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T
o po trze by pro wa dzo ne go
biz ne su po win ny dyk to wać
ro dzaj i ko lej ność wdra ża -

nych funk cjo nal no ści, tak aby sys -
tem zwięk szał je go efek tyw ność. 

Nie zwy kle istot ny jest rów nież
fakt, że w do ro słość wcho dzi po ko -
le nie Z, któ re wy cho wa ne w świe -
cie mo bil nych tech no lo gii chce, by
każ de na rzę dzie by ło in tu icyj ne, ła -
twe w uży ciu i do stęp ne z każ de go
miej sca na Zie mi. 

Po dej ście bu si ness dri ven de -
ve lop ment jest du żo ła twiej sze
w przy pad ku sys te mów szy tych
na mia rę, gdzie od po cząt ku zna -
ne są kon kret ne wy ma ga nia
klien ta, a opro gra mo wa nie jest
pro jek to wa ne zgod nie z cha rak -
te ry sty ką da nej fir my i sek to ra
go spo dar ki, w któ rej przed się -
bior stwo pro wa dzi swo ją dzia łal -
ność. W przy pad ku pro duk tów
po dej ście „bu si ness dri ven de ve -
lop ment” jest trud niej sze, ale nie
nie moż li we. Ze wzglę du na ko -
niecz ność stan da ry za cji, wy ma ga
głęb sze go zro zu mie nia biz ne su
ja ko ca ło ści i do świad cze nia
w pra cy z róż ny mi przed się bior -
stwa mi z da ne go sek to ra. 

Przed się bior stwo po sia da ją ce
sys tem speł nia ją cy po wyż sze wy -
ma ga nia mo że do pro wa dzić
do zmniej sze nia cza su po świę ca -

ne go przez pra cow ni ków na bie żą -
cą pra cę biu ro wą na wet do 20%. 

Ze wzglę du na spe cy fi kę sek to -
ra, ja kim są ubez pie cze nia, za rzą -
dza ją cy przed się bior stwa mi ta ki mi
jak agen cje ubez pie cze nio we czy
kan ce la rie bro ker skie po win ni ze
szcze gól ną sta ran no ścią po dejść
do wy bo ru sys te mów in for ma tycz -
nych. 

Jed nym z sys te mów, któ re,
umie jęt nie wdro żo ne, przy no szą
wie le ko rzy ści w sek to rze ubez pie -
czeń, jest opro gra mo wa nie do za -
rzą dza nia kan ce la rią bro ker ską
z mo du łem do za rzą dza nia re la cja -
mi z klien ta mi (mo duł CRM).
Opro gra mo wa nie to, oprócz
uspraw nie nia dzia ła nia kan ce la rii,
po zwa la na roz wią za nie pro ble -
mów, z któ ry mi bo ry ka się świat
ana lo go wy, czy tak zwa nych sys te -
mów nie kom plet nych. 

Po ni żej przed sta wiam 9 po wo -
dów, dla któ rych war to wdro żyć
no wo cze sny sys tem do za rzą dza -
nia kan ce la rią bro ker ską z mo du -
łem CRM.

1. Upo rząd ko wa nie pro ce sów 
Upo rząd ko wa ne pro ce sy są za -

wsze ła twiej sze do na ucze nia
i szyb sze, a to po wo du je zwięk sze -
nie efek tyw no ści pra cy kan ce la rii
bro ker skiej. W pro sty spo sób prze -
kła da się to na więk szą licz bę

klien tów, któ ra mo że być ob słu żo -
na w da nym cza sie, a tym sa mym
na więk sze zy ski.

2. Au to ma ty za cja po wta rzal nych
czyn no ści

Wspo mnia ne wy żej upo rząd ko -
wa nie i zwięk sze nie po wta rzal no -
ści pro ce sów mo że w efek cie pro -
wa dzić do ich au to ma ty za cji,
a tym sa mym do dal szej oszczęd -
no ści cza su i zmniej sze nia kosz -
tów. Do dat ko wo, pra cow ni cy są
zwol nie ni ze żmud nych czyn no ści
obar czo nych du żym ry zy kiem błę -
du, co po zy tyw nie wpły wa na ich
za do wo le nie i sa tys fak cję z pra cy.
Przy kła da mi dzia łań, któ re moż na
au to ma ty zo wać, są spraw ne bu do -
wa nie za py ta nia ofer to we go
na pod sta wie sza blo nów i słow ni -
ków czy ob słu ga po lis flo to wych.

