
Ratabase®

Krachtige, 

innovatieve, eenvoudige rating



Van het genereren van premies tot het modelleren van nieuwe risicoklassen: 
verzekerings-rating beweegt zich met de snelheid van het internet. Om de 
concurrentie aan te kunnen, dienen verzekeraars te beschikken over een 
technologische oplossing die net zo snel is en – wanneer het aankomt op het 
verstrekken van waardevolle informatie aan mensen – net zo goed. 
 
Of de doelstellingen van onze klanten nu zijn om efficiency en wendbaarheid te 
verhogen of de pricing en time to market te verbeteren; CGI beschikt over de 
expertise om deze doelstellingen te helpen bereiken.

CGI’s wereldwijde aanwezigheid en ervaring in zowel de schade- als de 
levensverzekeringsmarkt hebben ervoor gezorgd dat CGI partner of choice is 
van honderden verzekeraars, makelaars en assuradeuren over de hele wereld. 
Wij implementeren voor klanten oplossingen in de hele waardeketen en helpen 
onze klanten succesvol te zijn en te groeien. 
 
CGI’s verzekeringskennis en -ervaring

•	 CGI	verleent	consulting-	en	IT-diensten	aan	12	van	de	top	20	van	verzekeraars	
en	meer	dan	200	klanten	wereldwijd

•	 CGI	Ratabase®	is	wereldwijd	de	nummer	1	rating	engine	bij	meer	dan	100	
schade-	en	levensverzekeraars

•	 CGI	is	wereldwijd	de	system	integrator	voor	de	grootste		
core-verzekeringssystemen

•	 Binnen	acceptatieprocessen	worden	jaarlijks	meer	dan	15	miljoen	transacties	
en	informatieproducten	verwerkt

•	 CGI	beschikt	wereldwijd	over	meer	dan	1500	verzekeringsspecialisten	op	het	
gebied	van	IT-outsourcing	en	applicatiemanagement-services

•	 CGI	beschikt	over	meer	dan	3500	verzekeringsspecialisten



CGI	Ratabase®	voegt	
onmiddellijk	waarde	toe	aan	
verzekeringsmaatschappijen,	
wanneer	deze

•	 Hun	polisadministratiesysteem	
upgraden

•	 Systemen	en	platformen	
consolideren

•	 Via	internet	realtime	offertes		
verstrekken	aan	tussen-
personen,	makelaars	of	
consumenten

•	 Hun	systemen	willen	versnel-
len	en	verzekeringsproducten	
sneller	willen	lanceren
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Productoverzicht en belangrijkste 
voordelen 
CGI	Ratabase®	is	in	de	verzekeringswereld	een	vertrouwde	naam	op	het	gebied	van	rating.	
Ratabase	stelt	verzekeringsagenten	en	consumenten	in	staat	om	realtime	premieoffertes	op	
te	vragen.	Ratabase	stelt	aan	actuarissen	en	business-analisten	geavanceerde	modelleer-
tools	ter	beschikking,	noodzakelijk	om	bij	de	laatste	marktontwikkelingen	en	–trends	aan	te	
kunnen	haken.

Verzekeringsmaatschappijen	profiteren	van	het	hefboomeffect	op	beschikbare	informatie	dat	
ontstaat,	doordat	nu	belangrijke	technische	middelen	aan	business	users	ter	beschikking	
kunnen	worden	gesteld.	Zij	kunnen	nu	markten	segmenteren,	impact-analyses	uitvoeren,	
trends	onderzoeken	en	daarmee	aan	klanten	betere	en	concurrerendere	producten	
aanbieden.

CGI	Ratabase®	is	een	gespecialiseerd	rating-platform,	geen	extra	toevoeging	aan	een	
polisadministratiesysteem.	Hierdoor	worden	productimplementaties	versneld,	nemen	de	
rating-mogelijkheden	snel	toe,	is	er	sprake	van	grotere	schaalbaarheid	en	is	onderhoud	
eenvoudiger.	Daardoor	is	er	sprake	van	een	uitermate	korte	terugverdientijd	van	de	
investering	in	dit	rating-systeem.

