
   
 

MACIF stawia na Guidewire InsurancePlatform działającą w chmurze Guidewire 

Cloud 

Platforma Guidewire posłuży MACIF do transformacji biznesowej, zwiększenia efektywności 

operacyjnej oraz realizacji strategii cyfrowej. W procesie implementacji weźmie udział firma GFT. 

PARYŻ, Francja, STUTTGART, Niemcy, i LONDYN, Wielka Brytania, 11 lipca 2019 r. - Groupe Macif 

(MACIF), francuskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, oraz spółka Guidewire Software, Inc. 

(NYSE: GWRE), dostawca niezawodnej platformy dla branży ubezpieczeń osobowych i 

majątkowych, poinformowały dziś, że MACIF postanowiła wykorzystywać Guidewire 

InsurancePlatform™, oprogramowanie typu SaaS (Software-as-a-Service) działające w chmurze 

Guidewire Cloud™. Firma MACIF wybrała InsurancePlatform* jako pierwszy użytkownik 

rozwiązania Guidewire Cloud zarówno we Francji, jak i w Europie. Pragnie zastąpić swoje 

dotychczasowe systemy i przekształcić całą bazę klientów – wszystko po to, aby umożliwić 

nawiązanie nowych form współpracy w zakresie rozmaitych produktów marki. GFT, będące 

członkiem porozumienia Guidewire PartnerConnect™ Consulting, zostało wyznaczone na partnera 

w projekcie implementacyjnym.  

"Planujemy zbudować nowoczesną, skuteczną organizację, prawdziwie wzajemną i cieszącą się 

opinią konkurencyjnej, z przystępnymi dożywotnimi rozwiązaniami ubezpieczeniowymi dla 

członków naszego towarzystwa," mówi Yann Arnaud, Kierownik ds. produktów, ekonomii, 

wydajności i ryzyk w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych, Groupe Macif.  "Guidewire 

InsurancePlatform to narzędzie, które pomoże nam zrealizować ten cel, zaś kompleksowość 

rozwiązania w chmurze Guidewire Cloud tylko utwierdza nas w przekonaniu, że trafiliśmy na 

właściwego partnera. Za takim wyborem przemówiła również łatwość wdrożenia oferowanych 

przez firmę produktów cyfrowych oraz to, że są one doskonałą odpowiedzią na nasze potrzeby 

biznesowe."  

 



 

Korzyści płynące z wykorzystania Guidewire InsurancePlatform dla firmy MACIF to m.in.: 

 uzupełnienie wielokanałowej strategii cyfrowej poprzez zastosowanie innowacyjnych, 
elastycznych rozwiązań cyfrowych dla branży ubezpieczeniowej; 

 zwiększenie responsywności na zmieniające się potrzeby rynkowe za sprawą szybszego 
tworzenia i dostarczania produktów; 

 przeprowadzanie w sposób łatwy i bezpośredni szkoleń pracowników dzięki uproszczonym 
i intuicyjnym procesom w ramach podstawowego systemu; 

 znaczące oszczędności na projektach oraz szybsza ich realizacja dzięki zmodernizowanym i 
zoptymalizowanym podstawowym systemom. 

 
"Długo zastanawialiśmy się nad wyborem odpowiedniego partnera, poszukując wśród dostępnych 

na rynku francuskim rozwiązań dla branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Nasz wybór 

padł na Guidewire ze względu na kompleksowość technologii oraz ich wiodącą pozycję na tle 

konkurencji,"  dodaje Yann Arnaud. "Już widzimy, że to była doskonała decyzja. We współpracy z 

GFT udało nam się pomyślnie wdrożyć produkty z oferty Core i Digital w pionie komercyjnych 

ubezpieczeń komunikacyjnych w ciągu 10 miesięcy. Proces ten obejmował także pełne 

zaadaptowanie różnych nieszablonowych rozwiązań." 

