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Webový portál s agregátorem
a platební bránou pro

Schengen.insure

Výsledek
Sprinx Systems postavil společnosti Pheezen
portál Schengen.insure na robustním
řešení s moderními technologiemi, které
do budoucna podporují zapojení dalších
evropských pojišťoven i vytvoření dalších
jazykových verzí portálu. Díky inteligentnímu
pojistnému agregátoru mohou zákazníci na
portálu Schengen.insure velmi snadno najít,
porovnat a ihned uzavřít i zaplatit pojištění
u renomovaných evropských pojistitelů.

www.sprinx.com

Základní informace
o projektu
Společnost Pheezen potřebovala navrhnout
a vytvořit portál Schengen.insure se srovnáním
incomingového zdravotního pojištění. Dle
legislativy EU je totiž povinností každého žadatele

Řešení

V první fázi byla provedena integrace s třemi významnými

uživatelům portálu nabízeno srovnání nabídek napříč všemi

pojišťovnami, působícími v České republice, konkrétně

vybranými pojišťovnami a jejich pojistnými produkty.

Společnost Sprinx Systems navrhla a vytvořila portál

s pojišťovnami AXA, Maxima a Uniqua. Jelikož data nejsou

Schengen.insure, který plně odpovídá požadavkům

pojišťovnami poskytována v jednotném formátu a zásadně se

zadavatele. Od počátku je portál vyvíjen se zaměřením

liší, bylo nutné provést každou integraci samostatně.

Schengen.insure nabízen výběr destinace kam cestují,

Ve výsledku má každá z pojišťoven své vlastní integrační

výši pojistného. Na základě zadaných údajů je zákazníkovi

řešení a uzavřené smlouvy se do každé z nich zasílají jinou

nabídnut popis variant pojištění, společně se seznamem

na celosvětový trh, jelikož jeho klienty jsou občané
z celého světa, cestující do Evropské unie.

Pro zjednodušení výběru pojištění je uživatelům portálu
volba doby pobytu a dalších parametrů, ovlivňujících

o vízum pro pobyt v zemích Schengenského

Aby mohli zákazníci portálu po výběru z nabídky pojištění také

cestou, kterou daná pojišťovna vyžaduje. Data jsou odesílána

pojistných rizik. Po výběru konkrétní varianty pojištění je

prostoru Evropské unie mít zdravotní či cestovní

okamžitě zaplatit pojistné, byl vytvořen administrační nástroj,

e-mailem, na zabezpečený FTP server nebo datovými větami

zákazník vyzván k vyplnění údajů, nezbytných pro uzavření

pojištění splňující předepsané parametry. Zásadním

ve kterém se spravují veškeré objednávky, a který je propojen

přímo do API rozhraní systému pojišťovny. Každá z pojišťoven

pojistné smlouvy, a poté přesměrován na platební bránu pro

požadavkem byla možnost přístupu k portálu

s platebními bránami PayPal a PayU.

určuje parametry, jak často jsou uzavřené smlouvy odesílány,

úhradu pojistného. Následně je přímo v systému vygenerována

prostřednictvím mobilních telefonů. Postupným

jaká musí obsahovat data a v jakém formátu. Systém vyvinutý

pojistná smlouva a související pojistná dokumentace, která je

cílem portálu Schengen.insure je integrování

Sprinx Systems musí všechna data agregovat tak, aby byla

automaticky odeslána zákazníkovi.

nabídek nejvýznamnějších pojišťoven v rámci celé

pojistná smlouva danou pojišťovnou přijata.

Evropské unie.

Výzvy

Řešení portálu bude postaveno na moderní

Vytvoření portálu Schengen.insure

mobilní přístup k webovým aplikacím a službám.

postavilo Sprinx Systems, jako
dodavatele technologického řešení,
před několik zásadních výzev:

technologii React, zaměřené na rychlý a pohodlný

Pojišťovny poskytují data o svých nabídkách různými
způsoby a v různých formátech. Pro provoz portálu
je proto nutné vyvinout agregátor nabídek pojištění.

Aby mohli uživatelé portálu Schengen.insure vybírat

Dále byly na portálu Schengen.insure implementovány všechny

z nabídek se srovnatelnými parametry, bylo nutné v rámci

požadavky společnosti Pheezen, spojené s optimalizací webu

všech pojišťoven a jejich produktů najít styčné body, které

pro internetové vyhledávače (SEO). Požadavky na SEO byly

jsou pro zákazníky důležité. V agregátoru, naprogramovaném

zpracovány marketingovou agenturou, která se bude starat

na základě konkrétních požadavků na porovnávaná data, je

o propagaci a marketingové řízení portálu.

Oceňujeme především inovativní přístup k vývoji
naší aplikace, profesionální jednání a zároveň
ochotu věnovat se našim problémům a účastnit
se naplno při jejich řešení. V neposlední řadě
děkujeme za spolehlivou a rychlou zákaznickou
podporu, která je v našem oboru podnikání velmi
důležitá.
Leona Tejklová
schengen.insure

Schengen.insure
Společnost Pheezen s.r.o. provozuje webový
portál Schengen.insure, specializující
se na prodej incomingového cestovního
a zdravotního pojištění pro cizince ze třetích
zemí, kteří plánují pracovat, studovat nebo
cestovat do zemí v rámci Schengenského
prostoru. Cílem služeb portálu je postarat
se o vyhledání správného typu pojištění pro
každého zákazníka. Společnost Pheezen je
držitelem licence pojišťovacího agenta pro
celý evropský hospodářský prostor (EEA)
a spolupracuje pouze s ověřenými partnery

Sprinx Systems

a pojistiteli.

Sprinx je na trhu již od roku 1996 a po celou dobu se specializuje
na CRM a obchodní systémy na míru. Cílem firmy je zákazníkovi
poskytnout komplexní a vzájemně integrovaná technologická
řešení, která jsou potřebná pro úspěch na poli digitální ekonomiky.
Zákazníkům nabízíme tvorbu a implementaci Sprinx CRM,
robustních e-shopů a portálů s nejmodernějšími marketingovými
nástroji či aplikační hosting a IT outsourcing. Sprinx je také
významný dodavatel IT řešení do farmaceutického průmyslu
a produktů HPC (High Performance Computing).

Sprinx Systems, a. s.
www.sprinx.com

