
公司简介Descrição do Produto

eBaoCloudTM InsureMOTM 
Insurance Middle O�ce, o Middleware da Indústria de Seguros

eBaoCloudTM InsureMOTM é uma plataforma open API de inovação rápida e conectividade profunda, possibil-
itando digitalmente todas as partes, desde operadoras de seguros, corretores, agentes, MGA, canais de a�ni-
dade e startups de insurtech. O InsureMOTM permite que os core systems tradicionais das organizações de 
seguros se estendam e se conectem a todos os canais digitais e convencionais.

Atualmente, mais de 120 seguradoras e mais de 500 canais em 10 continentes estão conectados à plataforma 
InsureMO, impulsionando a revolução digital para muitas seguradoras de vida, seguros gerais, saúde e grupo.
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Seguro digital: desa�os e oportunidades
Na era digital e na economia de API, o seguro digital signi�ca conectar o seguro a uma in�nidade de oportuni-
dades de distribuição por meio de agregadores, mídias sociais e aplicativos móveis. O seguro digital acelera a 
inovação de novos produtos, aproveitando as oportunidades de crescimento indisponíveis no passado. A 
revolução digital também transforma as culturas organizacionais por meio de maior produtividade, melhores 
ferramentas e uma força de trabalho móvel.

Do ponto de vista de TI, uma organização de seguros enfrenta muitos desa�os:

•    Escolha de soluções - se uma organização de seguros iniciar
•    Se os sistemas existentes são capazes de atender às necessidades de seguro digital
•    Custo total de propriedade contínua
•    Gerenciando o risco e o custo da alteração dos sistemas existentes combinando o acima mencionado

Com o estado atual dos sistemas e da tecnologia usados por uma organização de seguros, isso pode resultar em 
sérios inibidores de crescimento e restrições de e�ciência.

Figura 1. Evolução da conectividade do ecossistema de seguros
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Figura 2. eBaoCloud InsureMO é uma plataforma API aberta para Seguros

Funções e recursos do eBaoCloudTM InsureMOTM

O eBaoCloud InsureMO é capaz de fornecer um conjunto completo de APIs de seguros em todas as linhas de 
negócios, processos e ciclos de vida de seguros (apólice, sinistros, �nanceiro, resseguro).

Produto suportado

Todos os produtos de seguro convencionais são suportados, incluindo os seguros de vida, geral e de saúde 
tradicionais. Esses produtos podem ser conectados a muitos modelos de distribuição, como produtos de 
microsseguro contextual ou baseado em cenário (ou mesmo nano). O rápido ajuste das ofertas de produtos 
canal a canal, bem como a agregação de pacotes, agora também pode ser alcançados em todos os "limites". Isso 
costumava ser um desa�o impossível de superar nos sistemas tradicionais.

O que é o eBaoCloudTM InsureMOTM?

Aproveitando duas décadas de experiência, a eBaoTech lançou a primeira cloud-native do mundo, em uma 
plataforma distribuida de seguro de quarta geração (4G) baseada em microsserviços. O eBaoCloud InsureMO é 
a solução de middle o�ce das ofertas do eBaoCloud. O InsureMO é uma solução imediata para que as organi-
zações de seguros se tornem digitais sem realizar a substituição arriscada, lenta e dispendiosa de seu sistema 
legado.

O InsureMOTM oferece um conjunto completo de microsserviços de seguro para todos os produtos e processos 
de seguros gerais, de vida, de grupo e de saúde.

Core Systems

Canal / A�nidade

eBaoCloudTM 
InsureMOTM

Product
Factory 

Motor Travel Jumper.ai Car IQ Drive Smart Broker
Portal

Agent
Portal

Term Whole
Life

MoneySmart Travel
Essentials babytree Agent 

Mobile APP

Universal
Life 

Unit
Linked

Quotation Compare Issuance Proposal Renewal Claim
Register 

Claim
Approve 

Change
Term

WeChat Line Customer 
Portal

Home Health Add / Delete
Rider 

Change Sum
Assured 

Change
Address Top UpFund

Switch
Withdraw

Funds Surrender Payment Facebook Lockton Big C

SME Savings Change
Premium Loan

Change
Payment

Frequency

Change
Payment
Method

Status
Enquiry 

Fund
Enquiry Underwriting Cancellation Qunar Ctrip And Many 

More

And Many
More

Personal
Accident 

Other
Products

Collection Premium
Redirection 

Other
Enquiries 

Other Non
Financial
Changes 

Other
Financial
Changes 

Other
Insurance

Transaction  

API
Mgmt.

API
Portal

API Usage
Analysis 

Automated
Testing 

Log and 
Audit 

Trace 
Monitor

Authentication Access
Control 

User
Mgmt.

.
Back End

Integration 
Print

Server
Instant

Messaging
eBaoCloud

SDK 
Distributed

Cache 
Service
Registry

Service
Discovery

Data
Replication

Data
Encryption 

Insurance
Products 

Insurance
Services 

eBaoTech
Solution Set

eBaoCloud
Container

Elementos básicos do seguro digital

Distributed
File System

Provider
Mgmt.

Consumer
Mgmt.

Tenant
Mgmt.

