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Exemplu arhitectura IT într-o companie de 
asigurări
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Realitatea IT în asigurări

 Aplicații și tehnologii diverse, achiziționate sau provenind din fuziuni 
și achiziții:
• Funcționalități disparate pentru necesități diferite
• Activități gestionate de sisteme diferite deși sunt parte din același proces

 Conexiuni și interfețe pentru sincronizarea datelor dezvoltate intern
• Fluxurile personalului specializat pot crea probleme

 Fișiere text sau Excel folosite ca input/output pentru unele aplicații
• Necesitatea stabilirii și menținerii de politici și proceduri de manipulare și 

integrare a acestora

 Consecințe
• Procese ineficace/ineficiente
• Creșterea costurilor de operare și mentenanță a sistemelor (furnizori diverși 

cu condiții și costuri dificil de consolidat)
• Frustrări și erori la nivelul utilizatorilor
• Dificultăți de adaptare la evoluțiile pieței (timpi de reacție necorespunzători)
• Impact negativ general asupra activității principale a organizației
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Societate de 
asigurări

Optimizare Vânzări Optimizare Costuri

P&L

 Sistem integrat: Core, Support,

Management

 Dezvoltare interfețe

 Costuri minime new sales

 Om / document / o singură dată

 100% auditare automată domenii

 Internaționalizare business

 Raportări unitare etc.

la nivel de 

BU, Canal, LoB, Produs, 

Risc , ...

 Dezvoltare piețe noi

 Dezvoltare produse noi

 Integrare brokeri/agenți

 Gestiune competențe

 Analiză canale/vânzări

ITEficientizare



Funcționalități EMSYS | All-in-One
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Financial

General Ledger
Cost Accounting
IAS / IFRS Account.
Group Accounting
Alternative Account.
Fixed Assets
Cash Management
Plan, Budget & CO
Account Receivable
Account Payable

Logistics

 Sales & 
Distribution
 Planning & 

Production Control
 Purchasing
 Inventory
 Retail
 Public Acquisition

Asset 
Management

 Asset inventory
 Preventive &

Predictive
Maintenance

 Work Planning & 
Scheduling 

 Resources Mng.
 Asset Performance
 Life Cycle Cost
 Failure Analysis
 EHS Compliance

Investment 
Management

Investment 
Program
Financing
Budgeting
Project Executing
Monitoring & 
Control
Deployment

BI & CPM

 Financial Analytics
 HR Analytics
 Sales Analytics
 Procurements 

Analytics
 Insurance 
Analytics
 Utilities Analytics
 Performance Mng.

Insurance SFA

Questionnaires
Offerings
Quotations
Policy 
Management
Collections
Claims
Competencies

Utilities

 Clients &
Contracts
 Services and 
Tariffs
 Meters
 Consumption
 Invoicing
 Collections
 Debts Recovery & 

Contractual 
Discipline
 Call Center

Transport

Fleet Management
Order 
Management
Transport Planning
Trips Optimization
Maps Routing
Tracking Process
KPIs Reports

Project 
Management

WBS, Gantt Chart
Network Diagram
Critical Path
Resources
Budget
Planning
Executing
Monitoring & 
Control
Closing

Insurance –
Back office

Non-life, Life, Health
Product Config.
Underwriting
Collections
Reserves
Claims
Commissions
Reinsurance
Corrective Actions

University

Academic 
Structures
Curriculum
Students Life 
Cycle
Fees
Scholarships
Cafeteria
Hostel
Graduation 
Process
Students Portal

HR & Payroll

 Personnel  Admin.
 Time Management
 Payroll
 Travel 
Management
 Recruitment and 

Selection
 Career & Training
 Performance 

Evaluation



Modelare Produse

Produs Complex

Produs 
Standard 1

LIFE

Produs 
Standard 3

HEALTH

Produse Standard 
Dependente

Chestionare:
Sănătate
Financiar
Ocupațional

Produs 
Standard 2
NON-LIFE

Produs 
Standard

Grupuri de 
risc

Configurare:
 Format tipărire
 Condiții asigurare
 Sume asigurate
 Fluxuri subscriere

Obiecte 
Cost

Risc i Risc nRisc 1

Fenomene 
Economice

Obiecte

Fonduri de 
Investiții

Clasă

Proceduri 
Medicale
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Configurator - I