3. Lep sza or ga ni za cja pra cy
Mo duł CRM to tak że na rzę dzie

do or ga ni zo wa nia wła snej pra cy
przez pra cow ni ka. Umie jęt nie wy -
ko rzy stu jąc mo duł kon tak tów oraz
ka len darz, usta wia jąc wła sne aler ty
i do da jąc za da nia do li sty, pra cow -
nik mo że zwięk szyć wy daj ność
oraz po pra wić swój wi ze ru nek
w oczach klien tów. Za awan so wa -
na in te gra cja sys te mu z pocz tą
elek tro nicz ną sku tecz nie po rząd -
ku je otrzy my wa ne wia do mo ści
i uła twia za rzą dza nie ni mi. 

W na tło ku za dań i spo tkań nie trud -
no jest za po mnieć o ko niecz no ści
wy ko na nia te le fo nu do klien ta czy
ko lo kwial nie mó wiąc „prze ga pić”
wia do mość e -ma il. Or ga ni zu jąc to
wszyst ko w jed nym miej scu, pra -
cow nik sta je się kom pe tent nym
part ne rem biz ne so wym dla klien ta,
co rów nież zwięk sza je go war tość
w oczach pra co daw cy. Ko rzy sta nie
z mo du łu CRM umoż li wia rów -
nież ła twiej sze zor ga ni zo wa nie za -
stęp stwa w przy pad ku urlo pu lub
nie spo dzie wa nej cho ro by pra cow -
ni ka. Oso ba za stę pu ją ca mo że
szyb ko zo rien to wać się w je go za -
da niach i obo wiąz kach. 

4. Zwięk sze nie ja ko ści gro ma -
dzo nych da nych

W no wo cze snych sys te mach da -
ne są gro ma dzo ne w jed nym miej -
scu, a do stęp do nich jest kom plek -
so wy, ofe ro wa ny w wi do ku 360°
z sys te mem od no śni ków i z do stę -
pem do pul pi tów me ne dżer skich.
Uła twia to na wi ga cję oraz po zwa la
na szyb kie po zy ski wa nie in for ma -
cji, co jest nie zwy kle istot ne w pra -
cy w cza sie rze czy wi stym. Sys te my
CRM da ją tak że moż li wość gro -
ma dze nia hi sto rii kon tak tów oraz
two rze nia wła snych no ta tek, po -
zwa la ją cych szcze gó ło wo zo bra zo -
wać sy tu ację z da nym klien tem.
Jed nym z głów nych atu tów jest 

in te li gent ne wy szu ki wa nie po sło -
wie klu czo wym. Wpi su jąc przy kła -
do wo na zwi sko klien ta lub je go nu -
mer te le fo nu, otrzy mu je my nie tyl -
ko da ne te le adre so we, ale tak że ak -
tyw ne po li sy czy zgło szo ne szko dy.
Wy bra ne sys te my po zwa la ją tak że
na po bie ra nie da nych bez po śred -
nio ze stron GUS, co oszczę dza
czas i po zwa la unik nąć po my łek.

5. Spraw ne ge ne ro wa nie ra por -
tów i sta ty styk

Zgro ma dzo ne da ne hi sto rycz -
ne, do ty czą ce na przy kład wiel ko -
ści sprze da ży, po zwa la ją na two -
rze nie wy czer pu ją cych ra por tów.
To nie zwy kle po moc ne w pla no wa -
niu stra te gii na ko lej ne la ta, oce nie
kon dy cji przed się bior stwa czy wy -
cią ga niu wnio sków na te mat po dej -
mo wa nych dzia łań. Mo duł ra por -
to wy da je szyb ki wgląd do hi sto rii
prze tar gów, struk tu ry port fe la czy
cza su ob słu gi szkód.

