Indústria de Seguros

Melhorando as comunicações
com o cliente na indústria de seguros
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Caso de Uso Solução Correspondence Management

Antes

Os problemas

Perfil da empresa
A OLnSure atua na indústria de seguros há
mais de 15 anos.
Após uma análise e uma pesquisa reveladora
com os clientes, a empresa tem procurado
formas de melhorar seus processos
corporativos.

Uma auditoria interna concluiu que os sistemas
e processos de comunicações com o cliente não
foram otimizados para o sucesso, nesse mercado
altamente regulado e competitivo.
Incontáveis templates eram utilizados em vários
departamentos, praticamente sem controle de
conformidade. Os funcionários navegavam em
vários sistemas para localizar templates e muitas
vezes voltavam a criar suas próprias comunicações.
Os processos eram baseados em papel e
altamente manuais e sujeitos a erros. Diminuição
da produtividade no atendimento ao cliente e maior
tempo de resposta às consultas dos clientes.
Os sistemas legados eram inadequados para
a criação ou personalização de documentos
sofisticados. Não era possível adotar uma
comunicação multicanal.
Aplicação inconsistente da marca e mensageria
na correspondência corporativa.
Fazer alterações em um template levava até 1 mês,
colocando a OLnSure em risco de não cumprir com os
novos regulamentos em tempo hábil.

connect.objectiflune.com/correspondence-management-solution
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Case de Uso Solução Correspondence Management

A solução

OL® Connect

Agora

Após considerar várias opções, a OLnSure decidiu
integrar a tecnologia OL® Connect aos seus sistemas
existentes e foi capaz de:

Agora a OLnSure pode criar, modificar e personalizar
totalmente a correspondência usando uma
experiência de edição controlada.

√

Como funciona

√

√

Centralizar e controlar os
templates de documentos
e os padrões da marca.
O conteúdo e os templates
de vários departamentos
agora são criados,
atualizados e gerenciados
de forma centralizada em
uma única plataforma.

√

√

Equipar sistemas existentes
com capacidades de saídas
multicanais. Isso permite
a criação e entrega de
correspondência nos formatos
impresso, móvel ou web.
Capacitar os funcionários
para gerar sempre
comunicações com
a marca correta e a
linguagem e o layout
apropriados em toda
mensagem ao cliente.

√

Atingir taxas de retenção
de clientes mais altas com
comunicações precisas,
pontuais e personalizadas,
entregues pelos canais
preferidos.
Reduzir a dependência
do departamento de
TI para alterações em
documentos e templates.
Há uma melhor capacidade
de resposta às mudanças
regulatórias e aos requisitos
do mercado.

Criação e gerenciamento
centralizado de conteúdo

Crie, edite e
personalize a
correspondência do
cliente em um portal
Envio multicanal ao
cliente

Explorar novas áreas onde
a tecnologia OL Connect
pode beneficiar sua
organização.

Para obter mais informações sobre como o
OL Connect pode melhorar os processos de
comunicações com o cliente clique aqui:
connect.objectiflune.com/correspondence-management-solution
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