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Yeni Nesil Hayat ve Emeklilik Platformu “Life4You” dijital sigortacılıkla ilgili tüm ihtiyaçları karşılıyor

Vakıf Emeklilik’te hayata geçti

Agito’nun “Dijital
Sigortacılık” bakışı ile
tasarladığı Life4You,
tamamen yenilenen
ekranları, sektörel
değişikliklere hızla
adapte olabilen
kullanıma hazır
fonksiyonları ve yeni
nesil teknoloji modüler
katmanlı mimarisi ile
sektöre farklı ve yeni bir
değer önerisi getiriyor.

Life4You, Kasım 2014’te başlayan
ve Vakıf Emeklilik çalışanları ile
birlikte “Tek Ekip, Tek Hedef ” ruhu
ile gerçekleştirilen proje çalışmaları
sonucunda, 8 Temmuz 2016 tarihinde
Vakıf Emeklilik'in mevcut sistemine ait
tüm portföy ve fonksiyonları ile birlikte
tek fazlı bir proje olarak başarılı bir
şekilde aktif kullanıma alındı.
Meşakkatli bir çalışma ile Agito, Vakıf
Emeklilik yönetimi ve çalışanlarının
vermiş olduğu üstün emek ve destek
ile tamamlanan çalışmalar sonucunda
Vakıf Emeklilik tarafından ATLAS
ismi verilen Life4You'ya bundan
sonraki yolculuğunda başarılar dileriz.
Bu başarılı proje ile birlikte Agito,
“Dijital Sigortacılık” alanında
yaptığı yatırımlar doğrultusunda,
hem teknolojik hem de fonksiyonel
ve görsel olarak zenginleştirdiği yeni
nesil sigortacılık platformu Life4You
ile Türk sigorta sektörünün ihtiyaç
duyduğu dijital atılımlarda öncü olma

OTOMATİK KATILIMA HIZLI BAŞLANGIÇ VE TAM UYUM FIRSATI
Agito kapsamı henüz netleşen ve 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ve
devlet desteği ile birlikte katılımcı sayısını milyonlar mertebesinde arttırmayı hedefleyen
“Otomatik Katılım” Sistemi Yönetmeliği ile ilgili gelişmeleri kurduğu “Müşteri Komiteleri”
ile interaktif bir şekilde yönetmekte. Agito bu köklü yasal değişiklik ile ilgili çalışmalarını
bir önceki Hayat ve Emeklilik ürününde gerçekleştireceği gibi, Yeni Nesil Hayat ve
Emeklilik Platformu olan “Life4You“ tarafında da bir çalışma yapılmakta. Bu durum
özellikle Life4You altyapısını sorunsuzca ve fazlı olarak yönetilebilir bir şekilde kullanmak
isteyen Agito müşterisi olan veya olmayan tüm Sigorta Şirketleri için Life4You altyapısı
ile birlikte Otomatik Katılım Üretim Modülüne geçmek adına bulunmaz bir fırsat
yaratmakta. Sigorta şirketleri, Otomatik Katılım ‘ın sektöre getireceği hareketlilik ve
büyüme ile birlikte Life4You ‘nun sektöre sunduğu değerleri bir araya getirip bir sinerji
yaratarak portföylerini büyütme ve sektörde öncü olabilme fırsatını yakalayabilmekteler.

YENİLENEN TEKNOLOJİK ALTYAPI

SÜREÇ ODAKLILIK

l

l

Dijital Sigortacılık Platformu
l Ergonomik ve Kullanıcı Dostu Ara yüzler
l Dinamik Raporlama Altyapısı
l Gelişmiş Basım ve Gönderi Platformu

Tasarlanabilir İş Süreçleri
Uçtan Uca Operasyon Yönetimi
l Etkin Verimlilik Yönetimi
l Çoklu Kanal Entegrasyon Yönetimi
l

ETKİN ÜRÜN YÖNETİMİ

ŞEFFAFLIK VE OTONOMİ

l

l

Esnek ve Hızlı Ürün Tanımlama
l Kullanıma Hazır Ürün ve Tarife Portföyü
l Geliştirilmiş Kanal Kaynak Modülü
l Hızlı Prim Hesaplama ve Simülasyon

hedefine emin adımlarla ilerlemekte
olduğunu sektöre bir kez daha gösterdi.
Agito bu hedef doğrultusunda attığı
adımları, sektöre yön veren şirketlerin
başında gelen Vakıf Emeklilik ile
yapmış olduğu stratejik iş birliği ve
projelerle de pekiştirmeye devam
ediyor.
'DİJİTAL SİGORTACILIKTA
ÖNCÜ ADIMLAR'
“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu
onu yaratmaktır” vizyonu ışığında
geliştirilen Life4You, büyük verilerin
ve bilgilerin yorumlanmasına destek
veren analiz ve raporlama modülleri,
kurumsal müşterilerin yanı sıra, yeni
nesil bireysel sigortacılık yöntemler
ile de hizmet sunabilen altyapısı ve
“Otomatik Katılım” gibi köklü yasal
değişikliklere hızla uyum sağlayabilen

