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BrokerUFG
BrokeraUFG zapewnia zakładom wsparcie w zakresie:
ü Zasilanie – przekazywanie danych do UFG i Ministerstwa Cyfryzacji (CEPIK)
ü Zapytań – pobieranie danych z UFG i MC
ü Mechanizmy kooperacji z UFG i Ministerstwem Cyfryzacji

BrokerUFG – Mechanizmy zasilania
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BrokerUFG – Mechanizmy zasilania
Mechanizmy BrokeraUFG w kontekście zasilania zapewniają:
ü Zasilanie w pełni on-line (terminowość )
ü Wykorzystanie tylko najnowszych trybów zasilania: C i X
ü Inteligentne wykorzystanie trybu symulacji zapisu (uzyski 100% )
ü Mechanizm biznesowego uzupełniania braków danych „w locie” (jednoznaczność )
ü Mechanizm wyrażeń regularnych do naprawy danych „w locie” (jednoznaczność )
ü Mechanizm definiowalnych zaślepek dla brakujących danych (uzyski, kompletność )
ü Moduł wyjaśniania niezgodności wewnętrznych
ü Raporty do bieżącego nadzoru (on-line) nad:
terminowością, uzyskami i kompletnością
ü Wyszukiwanie danych wraz z wersjonowaniem
ü Mechanizm zasileń „ad hoc” (nadzór nad danymi)
ü Automatyzacja w procesach:
Wyjaśnianie niezgodności masowych (współpraca )
Wykrywanie nieubezpieczonych (współpraca )
Formularz statystyczny (kompletność )
Wyjaśnianie niezgodności indywidualnych
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BrokerUFG – Mechanizmy zapytań
Mechanizmy BrokeraUFG w kontekście zapytań zapewniają:
ü Pobieranie danych korzystając z najnowszych, zawsze aktualnych wersji usług UFG i MC
ü Cache’owanie zapytań (ograniczenie nadmiarowości zapytań, eliminacja wezwań do wyjaśnień ze strony
UFG czy Ministerstwa Cyfryzacji)
ü Jednoznaczna interpretacja pobieranych danych niezależnie od miejsca ich wykorzystania
ü Dane zawsze aktualne i dostępne on-line
ü Wykorzystanie wielu źródeł danych i ich automatyczne łączenie i agregowanie
ü Zmniejszenie częstości występowania szkód /
ü wzrost portfela klientów nieszkodowych
ü Znaczne ograniczenie / eliminacja klientów
potencjalnie fraudowych
ü minimalizacja ryzyka wykorzystania usług UFG
i Ministerstwa Cyfryzacji niezgodnie z ich
przeznaczeniem (w kontekście RODO)

Dodatkowe korzyści dla zakładu – dostęp do danych CEPiK 2.0
Firma Make It Right uzyska dla zakładu dostęp do produkcyjnego systemu CEPiK:
ü Przygotujemy wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji
ü Skompletujemy niezbędną dokumentację wymaganą przez Ministerstwo
ü Opracujemy pakiet dedykowanych scenariuszy testowych
ü Zorganizujemy i przeprowadzimy warsztaty z UFG w kontekście przejścia przez scenariusze
ü Opracujemy dedykowany raport z testów wymagany przez Ministerstwo Cyfryzacji
ü W ramach rozwiązania BrokerUFG zapewnimy pełną
audytowalność wszystkich zapytań –
zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Cyfryzacji
ü Doprowadzimy do wydania pozytywnej decyzji MC
dzięki czemu zakład uzyska dostęp do danych
CEPiK 2.0

BrokerUFG – Notatki Policyjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość inicjalnego wsadowego ręcznego zasilenia BrokeraUFG pakietem notatek
Możliwość aktualizacji inicjalnego zasilenia poprzez nadpisanie / pominięcie / wersjonowanie (parametryzowalne)
Automatyczna aktualizacja pakietu notatek policyjnych „w locie” – konfigurowalne: cykliczność, liczba dni etc
Importy automatyczne powiązane z alertami biznesowymi
Dedykowany ekran do przeglądania listy notatek policyjnych z możliwością wyszukiwania po parametrach takich jak:
NR REJ, NR VIN, PESEL, REGON, NR POLISY, NR SZKODY, numerze notatki czy zakresie dat zdarzeń.
Prezentacja na liście notatek takich informacji jak: numer notatki, numer szkody, numer polisy, data i godzina zdarzenia w
notatce, numery rejestracyjne pojazdów, Dane sprawcy i poszkodowanego, miejscowość.
Prezentacja w szczegółach każdej notatki wszystkich danych pozyskanych z systemu UFG jak na przykład: Informacje
ogólne, Informacje o drodze, Miejsce, Warunki
atmosferyczne, Lista pojazdów, Lista uczestników etc
Prezentacja mapki z miejscem zdarzenia
Automatyczne powiązanie notatek z POLISAMI
i SZKODAMI przesyłanymi przez BrokeraUFG
Przechodzenie między ekranami obiektów
w BrokerzeUFG a powiązanymi notatkami
Możliwość pobierania notatek przez API
Docelowa implementacja fiszki obiektu: dane obiektu,
dane w CEPIK, historia polisowo-szkodowa,
powiązane notatki policyjne, analityka fraudowa
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BrokerUFG - Kooperacja z UFG
Mechanizmy BrokeraUFG w kontekście kooperacji z UFG zapewniają:
ü …
ü …
ü …
ü …
ü …
ü …
ü …
ü …
ü …
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BrokerUFG – Wsparcie life-lime

/^[reg]ular
[exp]ression/

zasilanie
wyrównujące

zasilanie on-line

wskaźniki jakościowe
komunikaty zwrotne

ranking ZU

monitoring usług
zaślepki danych

Zakład ubezpieczeń

notatki policyjne

wyjaśnianie
niezgodności

C/X, ZPP 4.1
CEPiK 2.0
Analizy eksperckie

scoring / taryfikacja

wzbogacanie
danych
wykrywanie nieubezpieczonych

wykrywanie fraudów

/^[reg]ular
[exp]ression/

zasilanie
wyrównujące

zasilanie on-line

wskaźniki jakościowe
komunikaty zwrotne

ranking ZU

monitoring usług
zaślepki danych

Zakład ubezpieczeń

notatki policyjne

wyjaśnianie
niezgodności

C/X, ZPP 4.1
CEPiK 2.0
Analizy eksperckie

scoring / taryfikacja

wzbogacanie
danych
wykrywanie nieubezpieczonych

wykrywanie fraudów

BrokerUFG - Korzyści dla zakładu

ü Oszczędność czasu
ü Oszczędność pieniędzy
ü Bezpieczeństwo

Dziękujemy za uwagę

