Platform
Versnelt innovaties voor de digitale datagedreven verzekeringsonderneming

Permanent aanpasbare verzekeringsadministratie
Welk probleem lost Certigo
Platform op?
Digitalisering en nieuwe toepassingen van data biedt
verzekeringsondernemingen de komende jaren

Wat Certigo Platform je brengt
1

Snelle onboarding & korte

2

Producten-, diensten- en keten-

time-to-market

ongekende kansen voor product-, diensten- en
keteninnovaties.

Verzekeringsadministratie is als
een harnas

behoud van stabiliteit in de
verzekeringsadministratie

De core administratie beheert de basis gegevens van
de hele verzekeringsketen: zoals de product-

kenmerken, polissen, schadedossiers en de relatie-

gegevens. Soepel mee kunnen bewegen met veran-

deringen is noodzakelijk. Huidige verzekeringsadmi-

3

nistratie systemen zijn echter vaak als een harnas voor
verandering; een blokkade voor de innovatie.

innovaties snel realiseren met

4

Op basis van juiste data de
business sturen en analyseren
Geen investeringen vooraf voor
datacenter en software

Unieke propositie

Certigo Platform is de enige complete, schaalbare en permanent aanpasbare verzekeringsadministratie software oplossing voor de digitale datagedreven verzekeringsonderneming.

Wat is Certigo Platform?

Partners en integraties

Een SaaS dienst

We ontgrendelen de kracht van onze partners door

de standaard beschikbare en geborgde integraties op

Met een maandabonnement is Certigo Platform

direct beschikbaar op de veilige en schaalbare cloud
technologie van Microsoft Azure.

Certigo Platform.
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RDW
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De Certigo Platform Software

De software heeft alle functionaliteit voor de polis-

Microsoft Business Central

Sector Orange

administratie en schadeafhandeling. Geschikt voor

Roydata

een verzekeraar én een gevolmachtigde mét of

Rolls

Infofolio

zonder een tussenpersonen distributiemodel. Certigo
Platform heeft modulaire functionaliteit en krachtige
open integratie voorzieningen.

Innovatie kansen

Geladen met Practiceproducten

“Ik wil de premie in rekening brengen op basis

Met de krachtige Certigo Framework ontwikkel-

omgeving zijn alle practiceproducten al beschikbaar
gemaakt op het Certigo Platform. De practicepro-

van gemeten (IoT) gebruik van de dekking”

“Ik wil gedetailleerde BI data analyseren om te

ducten worden eenvoudig en snel door klantbe-

beoordelen of we het risico juist geprijsd hebben”

heerders gepersonaliseerd tot eigen varianten en

productversies. Uitgebreide personalisatie flexibiliteit
is gecombineerd met behoud van datakwaliteit, ver-

“Ik wil dezelfde verzekeringsnemer een verzeke-

van de integraties in de keten. Dit is immers geborgd

waar premiekorting mee wordt verdiend”.

zekerings-technische validaties en blijvende werking

ringsproduct leveren én een preventiedienst -

door het Certigo Platform. Er zijn practiceproducten

voor schade en inkomen, voor zowel particulier, zakelijk en collectief.
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Contact:

Plan een online kennismaking:

Netaspect Software BV

076 333 3500

www.netaspect.nl

Westbroek 39, Breda

sales@netaspect.nl óf https://calendly.com/netaspect/kennismaking

sales@netaspect.nl

