
تأمين موثوق مع تكنولوجيا متقدمة

مستقبل أكثر أمانًا مع
اتصاالت وراك للتأمين



االستعداد للنمو

أمنــت شــركة راس اخليمــة الوطنيــة للتأمــن 
التــي متهــد  التقنيــات  )راك( باالســتثمار يف أحــدث 

املــدى  علــى  النجاحــات  مــن  املزيــد  حتقيــق  أمــام  الطريــق 
العمــل يف املقــام األول علــى ثالثــة مبــادئ  الطويــل. حيــث يســتند 

أساســية بســيطة: األســس املتينــة والقيــم القويــة واملنتجــات املبتكــرة. إنهــا 
رحلــة شــهدت تفــّوق الشــركة علــى الســوق التقليــدي خــالل الســنوات األخيــرة لتضعهــا 

ــة اإلمــارات العربيــة  يف مكانهــا الصحيــح بــن الالعبــن الرئيســين يف مجــال التأمــن بدول
ــق إدارة الشــركة مؤخــراً  ــام فري ــرة، ق ــاً مــن اخلب ــر مــن 40 عام ــى أكث ــاداً عل املتحــدة. اعتم
بإدخــال تعديــالت داخليــة ضخمــة مصحوبــة باســتثمارات كبيــرة بغــرض توســيع البصمــة 
الرقميــة للشــركة وحتقيــق أهدافهــا التنمويــة. يف واقــع األمــر، ســاهمت هــذه االســتثمارات يف 
تثبيــت الشــركة كواحــدة مــن املزوديــن الســبعة األساســين للرعايــة الصحية فقــط واملرخصن 

مــن قبــل حكومــة دبــي لتقــدمي االختبــارات الطبيــة األساســية املقــررة يف عــام 2014.

تحديات متزايدة

قبــل إدخــال اإلصالحــات الداخليــة، عملــت أقســام الشــركة معــاً مــن خــالل اســتخدام نظــام 
أساســي قــدمي غيــر متكامــل لتطبيقــات قواعــد البيانــات. حيــث كان علــى املوظفــن تصويــر 
الوثائــق التأمينيــة التــي أصدروهــا يدويــاً، ممــا أدى إلــى وجــود مجموعــة كبيــرة مــن امللفــات 
التــي حتمــل وثائــق التأمــن الورقيــة ونســخ مــن معلومــات العمــالء - كان زمــن معاجلــة طلــب 
ــب 8-6 صفحــات  ــه، ويتطل ــة إلمتام ــي 45 دقيق ــة يصــل حلوال واحــد لتســعير تأمــن املركب
ورقيــة. ناهيــك عــن ارتفــاع التكلفــة املرتبطــة بهــذه العمليــة اليدويــة وإجــراءات األمــان 
لالحتفــاظ باملعلومــات احلساســة للعمــالء، ولكــن التكلفــة احلقيقيــة كانــت محدوديــة القــدرة 

علــى النمــو.



يشــتهر فريــق راك للتأمــن مبثابرتــه علــى ترســيخ 
أســس العمــل. حيــث ســاعد تبنــي التكنولوجيــا املتطــورة 
إحــداث  يف  اإلبداعيــة،  واألفــكار  االســتراتيجي  والتخطيــط 
تغييــرات إيجابيــة يف الشــركة ودفعهــا لتحقيــق املزيــد مــن النمــو. مــع 
تطبيــق النظــم اجلديــدة وتنفيــذ البنيــة التحتيــة ، أصبــح مــن الســهل علــى 
وســطاء التأمــن احلصــول علــى عــروض األســعار كمــا متّكــن العمــاء مــن شــراء وثائــق 
التأمــن عبــر االنترنــت بــكل ســهولة وســرعة. يتــم حفــظ جميــع املعلومــات والوثائــق 
تلقائيــاً وتخزينهــا بشــكل آمــن، دون وجــود قطعــة واحــدة مــن الــورق ميكــن مشــاهدتها. 
هــذا وقــد شــهدت الشــركة زيــادة يف عــدد وثائــق التأمــن الصــادرة منــذ تنفيذ املشــروع. 
ومــع أن هــذا يعــود إلــى حــد كبيــر لزيــادة أعمــال التأمــن الصحــي للشــركة، إال أنــه ناجت 
أيضــاً عــن الرغبــة املســتمرة يف ابتــكار أســاليب مختلفــة مثــل  البحــث عــن منتجــات 
وقطاعــات جديــدة وتقــدمي اخلدمــات احلاليــة بطــرق فريــدة مــن نوعهــا. أمــا بالنســبة 
لســيمون بروكــس، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات يف شــركة راك للتأمــن، فقــد وفــرت 
عمليــة التجديــد التكنولوجــي العديــد مــن الفــرص اجلديــدة للنمــو والتنميــة، حيث قال: 
لقد أّثر نظام Eskadenia اجلديد يف  أداء كل شــخص منا داخل الشــركة. وقد زادت 
كفاءتنا وإنتاجيتنا بشــكل كبير واســتفادت الشــركة من اســتعادة القدرة على التعايف من 