 Insurance classes

 Insurance products

 Insured objects

 Risks and risk groups

 Approval workflows

 Questionnaires

 Insurance conditions

 Insurance plans

 Medical procedures

 Investment funds

 Sales date

 Min., max. duration

 Contract currency: €, $,
local currency

 Collection methods

 Dynamic fields

 Possible value lists

 Rules & restrictions

 Internationalization

 Web interfaces

 Dependent objects

 Coverage alternatives

 Calculation algorithms

 Complex tariffs

 Adjustment factors

 Competency limits

 Associated fees

 Printing formats

 Document check-lists

 Addendum types

 Mortality tables



Configurator - II

 Dynamic organizational model

 Distribution channel

 Sales structures

 Portfolio administrators

 User roles

 Access rights

 Persons: insured, agent,
employee, beneficiary, 
assignee, bank

 Company groups

 Amount limits at client level

 Persons merging

 Commission packages: class, 
product, policy

 Standard agent commissions

 Preferential commissions

 Commissions: collection/sale

 Commissions: direct, indirect, 
recommended

 Commissions : ”pipe”, ”multi-
level”

 Commission retained at the 
source

 Claims processes

 Management of over-
collection

 Re-insurance contracts

 Economic phenomena

 Risk vs. Profitability

 …



Asigurare de sănătate de grup I

 Produs de asigurare de grup pentru: Grupuri de Companii Internaționale

 Beneficiarii Asigurării: angajații companiilor și membrii familiilor acestora

 Beneficii: servicii medicale în spitale sau ambulatoriu

 Beneficii suplimentare cum ar fi: stomatologice, oftalmologice, maternitate

 Configurarea și Managementul Planurilor de Asigurare

 Calculul primelor de asigurare pentru categorii definite în mod dinamic cum ar fi: 
grupe de vârstă, sex, eligibil pentru maternitate, etc

 Oferte bazate pe un numar estimat de membri sau pe lista nominală a acestora

 Procesarea informațiilor despre persoanele asigurate utilizând fișiere de import 
și/sau manual

 Configurarea și managementul documentelor atașate unui contract



Asigurare de sănătate de grup II

 Fluxuri de aprobari la nivelul: contractului si al documentelor

 Configurarea modelelor de facturare

 Managementul facturilor

 Managementul cardurilor de asigurat: layout-uri standard si custom pentru printarea 
cardurilor, managementul proceselor legate de emiterea si livrarea cardurilor de sanatate

 Certificate: de asigurat, de continuitate

 Managementul daunelor

 Validarea informatiilor dosarelor de dauna in conformitate cu regulile si restrictiile definite 
in Planul de Asigurare atasat membrului de pe dosarul de dauna

 Managementul Ordinelor de Plată

 Managementul: procedurilor medicale, unitatilor medicale, diagnosticelor, doctorilor



Structură contract de asigurări de sănătate / 
grup

 Grupul de companii și companiile membre ale grupului

 Intermediarul contractului de asigurare

 Sucursala unde se emite contractul

 Gestionarul contractului de asigurare

 Lista Planurilor de Asigurare specifice grupului de companii asigurat

 Fișierele cu persoanele asigurate

 Persoanele asigurate gestionate manual

 Documentele specifice Contractului de asigurare

 Facturile și modelele de facturare

 Informațiile despre Reasigurare

 Informațiile despre Profit Share



Procese asigurări

12

Cotatii

Acte
Aditionale

Reinnoiri

 definire chestionare
 listare chestionare
 calcul automat prima de asigurare
 listare multi-limbă, trimitere via e-mail
 transformare în ofertă

 ofertă multi-limbă
 listare ofertă
 fluxuri de aprobare
 gestiune documente atașate
 încasare prima rată
 emitere poliță
 trimitere via e-mail

 documente de încasare
 chitanță electronică
 listare poliță
 listare chitanță
 Cost Total de Achiziție, DAC
 calcul sume cedate în reasigurare

 calcul rezerve tehnice
 încasare rate scadente
 reevaluare sold
 reziliere contracte
 restituire prime anulate

 înregistrare dosar de daună
 procese aprobare daune
 emitere ordine de plată
 plată daune
 calcul rezervă daună
 recuperare debite
 calcul sume cedate în reasigurare

Oferte

Daune

Polite

 adaugări/modificări obiecte, riscuri
 renunțare obiecte/riscuri
 modificare mod de plată
 prelungire valabilitate
 transfer portofoliu
 modificări: client, cesionar, beneficiar



Referință Recentă

 Green Crescent Insurance

Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
• “Prodinf Software has provided quality

work on EMSYS implementation. While
working with Prodinf we found them to
be a service driven company. They have
good insurance industry knowledge as
well as technical skills. Prodinf project
team promptly responded to our
requests and queries.”

