netaspect

Profiel Netaspect
Historie
Netaspect is in 1996 opgericht en gestart als
ontwikkelaar van internet applicaties met
integraties naar traditionele backoffice systemen.
Vanaf 2004 hebben we ons gespecialiseerd in
de verzekeringsmarkt en de eerste versie van
de Certigo Sales en Service module bij onze
klanten ingevoerd. Hiermee worden traditionele
polisadministratie systemen opengesteld voor
bijvoorbeeld tussenpersoon portalen, consumenten
websites en frontoffice medewerkers in een call
center. Vanwege het nieuwe verzekeren zagen
we een duidelijke marktvraag voor een volledig
geïntegreerde verzekeringsadministratie – één
systeem voor de front- en de backoffice.
Daarom hebben we in 2008 besloten de Certigo
softwarelijn verder uit te bouwen met de twee
primaire proces applicaties voor een verzekeraar:
de polisadministratie en de schadebehandeling.

Onze drie kenmerkende
aspecten
■ Software voor het nieuwe verzekeren
■ Diensten voor een succesvolle overgang van
administratie en software systeem
■ Blijvende innovatie door samenwerking

Software voor het nieuwe verzekeren
Het nieuwe verzekeren gaat over kansen benutten van de nieuwe marktverhoudingen door inzet van moderne
technologie. Digitaal waar het kan, altijd beschikbaar en benaderbaar via channels naar keuze en het vermogen
hebben van snelle aanpassing en verbetering van de geboden services en verzekeringsproducten.

sales & service

■ Eén geïntegreerd systeem
■ Multi-channel en multi-label

policy

claims

finance

■ Lagere kosten
■ Kortere time-to-market

basis
De Certigo software modules

certigo

netaspect
Succesvolle overgang van administratie en software systeem
De professionele diensten van Netaspect zorgen voor het optimaal benutten van de
Certigo software mogelijkheden en een succesvolle overgang van de huidige systemen
en administraties naar het nieuwe geïntegreerde Certigo systeem. Onze implementatie
methodiek Certigo STEPS garandeert daarbij een succesvolle project aanpak en sturing.

certigo STEPS
implementatie methode

Blijvende innovatie door
samenwerking
De komende 10 jaar zal het gemak waarmee
verzekeraars nieuwe onderscheidende proposities
en bedienings-modellen introduceren bepalend
zijn voor het succes. Eenvoudig technologie kunnen
toepassen en administraties en software systemen
blijven innoveren is daarom essentieel.
Hierbij levert onze wijze van samenwerken met
klanten en partners de meest concurrerende
oplossing. Een totaaloplossing waarmee
verzekeraars de kansen in de markt verzilveren.
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