Automatiska affärstransaktioner
hett i livförsäkringsbranschen
Livförsäkringsbolagen behövde effektivisera och automatisera sina affärsprocesser. En elektronisk kommunikationsstandard för branschen var lösningen.
När livförsäkringsbranschen stod inför en ny affärsmodell omöjliggjorde
mängden ärenden manuell handläggning. En elektronisk kommunikationslösning togs fram som nu har utvecklats till en branschstandard.
Detta har resulterat i en mängd implementationsprojekt hos livförsäkringsaktörerna och i dagarna lanserades ytterligare en produkt baserad
på standarden.
”För Skandia Liv var det viktigt att detta initiativ blev en så generell och
bred standard som möjligt, för att den skulle kunna appliceras på flera
av våra kommunikationskanaler såväl internt som med andra företags
affärssystem. Resultatet är ett kostnadseffektivt sätt att optimera våra
affärstransaktioner”.
Jan Karlsson, Affärsutvecklare Skandia Liv

SSEK, som standarden heter, bygger på Web Services-teknologi som
accepteras av flera internationella standardiseringsorgan. I praktiken
innebär SSEK att de olika företagens affärssystem sinsemellan kan
kommunicera, genomföra transaktioner och sluta signerade avtal utan
manuell inblandning.
“Efter att som konsulter ha varit involverade i flertalet implementationsprojekt, insåg vi behovet av en mer standardiserad och generell
produkt för SSEK. Egenutvecklade lösningar resulterar ofta i resurskrävande projekt som misslyckas med att uppfylla standarden fullt ut.
Med produkten B2Bx for SSEK minskas tiden, risken och kostnaden
avsevärt vid en SSEK-implementation i organisationen. Vår vision är
att SSEK även skall tillämpas för flera syften och andra branscher”.
Mats Pettersson, Product Manager B2Bx

”När nu färdigpaketerade produkter såsom B2Bx kommer ut på marknaden, ger det bättre förutsättningar för fler bolag i branschen att räkna
hem investeringarna på den här typen av projekt. Dessutom stärker
det ytterligare standarden SSEK”.
Mats Andersson,
Ordförande i SSEK-gruppen inom Svenska Försäkringsmäklares Förening

Fakta
SSEK:
- Bygger på Web Services
teknologi
- Baseras på öppna standarder från IETF, W3C och
OASIS
- Uppfyller de juridiska krav
som branschen ställer på
bl.a. spårbarhet och
säkerhet
- Förvaltas av Svenska
Försäkringsmäklares
förening

B2Bx för SSEK:
- B2B - middlewareprodukt
- Stödjer SSEK fullständigt
- Byggd på J2EE-plattformen
- Fullt J2EE-kompatibel
- Kan köras på de vanligaste
applikationsservrarna
- Kan levereras baserad på
en Open Source systemmiljö

Kontakt
Är du intresserad av mer information om SSEK-specifikationen,
produkten B2Bx för SSEK eller att diskutera systemlösningar är du
välkommen att kontakta oss.
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Läs mer på www.ssek.org
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Mikael Ahlström
+46 (0)8-545 942 00
info@b2bx.se
Sveavägen 98 6tr c/o MAKERSON
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