
Güvenilir Teknoloji, 
Kanıtlanmış Sonuçlar
AURA, RGA’nın sigortacılık uzmanlığı ile 
güçlendirilmiş otomatik bir sigortacılık çözümüdür.

AURA otomatik sigortacılıkta global bir liderdir 
çünkü RGA’nın eşsiz sigortacılık tecrübesini ve bilgiyi 
hızlı, esnek ve güvenilir teknolojiye dönüştürme 
deneyimini içerir. AURA “temiz” dosyaları çabucak 
onaylar ve daha zor dosyaları sigorta görevlilerinize 
yeniden değerlendirmeleri için yollar. Şirketiniz daha 
akıcı bir sigortacılık süreci ile sigorta işlemlerinde 
süre ve masraf konusunda önemli gelişmeler 
kaydedebilir.

AURA ile gerçek zamanlı sigortacılık işlemleri, 
temsilcilerin dizüstü bilgisayarlarında ve banka 
gişelerinden müşterinin ev veya ofisinden 
yaptığı başvurulara dek herhangi bir ortamda 
gerçekleşebilir. İhtiyacınız olan kişiselleştirme 
düzeyini siz seçersiniz. RGA, AURA uygulamasına 
geçmek konusunda gereken teknik işleri en aza 
indirme konusunda da, RGA’nın yazılımı sağladığı ve 
kullanıcıların web aracılığıyla kolay bağlantı kurduğu 
Yazılım Hizmeti (Software as a Service - SaaS) 
sunmakla size yardımcı olabilir.

AURA sigortacılık işlemlerinin verimliliğini oldukça 
artırır, böylece şirketiniz sigortacılık hakkındaki 
kararların kalitesini standart hale getirebilir. Fakat 
AURA yalnızca bir teknolojik çözümden çok daha 
fazlasıdır. Bir AURA müşterisi olarak, ister doğrudan 
müşteriye olan bir ürün geliştirmek, ister yeni 
bir pazara girmek, isterseniz de sigortacılık karar 
kapasitelerini geliştirmek isteyin, AURA’nın sizin 
özel iş hedefleriniz için doğru çözümler getirmesini 
garantiye alacak olan RGA’nın eşsiz uzman ekibinin 
desteğine de sahipsiniz.

AURA aynı zamanda sizin dosya koordinatörleriniz 
ve sigortacılarınızın kapasitelerini, basit görevleri 
ortadan kaldırarak en üst düzeye yükseltmenize 
yardımcı olur. Başvurudan uygulamaya dek geçen 
zaman, dinamik yansıtıcı sorgulama ve daha önce 
manüel olarak değerlendirilmiş verilere bu kuralları 
uygulama yetisi nedeniyle oldukça azalacaktır. Dosya 
yönetim dengesini şimdi kurabilir ve gelecek için olan 
sigortacılık kalitesini artırabilirsiniz.

Şirketiniz AURA ile:

Daha fazla sigorta poliçesi satabilir

İşinizi gerçek zamanlı olarak daha iyi anlayabilir

Masrafları azaltabilir 

Verimli ve tutarlı sigortacılık yapabilir
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AEGON Vaka Çalışması

BENESURE Vaka Çalışması

BIRLA SUN LIFE Vaka Çalışması

Üstün Sigortacılık kuralları
AURA, RGA’nın dünyada lider konumdaki sigortacılık 

kuralları ve uzmanlığının sağlam temeli üzerinde 

geliştirilmiştir. Üstelik, AURA kuralları en son 

sigortacılık felsefelerini yansıtmak üzere sürekli olarak 

güncellenmektedir.

Kurallar Motoru
Kurallar Motoru, AURA’nın çekirdeğini oluşturur. 

AURA’nın farklı modülleri tarafından toplanan elektronik 

bilgileri alarak, şirketiniz için kişiselleştirilmiş olan 

sigortacılık kurallarını, bir karar üretme süreci için 

sigortacılık kurallarına uygular.

AURA Kuralları Yönetme Aracı
Bu güçlü araç, kullanıcıların birden fazla ürün, risk 

faktörü, dil gereksinimleri ve bölgeler için AURA kural 

dizilerini yaratmasını ve yönetmesini sağlar. Şirketiniz 

AURA ile beraber gelen RGA sigortacılık kurallarını 

kopyalayabilir ve düzenleyebilir ya da sigortacılık 

felsefenizi yansıtan kendi kurallarınızı oluşturabilir.

AURA Farkı

İş Akışı Entegrasyonu
AURA’nın kurallar motoru modülü, herhangi bir standart 

endüstri iş akışı veya sigortacılık konusundaki bir 

masaüstü yönetim sistemine entegre edilebilir. AURA 

web hizmetleri ve XML kullanarak kolay entegrasyonu 

mümkün kılar. Müşteriler, doğru işi doğru kişiye doğru 

zamanda göndererek, AURA’ya kesintisiz olarak veri 

yükleyebilir, kararlar alabilir ve veri gönderebilir.

Yönetim Bilgileri
Yönetim Bilgileri (YB) modülü, parmak uçlarınızda yer alan 

bir bilgi deposu sunar ve şirketinizin sigortacılık kurallarını 

basitleştirmesine, demografikleri gözlemlemesine, 

trendleri analiz etmesine, karar sıklığını gözlemlemesine, 

karar kalitesini korumasına, yeni iş fırsatlarını takip 

etmesine ve daha fazlasına imkan tanır. YB modülü aynı 

zamanda sigortacılara denetim bilgileri göndermek üzere 

basit bir mekanizma sunar.

AURA’nın nasıl çalıştığını izleyin. 
Aşağıdaki videoya tıklayın.

Sigorta şirketlerinin AURA ile 
nasıl başarıya ulaştığını okuyun.
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