De	belangrijkste	kenmerken	en	voordelen	van	CGI	Ratabase®	zijn:	
	

Innovatieve functionaliteit

•	 Werkt	als	een	uitbreiding	op	Microsoft®	Excel

•	 Zorgt	door	middel	van	Ratabase	Apps	voor	een	sneller	en	efficiënter	gebruik

•	 Gebruikt	impactanalyse	om	het	proces	van	het	bepalen	van	ratings	te	vereenvoudigen	

Productiviteitswinst

•	 Zorgt	door	de	gestroomlijnde	workflow	voor	grotere	efficiency	en	een	betere		
time	to	market

•	 Biedt	de	mogelijkheid	om	meerdere	projecten	tegelijk	efficiënt	te	beheren

•	 Biedt	de	mogelijkheid	om	sneller	informatie	te	vinden

•	 Biedt	de	mogelijkheid	om	informatie	vooraf	te	bekijken	en	te	bewerken	

Operationele efficiency

•	 Vereenvoudigt	het	intern	verplaatsen	van	gegevens

•	 Maakt	het	ontwikkelen	en	configureren	van	gebruikersrollen	binnen	de	organisatie	
mogelijk

•	 Vereenvoudigt	en	consolideert	het	ontwikkelen	en	onderhouden	van	tabellen
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De Ratabase Product Suite  
build once-distribute anywhere 
Een	grote	waarde	wordt	toegevoegd	en	uw	resultaten	worden	sterk	verbeterd,	wanneer	u	verzekeringsproducten	slechts	
één	keer	hoeft	te	bouwen,	maar	u	deze	vervolgens	wel	over	verschillende	applicaties,	op	verschillende	platforms	met	
onderling	verschillende	databases	en	andere	technologie	kunt	uitrollen.

Via	Ratabase	kunnen	dezelfde	rates	en	rules	worden	toegepast	op	een	polisadministratiesysteem,	een	internet-
offertesysteem	op	een	UNIX®	server	en	op	een	op	Windows®	draaiende	workstation	voor	het	modelleren	van	rates.

Door	deze	flexibiliteit	aan	uw	business-specialisten	te	geven,	stelt	u	uw	IT-experts	in	staat	om	zich	te	richten	op	de	
technologische	aspecten	van	uw	systemen.	Omdat	de	verzekeringslogica	nu	buiten	de	applicatie(s)	van	de	eindgebruiker	
is	gebracht,	kunt	u	uw	systemen	en	applicaties	moderniseren,	zonder	dat	u	zich	zorgen	hoeft	te	maken	over	het	
opnieuw	moeten	ontwikkelen	van	de	verzekeringslogica.
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ASX400
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DB2
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Calculator

Calculator

Calculator
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Cloud

Oracle

Oracle

Product Builder
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administratie

Geautomatiseerde
acceptatie

Web-Quoting

Rate-
modellering
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Management

Rating-
vergelijker

Build Once-Distribute Anywhere
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De Product Builder 
Het	ontwerpen	van	verzekeringsproducten	is	dankzij	Ratabase	Product	Builder	eenvoudig	geworden.	Het	is	–	door	een	
gestroomlijnde	workflow	en	een	intuïtieve	gebruikersinterface	–	eenvoudiger	dan	ooit	om	premietabellen	te	ontwerpen,	
managen	en	onderhouden.

Product	Builder	is	software	voor	actuarissen	en	business	designers,	waarmee	zij	hun	tabellen	en	rating-formules	bouwen,	
noodzakelijk	voor	rating	policy-transacties.	

Met	Product	Builder	is	het	mogelijk	om:

•	 Productdefinities	vast	te	stellen	die	bepalen	waar	tabellen	en	formules	moeten	worden	toegepast

•	 Multi-key	en	multi-result-tabellen	te	bouwen

•	 Maatwerk	te	leveren	in	logische	formules	voor	de	verwerking	van	welk	policy	rating-scenario	dan	ook

•	 Tabellen	en	formules	te	delen	over	meerdere	productgroepen	en	landen

•	 Via	user	filing	baselines	voor	tabellen	en	formules	vast	te	stellen

•	 Met	filing	groups	productimplementaties	te	managen

•	 Versiebeheer	op	tabellen	en	formules	uit	te	voeren	op	basis	van	filing	date

•	 Persoonlijke	takenlijsten	vast	te	stellen
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De Production Calculator 
CGI	Ratabase®	hanteert	een	build	once	–	distribute	anywhere	model,	waarbij	de	productieomgevingen	en	runtime	
environments	zich	op	verschillende	platform-configuraties	kunnen	bevinden.

