Co nowego w Guidewire
BillingCenter 10
A R KU S Z DA N YC H

Guidewire BillingCenter™ 10 rozszerza nasze możliwości obsługi złożonych
komercyjnych ubezpieczycieli, jednocześnie zapewniając dzielenie
funkcjonalności z Guidewire PolicyCenter™. Udoskonalenia wprowadzone w
tym wydaniu opierają się na solidnym już systemie obsługi rozliczeń i oferują
ubezpieczycielom nowe możliwości konfiguracji, pozwalające użytkownikom
biznesowym optymalizować operacje i szybko wprowadzać innowacje.

Umożliwienie użytkownikom biznesowym
optymalizacji operacji.
Kilka walut w pojedynczym planie ubezpieczeniowym: BillingCenter
umożliwia teraz klientom współdzielenie jednego planu na wielu kontach,
w wielu strategiach lub między producentami używającymi różnych walut.
Analitycy biznesowi poświęcają czas na tworzenie i utrzymywanie różnych
planów dotyczących rozliczeń, płatności, naruszeń, faktur agencyjnych, zmian
kwot prowizji i automatycznych procesów. Ta nowa funkcja w konfiguracji
podstawowej pozwala na uwzględnienie wielu walut podczas tworzenia i
edycji planów BillingCenter - zmniejszając całkowitą liczbę planów, które
ubezpieczyciel musi stworzyć, obsłużyć i utrzymać.
Przywrócenie warunków fakturowania sprzed anulowania Funkcja ta
pomaga ubezpieczycielom spełnić oczekiwania klientów w zakresie
fakturowania, ułatwiając przywrócenie polis do stanu sprzed ich anulowania.
Pobierane są zrzuty danych poszczególnych elementów faktury, w tym
wszelkich zmian, takich jak przeniesienie elementów faktury czy też
redystrybucji lub podziału faktur w dowolny, niestandardowy sposób. To
całkowicie eliminuje potrzebę przeglądania notatek przez pracowników
obsługi klienta w celu odnalezienia zmian faktury i odtworzenia ich ręcznie.
Pracownicy działu rozliczeń mogą lepiej obsługiwać swoich klientów bez
potrzeby ręcznego przywracania zmienionych faktur.
Zastąpienie prowizji kwotą stałą Domyślnie w BillingCenter obliczane są
prowizje na podstawie stawki prowizyjnej. Jednak w niektórych sytuacjach
ubezpieczyciele negocjują prowizje jako opłaty stałe. W konfiguracji
podstawowej interfejsu użytkownika BillingCenter 10 dajemy możliwość
nadpisywania prowizji kwotą stałą. Umożliwia to użytkownikom biznesowym
zastąpienie prowizji procentowych bez konieczności użycia specjalnego
kodu konfiguracji.

PODSUMOWANIE [PASEK BOCZNY]
Guidewire BillingCenter 10
podnosi dotychczasową
elastyczność i przyjazność dla
użytkownika, zmniejszając koszty
tworzenia i utrzymania planów
ubezpieczeniowych, co obecnie
obciąża analityków biznesowych.
Nowe funkcje adresowane są
do typowych konfiguracji i
integracji, co obniża koszty
wdrożenia i zwiększa wydajność
użytkowników biznesowych.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
[PASEK BOCZNY]
• Kilka walut w pojedynczym
planie ubezpieczeniowym
• Przywrócenie warunków
fakturowania sprzed
anulowania
• Zastąpienie prowizji kwotą
stałą
• Zarządzanie ochroną danych
GŁÓWNE ZALETY [PASEK BOCZNY]
• Umożliwienie użytkownikom
biznesowym optymalizacji
operacji.
• Obniżenie całkowitego
kosztu eksploatacji
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Obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji

O BillingCenter

Ochrona danych: Zawsze była dla Guidewire najwyższym priorytetem. Dzięki
BillingCenter 10 ubezpieczyciele są na bieżąco z najnowszymi przepisami i
potrzebami klientów dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Moduł
zarządzania poufnością danych zawiera zestaw narzędzi, które umożliwiają
ubezpieczycielom skuteczne zachowywanie i niszczenie danych. Oznacza
to, że ubezpieczyciele mają pełną kontrolę nad tym, jak długo zachowują
dane, i że mogą dostosowywać swoją strategię ochrony danych do
zmieniających się warunków. BillingCenter 10 w pełni obsługuje wszystkie
wymagania wynikające z Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych
(RODO).

Guidewire BillingCenter to przyjazny
dla użytkownika system rozliczeń i
zarządzania pieniędzmi, stworzony
od podstaw w celu zaspokojenia
specyficznych potrzeb dzisiejszych
ubezpieczeń majątkowych i
osobowych. BillingCenter został
zaprojektowany tak, aby zwiększyć
wydajność całej spółki ubezpieczeń
majątkowych i osobowych, pomóc
zespołom ds. rozliczeń w
zapewnieniu doskonałej obsługi
klienta i ułatwić skalowanie
systemu, uwzględniając przyszły
rozwój. Pakiet jest wykorzystywany
przez ubezpieczycieli różnej
wielkości dla wszystkich linii
produktowych i jest dostępny jako
samodzielny system lub jako część
Guidewire InsuranceSuite™. Dając
możliwość wdrożenia w systemie
stacjonarnym lub w chmurze,
BillingCenter bezproblemowo
integruje się z Guidewire
InsurancePlatform™ i może również
być integrowany ze starszymi
systemami ubezpieczyciela i
aplikacjami innych firm.

Integracja PolicyCenter-BillingCenter: Użytkownicy Guidewire PolicyCenter 10
odniosą korzyści z ulepszonej integracji z BillingCenter. W przypadku nowych
polis ubezpieczający mogą teraz korelować terminy płatności i wypłaty
wynagrodzeń z końcem kwartału. Mogą również przechwytywać dane konta
bankowego i karty kredytowej podczas procesu składania wniosków, aby
skonfigurować płatności automatyczne. PolicyCenter 10 może przesłać do
BillingCenter informacje o walucie planu ubezpieczeniowego dla każdej polisy
z osobna, co ułatwia obsługę wielowalutowości planów ubezpieczeniowych
przez BillingCenter.

O Guidewire Software
Guidewire dostarcza oprogramowanie, które pozwala firmom ubezpieczeniowym odnosić sukcesy I dostosować
oferowane produkty do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Zapewniamy oprogramowanie, usługi i ekosystem
partnerski, aby ułatwić naszym klientom prowadzenie, różnicowanie i rozwijanie działalności. Mamy zaszczyt
obsługiw ać ponad 350 firm w 32 krajach. Więcej informacji na stronie www.guidewire.com oraz w serwisie
Twitter: @Guidewire_PandC.
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