6. Ge ne ro wa nie spój nych in for -
ma cji

Sy tu acje, w któ rych da ne są gro -
ma dzo ne przez róż nych pra cow ni -
ków we wła snych ar ku szach kal ku -
la cyj nych, nie na le żą do rzad ko ści.
W przy pad ku nie obec no ści da ne -
go pra cow ni ka do stęp do nich mo -
że być utrud nio ny lub nie zro zu -
mia ły. Sys te my CRM wy ma ga ją
wpro wa dze nia da nych w pew nym

PRODUKT VSOFT

Nowoczesny system IT 
dla brokera – dlaczego warto
W dzisiejszej, coraz bardziej napiętej i konkurencyjnej gospodarce posiadanie systemu

informatycznego, który będzie wnosił realne korzyści dla organizacji, jest w wielu przypadkach

kluczowym czynnikiem sukcesu. Ze względu na dużą niepewność rynkową wdrażane systemy muszą

cechować się elastycznością, która pozwala rozwijać je w myśl „business driven development” (BDD),

czyli zgodnie z potrzebami biznesu. 
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KNF

Coraz niższe stopy zwrotu OFE
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informacje na temat średnich

ważonych stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za ostatnich 

12, 36, 60 i 120 miesięcy.

Z
da nych za pre zen to wa nych przez KNF wy ni -
ka, że śred nia wa żo na sto pa zwro tu OFE
za ostat nich 12 mie się cy (30 wrze śnia 2015 r.

– 30 wrze śnia 2016 r.) wy nio sła -1,128%. Wy nik po -
wy żej śred niej osią gnę ło 5 spo śród 12 fun du szy.
Naj lep szym re zul ta tem le gi ty mo wał się OFE Pocz -
ty lion (1,067%), wy prze dza jąc ko lej no Nor dea OFE
(0,580%) i Al lianz Pol ska OFE (0,567%). Naj słab -
sze wy ni ki osią gnę ły z ko lei Na tio na le -Ne der lan den
OFE (-1,685%), Avi va OFE Avi va BZ WBK 
(-2,045%) oraz Ge ne ra li OFE (-3,170%).

Z ko lei śred nia za ostat nich 60 mie się cy 
(30 wrze śnia 2011 r. – 30 wrze śnia 2016 r.) upla -
so wa ła się na po zio mie 22,682%. Wy nik po wy żej
śred niej osią gnę ło 7 fun du szy. Pierw sze miej sce
za jął Me tLi fe OFE (28,806%), wy prze dza jąc 
ko lej no Nor dea OFE (28,164%) oraz PKO BP

Ban ko wy OFE (27,224%). W ostat niej trój ce zna -
la zły się na to miast Aegon OFE (21,0121%), Pe kao
OFE (19,615%) oraz Ge ne ra li OFE (15,029%).

Je śli zaś cho dzi o śred nią wa żo ną sto pę zwro -
tu OFE za ostat nich 120 mie się cy (29 wrze -
śnia 2006 r. – 30 wrze śnia 2016 r.), to wy nio sła
ona 43,068%. Po wy żej śred niej zna la zło się 6 fun -
du szy. Naj lep szym re zul ta tem le gi ty mo wał się
Me tLi fe OFE (52,906%), przed Al lianz Pol ska
OFE (51,322%) i Nor dea OFE (49,316%). Ze sta -
wie nie za my ka ły zaś Avi va OFE Avi va BZ WBK
(39,768%), Pe kao OFE (39,239%) i Ge ne ra li
OFE (36,639%). ■

In for ma cję na te mat śred niej wa żo nej sto py 
zwro tu za 36 mie się cy (30 wrze śnia 2013 r. 

– 30 wrze śnia 2016 r.) moż na zna leźć na stro nie 
in ter ne to wej „Ga ze ty Ubez pie cze nio wej” www.gu.com.pl 

TOP MARKA 2016 

PZU, ERGO Hestia i Aviva
ubezpieczeniowymi liderami
Miesięcznik „Press” i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” opublikowały

zestawienie wizerunkowych liderów branż wyłonionych w rankingu Top

Marka 2016. W dziewiątej edycji prestiżowego badania w kategorii

„Ubezpieczenia” tryumfował PZU. 

