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Agito’dan sigortacılıkta
dijital dönüşüm öncülüğü
2016 yılındaki vizyonlarının sektöre kaliteli, yenilikçi ve kârlı
çözümler sunmak olduğunu ve bu vizyonu başarıyla uyguladıklarını dile getiren Mutlu Uğursa; “Bu vizyonu gerçekleştirmemizdeki en önemli basamaklardan biri; yetkinliklerimizi
artırmak ve süreçlerimizi kalite odaklılığın merkezinde geliştirmek oldu. Beraberinde müşterilerimizin memnuniyeti ve hizmetlerimizdeki kalite seviyesinin artışına dayalı olarak insan
kaynağımızı da büyüterek 150 çalışana ulaştık. 2016 yılını bitirirken, en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketine verilen Deloitte
Fast-50 ödülüne de müşterilerimizin takdiriyle 5. kez üst üste
ulaşmamızın gururunu da yaşıyoruz” dedi

“Agito 2017 yılına “Agito Bulut” hizmetleri ile
tüm sektöre dijital sigortacılıkta bütünleştirilmiş
hizmetler sunarak giriyor”
20 yıldan bu yana sigorta sektörüne tüm branşlarda bilgi sistem çözümleri sunan Agito 2017 yılına, tüm hizmet altyapısını
bulut ortamına taşıyarak, uçtan uca yazılım hizmet modelinde
(SaaS) vereceği dijital çözümlerle girmeye hazırlanıyor.

“Agito, tüm branşlarda bulut altyapısı ve
dijital sigortacılık ilkesi ile geliştirdiği “Agito
Cloud” hizmetlerini 2017 yılı ilk çeyreğinde
müşterilerinin hizmetine sunuyor”
Agito’nun 2016 yılı çalışmaları ve 2017 hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundan Agito Genel Müdürü, Mutlu Uğursal, 2016
yılında tüm branşlarda hedefledikleri büyüme stratejilerini
gerçekleştirdiklerini belirterek; “2017 yılında da müşterilerimize, pazarın ihtiyaçlarına ve kanuni düzenlemelere zamanında
uyum gösterecek, ortak hareket becerisi ve hızlı değişimin
yarattığı maliyetleri en iyi seviyede yönetecek ortak akıl temelinde hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz” dedi. Uğursal,
elementer, sağlık ve hayat-emeklilik branşlardaki çözümlerini
bulut ortamına taşıyarak, uçtan uca yazılım hizmet modelinde
(SaaS) dijital sigortacılık ilkesiyle yenilediklerini belirtti.

2017 yılının Agito için 2 nedenden ötürü çok önemli ve birçok
konuda değişimin yaşanacağı bir yıl olacağını da belirtten
Uğusal; “2017 yılında Agito’nun 20. yılını kutlayacağız. Bu vesile ile birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca bizlere gösterdikleri
inanç ve güven için değerli müşterilerimize, tüm iş ortaklarımıza ve sektör dostlarımıza teşekkür etmek isterim. Bunun yanı
sıra, Agito olarak sigorta sektörüne inancımızı pekiştirdiğiniz
ve bizleri böylesi bir heyecan verici yatırım ve büyüme sürecinde cesaretlendirdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
2017 yılı Agito’nun sigortacılık ürün ve hizmet ailesine yepyeni ürün ve hizmetlerin katılacağı bir yıl olacak. Agito bugüne
kadar başarı ile sektöre sunduğu proje hizmetleri, çözüm garantili ve yapılandırılmış SLA bakım hizmetleri, regülasyonlara
uyumluluk gibi proje sonrası hizmetlerine, altyapı hizmetlerini de ekleyerek tüm bu hizmet altyapısını bulut ortamında ve
uçtan uca yazılım hizmet modelinde (SaaS) veriyor olacak.
Agito, bu değişim sayesinde bugüne kadar vermiş olduğu
hizmetlere tek noktadan yönetim, ölçeklenebilirlik, kullandıkça
öde gibi fiyatlama hizmetlerini de ekleyerek müşterilerine ve
sektöre yeni bir hizmet modeli sunacak.

“Agility for the insurers of tomorrow”

