, így a portfóliórendszer különböző
komponensei az üzleti folyamatokba könnyebben
illeszthetők.

Technológia
° Oracle 10g, 11g
° SOA
° Vegyes fejlesztési

és projektvezetési
módszertan, amely agilis elemeket is
tartalmaz, a Megbízó egyedi igényeihez
igazítva.

www.claritisolutions.eu
+36 20 337 3370

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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