Ratabase	Production	Calculator	is	de	engine	die	de	kracht	en	mogelijkheden	biedt	om	premieberekening	realtime,	op	
milliseconde	niveau,	uit	te	voeren.	

Ratabase	Production	Calculator	hanteert	een	integratielaag	die	opdrachten	uit	welk	polisadministratiesysteem	dan	ook	
omzet	in	Ratabase-formaat,	zodat	deze	kunnen	worden	verwerkt.

De	Ratabase-integratielaag	ondersteunt	verschillende	omgevingen,	waaronder	WebLogic,	JBOSS,	IIS	en	WCF.

De Ratabase Apps 
Ratabase	Apps	zijn	ontworpen	om	de	gebruikerservaring	verder	te	verbeteren	door	het	breder	beschikbaar	stellen	van	
functionaliteit.	De	Ratabase	Apps	zijn	als	stand-alone	softwareprogramma’s	ontworpen	die	analytische,	technische	en	
administratieve	mogelijkheden	bieden,	zonder	dat	hiervoor	een	Product	Builder	sessie	hoeft	te	worden	geopend.	Via	
een	directe	verbinding	met	uw	Ratabase-database,	verbeteren	de	Ratabase	Apps	de	kennis	en	zichtbaarheid	van	uw	
productgegevens.	

De	Apps	zijn	in	de	volgende	categorieën	beschikbaar:	

•	 Analyse	en	modelleren

•	 Rapportage

•	 Integratie	en	performance

•	 Testen

Production Calculator 
in één oogopslag

Multi-platform ondersteuning

Multi-integratielaag
ondersteuning

Performance-architectuur
voor ondersteuning van zeer
grote volumes van 
polistransacties

Mogelijkheid tot repeterende 
afhandeling (loops) 
binnen één call
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Ratabase University 
De	missie	van	de	Ratabase	University	is	om	de	hoogste	
kwaliteit	in	opleiding,	training	en	certificering	te	bieden,	
zodat	gebruikers	hun	kennis	kunnen	uitbreiden	en	zij	zo	
productief	mogelijk	zijn	met	Ratabase.

Via	de	Ratabase	University	krijgen	studenten	training	
van	ervaren	Ratabase-instructeurs	door	middel	van	een	
combinatie	van	lessen	en	praktische	workshops.	De	
meeste	lessen	en	training	worden	door	de	instructeurs	
persoonlijk	en	klassikaal	of	via	een	virtual	classroom	
gefaciliteerd.	

Ratabase Certificering
Het	Ratabase-certificeringsprogramma	is	ontworpen	
om	in	de	verzekeringsindustrie	veelgevraagde	kennis	en	
vaardigheden	te		herkennen	en	verder	te	ontwikkelen.

Een	Ratabase-certificaat	is	in	de	verzekeringsmarkt	een	
waardevol	bewijs	van	een	aangetoond	niveau	van	kennis	
en	expertise	op	het	gebied	van	insurance	rating.	

CGI	biedt	drie	uitgebreide	certificeringen:

•	 Ratabase	Associate	Certification	(RbAC)

•	 Ratabase	Professional	Certification	(RbPC)

•	 Ratabase	Master	Certification	(RbMC)	

Waarom Ratabase 
Het	aantal	Ratabase-gebruikers	groeit	elk	jaar	verder.	
Onze	klanten	horen	dan	ook	bij	een	toonaangevende	
en	zeer	actieve	gebruikersgroep.	Deze	biedt	input	en	
discussies	over	productverbeteringen	en	waargenomen	
trends	in	de	verzekeringsmarkt.	Ook	organiseert	de	
gebruikersgroep	regelmatig	opleidingsconferenties.	
CGI	streeft	voortdurend	naar	het	verbeteren	van	haar	
dienstverlening	aan	klanten,	hetgeen	blijkt	uit	hoge	
klanttevredenheidsscores.

