Телематични услуги за застрахователния сектор
Услуги за нуждите на застрахователните компании
При днешния силно конкурентен пазар компаниите се стремят да намаляват разходите си.
Auto3P е специализиран доставчик на модерни, прецизни и всеобхватни решения, които
адресират нуждите на застрахователния сектор за ефективно и рентабилно управление на
исковете за щети по автомобилите.
Auto3P предоставя на застрахователните дружества надеждна и точна техническа и
икономическа информация в реално време, която им позволява да оптимизират управленските
си решения и да постигнат драстични съкращения на разходи и ресурси.
Онлайн решенията на Auto3P управляват цялостния работен процес по отношение на исковете
за щети – от предварителната оценка до приключването на иска, като предлага
усъвършенствани възможности за мониторинг чрез специализирани приложения и
инструменти.
Решението за управление на исковете Horizon на Auto3P, с мощни алгоритми за бази данни,
осигурява инструменти за контрол на разходите и проверка на цените, търговия с резервни
части в реално време, възможности за онлайн бизнес, като в същото време позволява достъп
на всички заинтересовани страни до процеса за обработка на исковете.
С иновативните инструменти за управление на Auto3P застрахователните дружества могат да
оптимизират процеса на планиране въз основа на най-актуалните данни, да генерират справки
в реално време и да повишат своята рентабилност.
Иновативни услуги – AutoSense Telematics
Последната иновация в автомобилното застраховане – Полица според начина на ползване.
Модерната телематична технология позволява застрахователната полица на автомобила да се
модифицира според нивото на риска.
Auto3P с гордост представя най-новото от своите софтуерни разработки – телематични услуги
за застрахователния сектор, с ползване на GPS/GPRS система за следене на информацията за
автомобила и шофьора, предотвратяване на измами и гарантиране на сигурността.
Този вид услуги позволява на застрахователните дружества и собствениците на застраховани
автомобили да получат справедливи и разумни цени.
От известно време механизмите за следене на автомобили представляват един от продуктите
на Auto3P за корпоративни автомобилни паркове, като този продукт вече се предлага и за
застрахователния сектор чрез сървърите Auto3P Horizon (базирана в облак технология – SAAS),
които управляват всички необходими параметри за полицата според начина на ползване.
Методът

Инсталирането на Зелена кутия (GPS устройство) при сключването на застрахователна полица
със собственика на автомобила предоставя комплект от данни за превозното средство и за
шофьора.
•

Интензивност на ползване (километри)

•

Зони на ползване – градски зони/магистрали *
o

•

Време на шофиране – денем/нощем
o

•

Различни тарифи според времето на шофиране

Стил на шофиране – скорост/завои/ускорение/спирачки
o

•

Различни тарифи според зоната

Различни тарифи според стила на шофиране – бонус-малус

Разпознаване на инциденти – местоположение/време/скорост (G фактор)
o

Информация в реално време и анализ на събитието

За всеки от следните параметри са определени конкретни индикатори и системата алармира за
изключения:
•

Състояние на акумулатора – ампераж

•

Неконтролирано активиране – без ключ

Допълнителни услуги (не се включват в настоящата оферта)
•

Разпознаване на млад шофьор (чрез мобилен телефон или iButton)

•

Алармен бутон за спешни случаи (SMS)

•

E-Call

Устройството
Auto3P инсталира в автомобила Зелена кутия, която съдържа иновативна технология,
позволяваща пренос на данни на интервали от 10 секунди.
Функции на устройството:
Описание на функцията

Опция

Изнесена услуга

GPS (САЩ)

V

GLONASS (Русия)

Незадължителна

GPRS

V

Стил на шофиране

V

Състояние на акумулатора

V

Време на шофиране

V

Неконтролирано
активиране

V

Разпознаване на
инциденти

V

Резервен акумулатор

V

Местоположение на
шофиране

V

GSM услуги

Позициониране

Позициониране

Опция – Пълен комплект функции на Зелената кутия, включващи промени в G фактора,
позволяващи алармиране в реално време по отношение на стила на шофиране и при
инциденти.
Сателитни опции САЩ – GPS
Системни справки – Сървърът генерира справки в различни формати (PDF, Excel, CSV, XML):
1. Дневен отчет
2. Седмичен отчет
3. Месечен отчет
4. Годишен обзорен отчет