Gelişmiş Otorizasyon ve Erişim Yönetimi
Global Güvenlik Standartlarına Uyum
l İş Analitiği Platformu
l Olay ve Denetim Bazlı Loglama Altyapısı
l

dinamizmi ile sektöre yeni nesil dijital
çözümler sunuyor.
'MÜŞTERİYE ÖZEL HIZLI
ÜRÜN MODELLERİ'
Life4You sektöre sunduğu müşteriye
özel ürün modelleme altyapısı ve özel
değer önerileri ile dijital sigortacılığın
etkin kullanılmasını sağlayarak, Sigorta
şirketlerinin portföylerini büyütmeye
ve mevcut müşterilerini daha karlı hale
getirmeye olanak sağlamakta.
İçerisinde İslami Sigortacılık esaslarına
uygun olarak gerçekleştirilen “Tekafül”
ürünü, yıllık gelir sigortaları “İrat” ve
benzeri ürün modellerini de kullanıma
hazır olarak bulunduran Life4You,
tüm sigortacılık alanında faaliyet
göstermek isteyen şirketlerin sektöre
minimum maliyet ile hızlı bir şekilde
girebilmesinin de yolunu açmakta.

LIFE4YOU ILE, AGITO ALTYAPISINI KULLANMAYAN SIGORTA
ŞIRKETLERINE DE OTOMATIK KATILIM, EMEKLILIK GELIR PLANI,
GEV VE HAYMER GÖNDERILERI YÖNETIMI ALTYAPISI VE BENZERI
YAPILAR DA SIGORTA ŞIRKETLERI ALTYAPILARINA ENTEGRE
MODÜLER OLARAK SUNULABILIYOR.

Vakıf Emeklilik ve Agito Yeni Sigorta
Bilgi Sistemi için güçlerini birleştirdi
Dijital kavramının,
önümüzdeki dönemde
sigorta sektörü üzerinde
daha da önemli olacağını
öngören Vakıf Emeklilik
yeni Sigorta Bilgi Sistemi
için Agito ile işbirliği
yaptı.

Sigorta sektöründe mobile yatırım
yapan ilk şirketlerden olan Vakıf
Emeklilik, yeni Sigorta Bilgi Sistemi’ne
geçti. ATLAS adı verilen yeni sistem
Vakıf Emeklilik’in iş süreçlerine
hız, sürdürebilirlik ve operasyonel
anlamda verimlilik katacak. Sistemle
birlikte Agito firmasının “Life4You”
uygulaması da sektörde ilk kez
kullanılıyor.
Vakıf Emeklilik Bilgi İşlem Müdürü
Ayhan Şay, “Teknolojide yaşanan hızlı
değişime paralel olarak kuruluşumuzun
25.yılını kutladığımız 2016 yılında,
şirketimizin en büyük projesini
paydaşlarımızla beraber başarıyla
tamamladık” dedi.
Büyüme hızlarının IT ihtiyaçlarını
artırdığını ve farklılaştırdığını belirten
Şay şunları söyledi: “Müşteri odaklı
çalışmalarımız artarak devam ediyor.
2015 yılında tamamladığımız CRM

uygulamamız Microsoft Dynamics ile
entegre, gelişen yeni teknolojileri içeren,
bilgi güvenliğinin ön planda tutulduğu,
yenilikçi, dış sistemlerle entegre,
operasyonel faaliyetlerde hız, verimlilik
ve yüksek kalite sağlayan bir sisteme,
ATLAS’a geçmenin haklı gururunu
yaşıyoruz.”
Yeni sisteme hem Vakıf Emeklilik
hem de Agito çalışanlarının özverili
ve yoğun çalışmaları sonucu başarılı
bir şekilde geçildi. Vakıf Emeklilik’in
tüm süreçlerinde kaliteyi artıracak
olan sistem için bir de logo tasarlandı.
“Rahat bir gelecek için yol haritamız”
ve “Geleceğimizin yol haritası”
sloganlarından esinlenilerek Atlas ismi
verilen yeni sistemin logosu da oldukça
dikkat çekici. Logo, Atlas Okyanusu
ve kıtaların birleşimi hikâyesinden ve
Vakıf Emeklilik’in renklerinden yola
çıkılarak hazırlandı.

Ayaktakiler: Vakıf Emeklilik Proje Yönetim
Ofisi Yöneticisi Oğuzhan Terzi, Bilgi
Teknolojileri Müdürü Ayhan Şay
Oturanlar: Agito Proje ve Kontrat Yönetim
Ofisi Direktörü Mübin Fakıoğlu, Proje
Uygulama ve Geliştirme Direktörü Gülşah
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