Belangrijker	voor	een	succesvolle	implementatie	is		het	
begrijpen	van	de	klantomgeving,	de	IT,	de	business	van	
de	klant	en	diens	klantbehoeften.	Het	CGI	Ratabase-
team	heeft	inmiddels	meer	dan	100	succesvolle	
implementaties	gerealiseerd	en	beschikt	over	een	
onbetwiste	en	brede	ervaring	in	de	verzekeringsindustrie.	
Ons	delivery-team	beschikt	over	een	gemiddelde	van	19	
jaar	aan	werkervaring	met	verzekeringssoftware	in	de	
verzekeringsindustrie.

Al	onze	dienstverlening	is	gebaseerd	op	de	processen	en	
methodieken	uit	de	CGI	ISO	9001	Certified	Partnership	
Management	Framework.	Door	de	combinatie	hiervan	
met	de	CGI	Ratabase®	oplossing,	helpt	ons	team	van	
professionals	u	om	uw	productmanagement	en	rating	
onderscheidend	te	maken.

Het CGI Verschil 
Onder	IT-	en	business	process-dienstverleners,	beschikt	
CGI	over	de	meest	diepgaande	gespecialiseerde	kennis	
van	rating	en	rating-configuraties.	Wij	bieden	een	
combinatie	van	degelijke	technologie	en	configuratie-
tools,	waardoor	onze	klanten	in	staat	worden	gesteld	
om	rating	stand-alone	te	centraliseren	en	daardoor	de	
winstgevendheid	van	producten	te	maximaliseren.

CGI	definieert	succes	als	het	overtreffen	van	
verwachtingen	en	het	helpen	van	haar	klanten	om	de	
beste	resultaten	te	bereiken.	Wij	zijn	alleen	succesvol,	
wanneer	onze	klanten	hun	projectdoelen	bereiken	of	zelfs	
overtreffen.	Onze	uitstekende	klanttevredenheidscores	
zijn	het	bewijs	van	onze	klantgerichtheid	en	van	de	hoge	
kwaliteit	van	onze	dienstverlening.

Bij	CGI	zijn	we	vastberaden	om	onze	klanten	te	helpen	
succesvol	te	zijn.	Dat	doen	we	op	basis	van	de	volgende	
fundamenten:

•	 Meer	dan	35	jaar	van	lange	termijn	groei	met	68.000	
professionals	in	40	landen

•	 Aanwezigheid	dicht	bij	onze	klanten,	met	lokale	verant-
woordelijkheid	voor	klanttevredenheid	en	succes

•	 Wereldwijde	delivery	via	delivery	centers	op	vier	
continenten

•	 Een	ISO-9001	gecertificeerd	kwaliteitsraamwerk	
dat	zorgt	voor	een	CGI	on-time,	on-budget	delivery	
trackrecord

•	 Industrie-expertise,	end-to-end	dienstverlening		en	
brede	op	IP	gebaseerde	oplossingen,	gericht	op	het	
helpen	realiseren	van	de	bedrijfsdoelstellingen	van	onze	
klanten.



OVER CGI 
CGI,	opgericht	in	1976,	werkt	met	
68.000	professionals	in	400	kantoren	
in	40	landen.	CGI	hecht	grote	waarde	
aan	lokale	verantwoordelijkheid	
voor	het	succes	van	haar	klanten,	
maar	biedt	tegelijkertijd	wereldwijde	
dienstverlening.	Door	toepassing	van	
een	gedisciplineerde	aanpak	heeft	
CGI	een	leidende	positie	binnen	
de	sector	wat	betreft	on-time	en	
on-budget	projecten.	Door	onze	
kwalitatief	hoogwaardige	business	
consultancy,	systeemintegratie	
en	outsourcing	services	halen	
klanten	het	beste	rendement	op	
hun	investeringen.	En	dankzij	de	
nieuwste	technologieën	afgestemd	
op	de	bedrijfsstrategie	worden	de	
beste	financiële	resultaten	behaald.	
De	gemiddelde	klanttevredenheid	
scoorde	de	afgelopen	tien	jaar	steeds	
hoger	dan	een	9.	Een	duidelijk	bewijs	
van	CGI’s	toewijding.

INFORMATIE
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
met	ons	opnemen:

T:	+31	6	26164091

E:	piet.hein.goossens@cgi.com

cginederland.nl/verzekeraars