Rehan Siddiqui, Head of IT Department
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Flux Emitere Poliță I

 Detalii minimale despre Client si Subcompanii (în cazul grupurilor de firme)

 Pregatire Plan de Asigurare (TOB)
• Utilizare Planuri de Bază și selecție valori posibile pentru anumiți parametri: personalizare TOB 

(modificare/adăugare descrieri parametri, modificare/adăugare descrieri valori parametri, adăugare parametri 
noi, adăugare valori noi)

 Pregătire Cotație/Ofertă în funcție de un număr estimat de beneficiari încadrați pe intervale de 
vârsta și sex.
• Posibilități de ajustare prime pe intervale de vârstă (Age Band), ajustare de prime la nivel total. 
• Tipuri de cotatie (primă pe interval de vârstă și sex, prima de tip flat rate, primă de tip flat rate per Adult/Child). 
• Vizualizare notă de calcul 
• Configurare tarife: 

• unul sau mai multe nivele de tarifare
• fiecare nivel se poate aplica unui anumit tip de risc 
• fiecare nivel poate fi de tip sumă sau ajustare
• pentru un nivel se pot defini unul sau mai mulți factori în funcție de următoarele nivele: plan de asigurare, contract și la nivel de 

interval de vârstă și sex.
• cotele de prima se definesc pentru fiecare nivel de tarifare și pentru toate valorile posibile ale factorilor specifici
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Flux Emitere Polita II

 Adăugare număr de beneficiari (manual sau prin încărcare din fișierul detaliat al clientului, cu descrierea beneficiarilor 

 Pregătire cotație în baza fișierului de beneficiari detaliat primit de la client

 Aprobare Cotație:
• aprobare la nivel de departament Underwriting
• managementul fluxului de aprobare (se pot aloca spre aprobare unui utilizator desemnat)
• resetare flux de aprobare la un nivel anterior
• solicitare de aprobare specială pentru anumite cazuri

 Listare ofertă 

 Aprobare cotație semnată

 Pregatirea contractului in baza ofertei acceptate de client:
• completare detalii client/subcompanii
• încărcare fișier cu detalii beneficiari (mapare planuri de asigurare ofertate cu planuri de asigurare din fișier, vizualizare validare, utilizare și mapare 

detalii fișier)
• mapare subcompanii client cu subcompaniile din fișier
• încărcare documente obligatorii necesare finalizării contractului și aprobarea acestora (management check list) sau marcarea ca documente în 

așteptare.
• documentele sunt salvate în aplicația de tip Document Management
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Flux Emitere Polita III
 Listare contract draft, înainte de aprobarea contractului final și după aprobarea draftului de contract.

 Management notificări la nivel de ofertă, plan, document și departament utilizator, clasificate pe tipuri de notificare . 

 Configurare sau selecție model facturare:
• La nivel de: grup, plan de asigurare, subcompanie si plan de asigurare
• Separat pe debit și credit
• Frecvență emitere: lunar sau zilnic (la fiecare tranzacție)
• Selecție nivel de detaliere linii în factură
• Model personalizat. 

 Selecție contract de reasigurare / excludere din reasigurare. 

 Generare contract, actualizare contracte – agajați noi, plecați, modificări.
• listare contract
• generare facturi, listare facturi, salvare în sistemul de Document Management.
• listare Nota de debitare sau creditare a comisionului de intermediare al brokerului.
• managementul fișierelor cu informații despre membrii pentru procesatorii de daune
• înregistrare cerere de emitere certificate de sanatate.
• management certificate (Continuitate, Călătorie, la nivel de membru asigurat, familie sau grup).
• generare proces pentru printarea Cardurilor de Asigurare.
• managementul procesului de printare carduri.
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