Data Backup 
& Recovery 

Failover &
Disaster

Recovery 

Pre Integrated
3rd party
Apps  

Pre Integrated
3rd party

channels  

Cloud nativo e baseado em microsserviços

Novos desenhos fundamentados em arquitetura pure play da Internet e de cloud garante �exibilidade e 
escalabilidade para lidar com grandes volumes, variações e velocidades. O eBaoCloud é certi�cado pela CNCF 
(Cloud Native Computing Foundation) como um Cloud Native baseado em Kubernetes.



Figura 4. APIs REST para habilitar totalmente con�gurável
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Um dos conjuntos mais abrangentes de APIs do setor

O InsureMO fornece um conjunto completo de APIs de seguros para todos os principais produtos e �uxos de 
trabalho / processos, como Cotação, Ilustração, Proposta, Emissão, Cancelamento, Endosso, Consulta, Sinistros e 
muitos outros. O InsureMO também oferece uma ampla variedade de APIs de terceiros publicadas por um rico 
ecossistema de fornecedores e prestadores de serviços do setor.
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Implantação �exível

O InsureMO pode ser implantado como uma oferta de nuvem pública ou privada. É apoiado por um forte 
suporte ao desenvolvedor, gerenciamento de acesso e capacidade de habilitação via eBaoCloud Container, com 
integração suave aos core systems tradicionais.

Pacote �exível e distribuição direcionada

Ao conectar-se a qualquer API do InsureMO, os 
produtos de seguros podem ser facilmente 
incorporados ao portal do segurado; portal de 
agente ou corretor; website de terceiros; aplica-
tivos móveis e aplicativos sob medida. Ao 
contrário do tempo tradicional que leva uma 
companhia de seguros para con�gurar e 
distribuir um produto, no InsureMo o mesmo 
resultado pode ser alcançado substancialmente 
em menos tempo (consulte os estudos de caso 
do InsureMO).

Figura 3. Ilustração de como uma seguradora de GI lança seguro de automóvel via InsureMO para os canais tradicionais



Gerenciamento de API líder do setor e recursos de monitoramento

Embora o InsureMO tenha total conhecimento e domínio de seguros, ele também oferece todos os recursos 
necessários e abrangentes de gerenciamento do ciclo de vida da API, incluindo registro, publicação, autenti-
cação, monitoramento, análise de painel, descontinuação e muito mais. Qualquer provedor de API pode regis-
trar suas APIs no eBaoCloud Container e autogerenciar suas APIs associadas.

eBaoCloud InsureMO Sign-Ups

Após alguns anos de rápida utilização, aquisição e melhoria signi�cativa da plataforma, atualmente mais de 120 
seguradoras e mais de 500 canais de quase 10 países estão conectados à plataforma InsureMO, oferecendo 
mais de 3000 produtos de seguros.
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Figura 5. Página do eBaoCloud Container 

Figura 6. O InsureMO suporta seguradoras a vencer o desa�o dos 3Vs do seguro digital
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Comece agora!

A equipe da eBaoTech acredita fortemente em provar a aplicabilidade da InsureMO. Permita que nossa equipe 
crie seu produto e os casos de uso de distribuição pretendidos no InsureMO. Como alternativa, por meio dos 
recursos de autoajuda e de autoatendimento do InsureMO, podemos permitir que sua equipe alcance o mesmo 
objetivo!

Direitos autorais © 2020 eBaoTech Corporation. Todos os direitos reservados. Todo e qualquer nome e conteúdo de produto mencionados neste documento 
são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este documento também pode incluir marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviço de 
outras empresas que não a eBaoTech Corporation. A permissão por escrito para copiar, reimprimir, republicar e / ou distribuir este documento na íntegra ou 
em qualquer parte deste documento, para qualquer finalidade, deve ser obtida previamente com a eBaoTech. InsureMO202004-PT
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Sobre a eBaoTech
A eBaoTech é um fornecedor de soluções digitais para o setor global de seguros e nossa missão é " make insur-
ance easy ". Nós fazemos negócios em mais de 30 países em todo o mundo, servindo mais de 200 operadoras e 
numerosos agentes, corretores, InsurTech das e outros no ecossistema seguro. O seguro digital é a próxima 
onda e o setor de seguros está entrando na economia da API. A eBaoTech fornece soluções e serviços que 
permitem o seguro digital.

Desde a sua criação em 2000, a eBaoTech tem se dedicado à inovação em insurtech. Em 2001, a eBaoTech 
desenvolveu o primeiro core system suite de seguro com base em browser/server do mundo, liderando o 
advento e a adoção da tecnologia de seguro 3G baseada em Java. Em 2015, a eBaoTech lançou a primeira 
plataforma de seguro 4G cloud-native, distribuída e baseada em microsserviços, que fornece um conjunto 
completo de APIs de seguro em todo o ciclo de vida de uma apólice de seguro. A eBaoTech oferece uma solução 
baseada em nuvem que permite o seguro digital e o core system de seguros de nível empresarial. We make 
insurance easy.

Soluções Digitais eBaoTech
O eBao Cloud é uma família de produtos baseados na plataforma open API Insurance que fornece conectivi-
dade em tempo real e recursos transacionais para seguradoras, parceiros de canal tradicionais, parceiros de 
a�nidade e startups InsurTech.
O eBao Software inclui core system suites para Seguradoras de Vida, P&C e Saúde, bem como Resseguradoras. 
Mais informações, visite www.ebaotech.com/pt.
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