Kancelaria CMS świadczyła usługi doradcze 

dla American International Group (AIG) 

w związku ze sprzedażą części biznesu

ubezpieczeniowego na rzecz Fairfax Financial

Holdings Limited. 

KANCELARIA CMS 

Sprzedaż części
biznesu AIG

P
raw ni cy z war szaw skie go biu ra pra co wa li przy pol skiej czę ści
trans ak cji, w ra mach mię dzy na ro do we go ze spo łu CMS wspie ra -
ją ce go AIG w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.

W wy ni ku trans ak cji o war to ści oko ło 240 mln dol. Fa ir fax do ko -
na za ku pu biz ne su AIG w Ar gen ty nie, Chi le, Ko lum bii, Uru gwa ju,
We ne zu eli i Tur cji, Buł ga rii, w Cze chach, na Wę grzech, w Pol sce
i na Sło wa cji. Trans ak cja wy ma ga jesz cze uzy ska nia od po wied nich
zgód od or ga nów re gu la cyj nych. 

Kan ce la ria CMS współ pra co wa ła z ame ry kań ską kan ce la rią De be -
vo ise&Plimp ton LLP, któ ra by ła glo bal nym do rad cą AIG przy tej
trans ak cji. Na cze le ze spo łu CMS świad czą ce go usłu gi do rad cze
na rzecz AIG sta ła He len Ro dwell, part ner i szef prak ty ki kor po ra cyj -
nej CMS w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Sze ro kie wspar cie ze stro -
ny war szaw skie go biu ra CMS obej mo wa ło do radz two trans ak cyj ne
(Iza be la Gę bal, Ra fał Klu ziak), re gu la cyj ne (Ewa Świ der ska, Krzysz tof
Gó źdź), po dat ko we (An drzej Po śniak, Ka rol Ko złow ski, Piotr No wic ki)
oraz w za kre sie: ochro ny da nych oso bo wych (Mar cin Le wo szew ski,
Ad rian na Zda no wicz), pra wa pra cy (Prze my sław Sto biń ski) i pra wa
ochro ny kon ku ren cji (Mał go rza ta Urbań ska, Krzysz tof Si ko ra). ■

Sukcesem zakończyła się integracja systemu

korporacyjnej bankowości internetowej Getin Noble

Banku z opracowaną przez Comarch platformą 

do obsługi towarzystw ubezpieczeniowych. 

COMARCH

Pomyślna 
integracja systemów 
w Getin Noble Banku

C
e lem pro jek tu by ła współ pra ca obu sys te mów w za kre sie zle ceń
prze le wów zwy kłych, za gra nicz nych (SWIFT) oraz im por tu wy -
cią gów dla ra chun ku. – Cho dzi ło o uzy ska nie zgod no ści na szej

plat for my ubez pie cze nio wej z plat for mą ban ku w po wyż szym za kre sie
oraz prze pro wa dze nie te stów na pod sta wie usta lo nych wcze śniej z klien -
tem sce na riu szy te sto wych – wy ja śnia Krzysz tof Don da jew ski
z Co march, me ne dżer pro jek tu. Dzię ki po my śl nie prze pro wa dzo nej
in te gra cji Ge tin No ble Bank mo że świad czyć wspo mnia ne usłu gi
na rzecz wio dą cych to wa rzystw ubez pie cze nio wych w Pol sce, 
w któ rych wdro żo ny jest sys tem fir my Co march.  ■

U
bez pie cze nie NNW dla człon ków ro dzi ny świad cze nio bior cy
Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go (KRUS) obej mu -
je dzie ci rol ni ków do ukoń cze nia 16. ro ku ży cia. Na te re nach

wiej skich ak tu al nie po nad 460 tys. dzie ci w tym wie ku uzy ska re kom -
pen sa tę za do zna ny uszczer bek na zdro wiu oraz zwrot kosz tów le cze -
nia w na stęp stwie nie szczę śli we go wy pad ku w kra ju i za gra ni cą. –
Po raz pierw szy w Pol sce dzie ci rol ni ków bę dą ubez pie czo ne w tak kom -
plek so wy i przede wszyst kim po wszech ny spo sób – mó wi Mi chał Gli na
z Biu ra Ubez pie czeń Pod mio tów Go spo dar czych ERGO He stii. –
Cie szy my się, że w przy pad ku nie szczę śli wych wy pad ków bę dzie my za -
pew niać naj wyż szy stan dard po mo cy naj młod szym, któ rzy dzię ki te mu
bę dą mo gli szyb ciej wró cić do zdro wia i co dzien nych za jęć oraz na uki.