الكوارث  
خالل النســخ من 

تقنيــة  باســتخدام  االحتياطــي 
أحدثــت  لقــد  طبقــات”.  “الثــالث 
عمليــة التطويــر التقنــي ثــورة يف طريقــة 
أدائنــا لعملنــا وتعزيــز آفاقنــا املســتقبلية 
للنمــو، األمــر الــذي لــم يكــن ممكنــاً تنفيــذه 
الفنيــة  واملعرفــة  التصميــم  مهــارات  دون 
والدعــم مــن اتصــاالت.    ترافــق النظــم 
الشــركة  مســتوى  علــى  التــزام  اجلديــدة 
مميــزة   عمــالء  رعايــة  خدمــة   بتقــدمي 
ــع. كمــا هــو احلــال  ــد البي ــا بع وخدمــات مل
للشــركة  األخــرى  اجلوانــب  معظــم  مــع 
فقــد تطــور مركــز االتصــال الــذي أنشــئ 
بــدأ  حيــث  واضــح،  بشــكل   2016 عــام 
ــن مــن خطــوط  ــن مــن املوظفــن واثن باثن
الهاتــف، ومــن املتوقــع أن يتجــاوز قريبــاً  
موظفــاَ  عشــرين  باملركــز  العاملــن  عــدد 
خلدمــة العمــالء وأن يــزداد يف املســتقبل 
الســاعة  مــدار  علــى  يعملــون  حيــث 
ــر مــن 40 خطــاً مخصصــاً  باســتخدام أكث

مــن اتصــاالت.

اتصال متكامل

ــكار بشــكل يتيــح  ــا واالبت ــر للتكنولوجي ــة أكب ــي أهمي ــأن يول رغــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة راك للتأمــن الســيد أنــدرو ســميث ب
للفريــق التعامــل بســرعة مــع احلجــم املتزايــد لألعمــال اجلديــدة. حيــث مت تركيــب أجهــزة خــوادم تخزيــن البيانــات الداخليــة يف 

ــاز خــادم  ــط جه ــق التأمــن الصــادرة ومســتندات العمــاء احلساســة. وقــد مت رب ــن وثائ ــي لتخزي ــب رأس اخليمــة ودب مكات
البيانــات مبنصــة تطبيقــات جديــدة تعــرف بـــ Eskadenia تتيــح تكامــل العمليــات التجاريــة بشــكل تــام مــع زيــادة يف 

مســتوى األمــن والكفــاءة. ولتنفيــذ هــذه الشــبكة اجلديــدة، مت تكليــف مهندســي مجموعــة اتصــاالت إلنشــاء إطــار 
اتصــال ثاثــي مميــز باســتخدام خطــوط شــبكة MPLS بغــرض توفيــر اتصــال ثنائــي االجتــاه لشــركة راك 

للتأمــن بــن مكاتــب مقرهــا الرئيســي ومكاتــب فروعهــا يف أبوظبــي ودبــي. يقــول الســيد محمــد 
ــا املعلومــات لــدى شــركة التأمــن: ”قامــت اتصــاالت بتصميــم  ــر تكنولوجي عرقــوب، مدي

ــه بشــكل  ــد وضمــان عمل ــة الازمــة لتشــغيل النظــام اجلدي ــة التحتي وانشــاء البني
ــح  ــة الرئيســية، ممــا يتي ــا الثاث ــط فروعن ــد يرب ــد. هــذا اإلطــار الفري جي

ــاك  ــت هن ــى وإن كان ــوري. حت ــات بشــكل ف ــى البيان ــا الوصــول إل لن
أي مشــكلة أو انقطــاع يف أحــد اخلطــوط، فيبقــى مبقدورنــا 

الوصــول إلــى بيانــات النظــام مــن مكتبــن آخريــن، 
األمــر الــذي يوفــر إمكانــات آمنــة للبيانــات 

التــي نحتاجهــا كــي نحمــي ســجاتنا 
إليهــا  الوصــول  مــن  ونتمكــن 

ــى يف حــال وقــوع أي  حت
ــة ”. كارث

إدارة
المخاطر



الخطة المستقبلية

قامــت إدارة راك للتأمــن بتطويــر أعمالهــا مــن خــالل التفكيــر 
املســتمر واالســتباقي للوضــع احلالــي للســوق وذلــك مــن اجنــاز 
واعتمــاد  املنطقــة  مهــام بطريقــة تختلــف عمــا كان ســائداً يف 
أســاليب مختلفــة جلعــل حيــاة العمــالء والوســطاء واملوظفــن أكثــر 
ســهولة. كمــا وضعــت خططــاً طموحــة للمســتقبل أيضــاً تشــمل 
ــال، واســتهداف  ــة توســيع نطــاق التأمــن الصحــي لألعم مواصل

ــدة. ــات منتجــات جدي ــر باق ــن الســوق وتوفي ــدة م مناطــق جدي

رســمت الشــراكة مــع اتصــاالت الرائــدة يف تكنولوجيــا االتصــاالت 
ــة الحتياجــات التأمــن  ــة الشــاملة واملتكامل ــدة للتلبي مالمــح جدي

املســتقبلية لشــعب وشــركات ومؤسســات دولــة اإلمــارات.


