Productvisie

Data

Data is de belangrijkste asset van verzekeraars

De Certigo productvisie is om verzekeringsonderne-

data biedt verzekeringsondernemingen onge-

datagedreven digitale verzekeraar te zijn. Daarvoor

geworden. Digitalisering en het toepassen van

kende kansen voor product-, diensten- en keteninnovaties.

De verzekeringsadministratie is – als het systems of

record - hét centrale systeem voor het genereren en
toepassen van data.

mingen met onze software in staat te stellen een
leveren we verzekeringsadministratie software –

Certigo Platform - voor de composable enterprise;
bedrijfsprocessen worden door de onderneming

samengesteld door bedrijfsfuncties te laten uitvoeren
door software systemen naar keuze.

Data Strategie
Netaspect heeft voor de software ontwikkeling van Certigo Platform een data strategie geformuleerd.

De data strategie raakt drie vlakken: datakwaliteit, data operationeel gebruiken en beschikbaarheid van de data voor
analytische doeleinden.

Datakwaliteit
De in Certigo vastgelegde data van de
polissen en schadedossiers is betrouwbaar.
Omdat Certigo het system of records is van de

verzekeringsadministratie heeft het een grote verantwoordelijkheid en impact op de datakwaliteit.

Wij passen daarom het architectuur principe van
de enkelvoudige data verantwoordelijkheid toe.
Dezelfde soort data kan in veel verschillende

systemen binnen het bedrijf voorkomen, maar er

is slechts één functie die de verantwoordelijkheid

voor de data attributen heeft. Denk hier aan NAW
relatiegegevens die kunnen voorkomen in vele
systemen als een verzekeringsnemer

(polisadministratie), crediteur en debiteur

(financieel systeem), prospect (CRM), medewerker
(HRM) en getuige (schadeafhandeling). Daarom
heeft Certigo uitgebreide synchronisatie voor-

zieningen, waardoor ook een ander systeem de

‘owner’ van deze relatiedata kan zijn. Een ander
voorbeeld van dit principe is het enkelvoudig

onderhouden in Certigo van alle verzekeringsproduct kenmerken; zoals de mogelijke waarden van
het eigen risico. Omdat Certigo deze meta-data

met een API publiceert naar externe portalen is er
geen dubbel onderhoud.

Een tweede pijler voor de datakwaliteit zijn de

Certigo Platform practiceproducten. Elk veld van
een practiceproduct wordt in een apart veld in

de database opgeslagen, heeft validaties, wordt

opgenomen in het datawarehouse integratie datamodel en in de AFD-mapper.

Certigo Platform heeft veel standaard proces integraties om de datakwaliteit te bewaken.

Proces integraties zijn kant en klare integraties
met diensten voor o.a. postcode huisnummer

controle, KvK SBI codes, kenteken en voertuigdata,
opstal objecten kenmerken en terroristenlijst
controles

Data gebruiken
Certigo data is eenvoudig beschikbaar voor
gebruikers en systemen.
De gebruikers worden in hun werk geholpen met
Certigo dashboards, waarin de werkbakken met

werktaken beschikbaar zijn. Een werktaak brengt
de gebruiker direct naar het juiste panel en het

werk. Hierbij wordt het te bewerken acceptatieverzoek of schadedossier in het panel getoond.

Het volledige polis klantbeeld en het schadedos-

sier worden in een overzichtspanel gepresenteerd.
Certigo kent uitgebreide integratie voorzie-

ningen met andere systemen, ieder met een eigen
toepassing. Alle integraties zijn consistent, veilig
en beschreven. De open architectuur maakt het

eenvoudig om nieuwe databronnen toe te passen;

Data voor analyses
De in de Certigo systemen gegenereerde data
is volledig en tijdig beschikbaar voor de analytische bedrijfssystemen van de verzekeringsonderneming.

bijvoorbeeld IoT data in de premieberekening en

De Certigo Data Interface is een relationele data-

voor fraude preventie.

van de operationele systemen en transactiedata

De modulaire Certigo software functies zijn be-

een volledige en stabiele databron van alle Certigo

externe databronnen bij de schadebehandeling

naderbaar met API-s, event channels en de open
user interface.

base die alle Certigo data bevat, onafhankelijk

opslag technologie. De Data Interface is daarmee
data.

De Data Interface is uitgebreid gedocumenteerd

in de data glossary. De attributen van elk dataveld
zijn beschreven. De inhoudelijke stabiliteit wordt
geborgd omdat de Data Interface een separate

database is en zijn eigen stabiele datamodel heeft.
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