NNW za pew ni świad cze nia po szko do wa nym i ich ro dzi nom m.in.
w ta kich przy pad kach, jak: zgon w na stęp stwie nie szczę śli we go wy -
pad ku, uszczer bek na zdro wiu w na stęp stwie nie szczę śli we go wy pad -
ku, po byt w szpi ta lu, do zna ne opa rze nia i od mro że nia, po nie sio ne
kosz ty le cze nia w związ ku z do zna nym uszczerb kiem na zdro wiu. ■

Dzieci rolników należących do KRUS zostały objęte

ubezpieczeniem NNW ERGO Hestii. Niemal pół

miliona dzieci i młodzieży mieszkających 

na terenach wiejskich może liczyć na pomoc 

po wypadku oraz zwrot kosztów leczenia.

ERGO HESTIA

NNW dla dzieci polskich rolników

R
a port ob jął do nie sie nia me dial ne, któ re
uka za ły się od 1 lip ca 2015 r. do 30 czerw -
ca 2016 r. i do ty czy ły naj czę ściej opi sy wa -

nych branż, m.in. ubez pie czeń. W ba da niu prze -
ana li zo wa no pra wie 18 mln pu bli ka cji, w tym
307 tys. tek stów pra so wych, 1,7 mln ma te ria łów
in ter ne to wych oraz 15,6 mln wpi sów i ko men ta -
rzy z so cial me dia. W tym ro ku ba da nie uwzględ -
ni ło tak że po pu lar ność bran dów na In sta gra mie.

– Po raz dru gi ba da nie Top Mar ka ana li zu je
wzmian ki, któ re po ja wi ły się w wy bra nych ser wi sach
spo łecz no ścio wych: na Fa ce bo oku, Twit te rze, 

YouTu be i po raz pierw szy z In sta gra ma. Wzrost zna -
cze nia so cial me dia nie po zo sta je bez wpły wu na roz -
wój ba da nia, dzię ki cze mu ra port obej mu je z ro ku
na rok co raz więk szą część ryn ku me diów – tłu ma czy
Mar cin Szczu pak, kie row nik dzia łu ra por tów me -
dial nych PRESS-SERVICE Mo ni to ring Me diów.

W ka te go rii „Ubez pie cze nia” li de rem ba da nia
po zo stał PZU. Naj więk szy pol ski ubez pie czy ciel
zo sta wił ry wa li da le ko w ty le, osią ga jąc po nad -
dwu krot nie wyż szą su mę punk tów niż ERGO He -
stia i Avi va. Licz ba wzmia nek w me diach spo -
łecz no ścio wych po twier dzi ła do mi na cję PZU.  ■

for ma cie, co zwięk sza ich spój -
ność i przej rzy stość. Do dat ko wo,
w za leż no ści od kon fi gu ra cji,
pew ne po la mo gą być ozna czo ne
ja ko ko niecz ne do wpro wa dze nia.
Po zwa la to kon tro lo wać kom plet -
ność da ne go wpi su i za pew nia, że
wszyst kie naj waż niej sze in for ma -
cje zo sta ły wpro wa dzo ne. 

