Niezawodna
technologia,
sprawdzone wyniki
AURA to zautomatyzowane rozwiązanie
dla ubezpieczeń opracowane na podstawie
specjalistycznej wiedzy RGA w zakresie asekuracji.
AURA jest wiodącym globalnie rozwiązaniem w
dziedzinie zautomatyzowanych ubezpieczeń,
wykorzystującym wyjątkowe doświadczenie i wiedzę
RGA w ramach szybkiej, uniwersalnej i niezawodnej
technologii. AURA szybko zatwierdza „oczywiste”
przypadki i przekierowuje trudniejsze sprawy do
weryfikacji przez agentów ubezpieczeniowych.
Dzięki usprawnionemu procesowi realizacji
ubezpieczeń Twoja firma może osiągnąć znaczny
postęp pod względem oszczędności czasu i
ograniczenia wydatków.
AURA umożliwia wystawianie polis
ubezpieczeniowych w czasie rzeczywistym w
różnorakim środowisku, począwszy od laptopów
ubezpieczycieli, poprzez bankowe punkty obsługi i
aplikacje internetowe aż po dom lub biuro klienta.
To Ty wybierasz poziom personalizacji, jakiego
potrzebujesz. RGA jest w stanie nawet udzielić
wsparcia w kwestii zminimalizowania wysiłku
technicznego związanego z implementacją
oprogramowania AURA, oferując je w postaci
usługi (ang.: Software as a Service, SaaS), w którym
to przypadku RGA hostuje oprogramowanie,
a użytkownicy po prostu korzystają z niego za
pośrednictwem Sieci.

Korzyści oferowane przez AURA
AURA znacząco podnosi wydajność
ubezpieczeń, umożliwiając firmom normalizację
jakości podejmowanych przez nie decyzji
ubezpieczeniowych. Jednak AURA to coś więcej
niż tylko rozwiązanie technologiczne. Użytkownicy
AURA mogą korzystać ze wsparcia doświadczonego
zespołu ekspertów RGA, którzy dopilnują tego,
by oprogramowanie AURA zapewniło właściwe
rozwiązania dla konkretnych potrzeb biznesowych,
obojętnie czy pragniesz opracować produkt
konsumencki, rozszerzyć działalność na nowe
rynki, czy też usprawnić decyzyjność w dziedzinie
asekuracji.
AURA pomoże Ci również zmaksymalizować potencjał
Twoich koordynatorów i agentów ubezpieczeniowych
poprzez wyeliminowanie zbytecznych zadań. Twój
czas realizacji ulegnie radykalnemu skróceniu
dzięki dynamicznemu procesowi zwrotnego
zadawania pytań oraz możliwości zastosowania
reguł w odniesieniu do danych, które były uprzednio
weryfikowane ręcznie. Teraz równowaga w
zarządzaniu sprawami może stać się rzeczywistością,
a jakość Twoich kolejnych ubezpieczeń może zostać
istotnie podniesiona.

Dzięki rozwiązaniu AURA Twoja firma może:
sprzedawać więcej polis ubezpieczeniowych
ocenić możliwości biznesowe w czasie
rzeczywistym
obniżyć koszty prowadzenia działalności
poprawić wydajność i spójność w
ubezpieczeniach
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Dowiedz się, w jaki sposób różne firmy
ubezpieczeniowe odniosły sukces,
korzystając z rozwiązania AURA.
Przykład AEGON
Przykład BENESURE
Przykład BIRLA SUN LIFE
Zobacz, jak działa AURA. Kliknij
poniższy materiał wideo.

Na czym polega różnica oferowana
przez AURA
Doskonałe reguły ubezpieczania

Integracja organizacji zadań

Rozwiązanie AURA powstało na bazie jednych z

Moduł mechanizmu reguł może zostać ujęty w

najlepszych na świecie zasad, wiedzy i umiejętności

dowolnej standardowej branżowej organizacji

RGA w zakresie ubezpieczeń. Co więcej – reguły

zadań i desktopowym systemie zarządzania

wykorzystywane w AURA są stale aktualizowane, tak aby

ubezpieczeniami. AURA umożliwia prostą integrację

uwzględnić najnowsze postępy i strategie w dziedzinie

za pomocą usług sieciowych i baz XML. Klienci mogą

ubezpieczeń.

płynnie wprowadzać dane i uzyskiwać decyzje
oraz odbierać dane z powrotem z AURA, kierując
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Mechanizm reguł

adekwatne zadania do odpowiedniej osoby we

Mechanizm reguł stanowi jądro oprogramowania

właściwym czasie.

AURA. Przyjmuje on dane elektroniczne gromadzone
przez różne moduły AURA i stosuje do nich reguły

Zarządzanie informacjami

ubezpieczeniowe, dostosowane do Twojej firmy tak, aby

Moduł zarządzania informacjami (ang.: Management

wygenerować decyzję.

Information, MI) zapewnia repozytorium
bezpośrednio dostępnych informacji i pozwala

Narzędzie zarządzania regułami AURA

Twojej firmie udoskonalać reguły ubezpieczania,

To wysoce wydajne narzędzie pozwala użytkownikom

monitorować dane demograficzne, analizować

tworzyć i zarządzać zbiorami zasad stosowanych w

trendy, monitorować częstotliwość decyzyjną,

AURA dla różnych produktów, czynników ryzyka,

utrzymać odpowiednią jakość decyzji, śledzić nowe

wymogów językowych i regionów. Twoja firma może

możliwości biznesowe i nie tylko! Moduł MI oferuje

skopiować i edytować zbiory reguł ubezpieczeniowych

także prosty mechanizm przekazywania informacji

zawartych w AURA lub, ewentualnie, stworzyć swoje

audytowych reasekuratorom.

własne reguły zgodne z jej filozofią ubezpieczania.
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