
StarINS  
Informační systém  
pro komerční pojišťovny

asseco.com/ce



StarINS - Informační systém  
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StarINS představuje komplexní řešení pro komerční pojišťovny týkající se ŽIVOTNÍHO (životní, inves-
tiční životní pojištění a důchodové) a NEŽIVOTNÍHO pojištění. Toto procesně zaměřené modulární 
softwarové řešení poskytuje kompletní pokrytí front-office a back-office operací včetně aktivního 
řízení uživatelů prostřednictvím integrovaného workflow modulu. Rozsáhlé možnosti parametrizace 
softwaru zajišťují soběstačnost, flexibilitu, rozmanitost a rychlost v reakci na potřeby trhu. StarINS 
představuje produkt budoucnosti s řízeným plánem. Soustavné zdokonalování zajišťují vysoce kva-
lifikovaní odborníci v oblasti IT, pojistné matematiky a finančnictví. Funkčnosti StarINS v horizontál-
ním a vertikálním směru pokrývají provozní (back-office) i prodejní (front-office) potřeby komerč-
ních pojišťoven a posilují tak jejich konkurenční výhody.

Hlavní body 
řešení 

•	 Životní a neživotní - komplexní řešení 
pro všechna odvětví

•	 Parametrizace – vysoká úroveň para-
metrizace umožňující flexibilitu systému

•	 Workflow  -  účinné řízení business procesů 
•	 Multifunkční řešení – jedno řešení pro 

více zemí, více subjektů, více měn a 
více jazyků najednou

•	 Centrické přehledy – centralizované pře-
hledy z pohledu partnerů, pojistných smluv, 
pojistných událostí a zprostředkovatelů

•	 Insurance portál – mobilní portálová 
aplikace zahrnující online a offline režim 
do jednoho řešení

•	 Integrovaný DMS – efektivní práce s 
elektronickými dokumenty

•	 Zaměření na business procesy – bohaté 
na nástroje optimalizace business procesů

Přidaná hodnota  
pro Vás 

•	 Odbornost - dlouhodobé zkušenosti 
na globálních trzích tvořená našimi od-
borníky

•	 Agilní metodologie – implementace a 
po implementační podpora řízená agil-
ními technikami 

•	 Soběstačnost a flexibilita – nezávislost 
na dodavateli při definici business entit 
a procesů.

Výhody 
řešení

•	 Komplexní řešení pro všechna odvětví segmentů 
životního i neživotního pojištění

•	 Zvýšená efektivita prodeje pomocí mobilního 
portálového řešení

•	 Rychlá a komfortní implementace produktů od  
návrhu, přes realizaci až po uvedení na trh

•	 Jasně definovaný plán budoucího rozvoje řešení

Integrované  
Centrální přehledy

•	 Komplexní informace na jediné obrazovce
•	 Komplexní náhled zobrazující relace s okolními 

objekty, např. finance, pojistné události, zajištění…
•	 Aktivní odkazy na podrobné přehledy
•	 Integrované grafické prvky
•	 Propojení centrických přehledů
•	 Ukazatele, statistiky a notifikace
•	 Úkoly a korespondence

Pokrytí  
business oblastí

Systém je optimalizován pro potřeby komerčních pojišťoven. Vychází z logické struktury 13 modulů, které komplexně 
pokrývají provozní potřeby. Moduly jsou vzájemně nezávislé s jasně definovanými kompetencemi, pokrývají potřeby 
konkrétních business oblastí a vzájemně se doplňují. Zvolením správné infrastruktury je možné rozšířit efektivní (opti-
malizovaná) řešení pro malé, středně velké i velké pojišťovny.

•	 Konfigurátor produktů – výkonný nástroj pro návrh 
a konfiguraci produktových řad a pojistných odvět-
ví bez nutnosti zásahu do programového vybavení 
softwarového řešení

•	 Správa pojistných smluv – komplexní správa životní-
ho cyklu pojistné smlouvy a jejích dodatků (technic-
kých a netechnických změn)

•	 Správa pojistných událostí – správa a likvidace po-
jistných událostí na základě řízeného workflow

•	 Správa zprostředkovatelů a zpracování odměn – 
centralizovaná správa a zpracování odměn a provizí, 
řízení distribučních kanálů

•	 Správa plateb – výkonné předpisovací a zúčtovací 
mechanismy, upomínkování

•	 Rezervy – kompletní zpráva technických rezerv po-
jišťovny

•	 Zajištění – plná podpora všech druhů zajišťovacích 
modelů, komplexní zpracování a výkaznictví

•	 Finance a účetnictví – správa účtů a transakcí, plně 
automatizované technické účetnictví na základě 
předpisů, včetně tvorby hlavní knihy

•	 Výkaznictví – součástí řešení je výkonný reportovací 
nástroj s desítkami předdefinovaných přehledů a sta-
tistik zasahujících do všech business oblastí

•	 Správa podnikových procesů (workflow) – správa 
business procesů, včetně notifikace a výkaznictví

•	 Správa systému – integrovaný systém správy doku-
mentů, správa uživatelských práv

•	 Insurance portál – mobilní portál pro agenty i klienty, 
který je provozovatelný v online a offline režimu
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