7. Stwo rze nie do brej ba zy
do dal sze go roz wo ju

Współ cze śnie, opro gra mo wa -
nie nie jest bu do wa ne na za wsze.
Zmien ność go spo dar ki, no we wy -
zwa nia, z któ ry mi kan ce la rie bro -
ker skie mu szą ra dzić so bie nie mal
każ de go dnia, wy ma ga ją, by sys -
tem był ła twy do ada pta cji i dal -
szej roz bu do wy. Sztyw ność apli -
ka cji, po przez błęd ne za ło że nia
ar chi tek to nicz ne, spra wia, że na -
wet nie wiel kie uspraw nie nia są
tak dro gie, że nie mal nie moż li we
do uza sad nie nia. Sys tem nie przy -
sto so wa ny do pa nu ją cych wa run -
ków po wo du je spa dek wy daj no ści
lub two rze nie obejść, któ re
w dłuż szej per spek ty wie po wo du -
ją za chwia nie pro ce sów. 

8. Po pra wa ja ko ści ob słu gi
klien ta

Cza sy, w któ rych klien ci po zo -
sta wa li lo jal ni da ne mu przed się -
bior stwu przez wie le lat, ode szły
do la mu sa. Obec nie, utrzy ma nie
klien ta jest pro ce sem trud nym

i wy ma ga ją cym wie le wy sił ku.
No wo cze sne sys te my po zwa la ją
nie tyl ko uspraw nić kon takt
z klien tem po przez ła twy i szyb ki
do stęp do je go da nych, ale rów -
nież ofe ru ją wy spe cja li zo wa ne dla
nie go por ta le. Za pew nia ją one
sta ły do stęp do zgło szo nych
szkód czy ak tyw nych po lis, umoż -
li wia ją ich mo ni to ro wa nie i za po -
zna wa nie się z przy go to wa ną dla
klien ta ofer tą. Uży wa jąc no wo -
cze snych na rzę dzi, bu du je my
swój pro fe sjo nal ny wi ze ru nek.

9. Po pra wa ja ko ści współ pra cy
z part ne ra mi

Sys tem mo że być rów nież kar -
tą prze tar go wą we współ pra cy
z part ne ra mi ta ki mi jak to wa rzy -
stwa ubez pie cze nio we. Usys te ma -
ty zo wa ny pro ces ob słu gi prze tar -
gów, po li so wa nia czy ob słu gi
szkód i in no wa cyj ny wi ze ru nek
mo gą skut ko wać ko rzyst niej szy mi
wa run ka mi współ pra cy.

Za awa nso wa ne sys te my in for -
ma tycz ne w od czu wal ny spo sób
mo gą po pra wić dzia ła nie kan ce la -
rii bro ker skiej, jed nak że je go sku -
tecz ność za le ży od te go, na ja ki
pro dukt się zde cy du je my. 

Two rząc pro dukt VSoft In su -
ran ce Bro ker, kie ro wa li śmy się
po dej ściem na zy wa nym „pro jek -
to wa nie ukie run ko wa ne na użyt -
kow ni ka”. Ozna cza to, że

na pierw szym miej scu po sta wi li -
śmy uży tecz ność, er go no mię i in -
tu icyj ność. Na szym ce lem by ło
stwo rze nie na rzę dzia po zwa la ją -
ce go na peł ną ob słu gę kan ce la rii
bro ker skiej w jed nym miej scu.
Ja ko przed się bior stwo spe cja li zu -
je my się w roz wią za niach IT 
dla bran ży ubez pie czeń od po -
nad 10 lat. W za leż no ści od pre -
fe ren cji klien tów wspie ra my róż -
ne for my wdro że nia: w in fra -
struk tu rze klien ta, na ser we rach
do staw cy lub ze wnętrz nej fir my
ho stin go wej. Pro po no wa ny przez
nas sys tem jest wy pad ko wą wie lo -
mie sięcz nych warsz ta tów ana li -
tycz nych, prze pro wa dza nych we
współ pra cy z naj bar dziej li czą cy -
mi się bro ke ra mi ubez pie cze nio -
wy mi w Pol sce. W związ ku
z tym, oprócz do star cze nia sa -
me go sys te mu, klien ci mo gą li -
czyć na wspar cie ana li tycz ne
i tech nicz ne oraz pro fe sjo nal ne
szko le nia dla użyt kow ni ków.

Ja cek Dym czak 

dy rek tor roz wo ju 
ob sza ru ubez pie czeń w VSoft
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