"Współpraca z MACIF i Guidewire stanowi ostateczne potwierdzenie kierunku naszego działania na 

rynku ubezpieczeniowym. Z dobrym skutkiem połączyliśmy naszą zdolność produkcyjną na rynku 

europejskim z pozytywnymi doświadczeniami ze współpracy z Guidewire naszego kanadyjskiego 

oddziału. W ten sposób po raz pierwszy wdrażamy w Europie niezawodne rozwiązanie, jakim jest 

Guidewire Cloud, " mówi Marika Lulay, prezes GFT.  

"Jesteśmy wdzięczni firmie MACIF za zaufanie, jakim nas obdarzyła, i za jej wiarę w możliwości 

naszych rozwiązań chmurowych", mówi Keith Stonell, dyrektor zarządzający na region EMEA, 

Guidewire.  "Z dużą nadzieją myślimy o współpracy z MACIF, aby pomóc im osiągnąć wyznaczony 

przez nich cel – modernizację biznesu i wyróżnienie się w oczach członków towarzystwa szeroką i 

bogatą ofertą produktów i usług cyfrowych."  

*MACIF wykorzystuje następujące produkty: Guidewire PolicyCenter™, Guidewire Client Data 

Management™, Guidewire Rating Management™ oraz Guidewire BillingCenter™, jako narzędzia 

oceny ryzyka, zarządzania polisami, zarządzania danymi klientów, ratingami oraz roszczeniami, a 



 

także jako system rozliczeniowy. Ponadto firma postawiła na Guidewire DataHub™ oraz Guidewire 

InfoCenter™ do zarządzania danymi i informacjami biznesowymi w całej organizacji. Towarzystwo 

MACIF zdecydowało się również na wykorzystanie Guidewire EnterpriseEngage™ do 

wielokanałowej obsługi cyfrowej swoich klientów i podwykonawców. 

O firmie MACIF 

Macif to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w ubezpieczeniach wzajemnych. Firma zatrudnia 

ponad 10 tys. pracowników. Posiada szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych – od ubezpieczeń 

motoryzacyjnych, przez ubezpieczenia mieszkań i ubezpieczenia zdrowotne aż po ubezpieczenia na życie. 

Zaufało jej ponad 5,4 mln członków towarzystwa. Oferuje również usługi finansowe, umożliwiając założenie 

rachunku bankowego, kredytowego czy też oszczędnościowego. Całkowite przychody Grupy Macif w 2018 

roku wyniosły 6,2 mld euro. 

O firmie GFT 

GFT usprawnia transformację cyfrową w czołowych światowych instytucjach finansowych. Inne sektory, 
takie jak przemysł i ubezpieczenia, również korzystają z zaawansowanych kompetencji GFT w zakresie 
doradztwa i implementacji, obejmujących wszystkie aspekty pionierskich technologii, takich jak inżynieria 
chmury, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy dla Przemysłu 4.0 i łańcuch bloków (blockchain). 

Dzięki swojej dogłębnej specjalistycznej wiedzy technicznej, silnej sieci partnerów i skalowalnym 
rozwiązaniom informatycznym GFT zwiększa produktywność tworzenia oprogramowania. Zapewnia to 
klientom szybszy dostęp do nowych aplikacji informatycznych i innowacyjnych modeli biznesowych, 
zmniejszając jednocześnie ryzyko. 

Firma GFT została założona w 1987 r. i ma oddziały w 13 krajach, dzięki czemu jest blisko swoich klientów. 
Zatrudnia ponad 5000 pracowników. GFT umożliwia im rozwój zawodowy we wszystkich obszarach 
inżynierii oprogramowania i tworzenia innowacji. Akcje spółki GFT Technologies SE są notowane 
w segmencie Prime Standard na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: GFT-XE).  

www.gft.com 

O chmurze Guidewire Cloud 

Chmura Guidewire Cloud to optymalne rozwiązanie pozwalające w pełni wykorzystać potencjał 

InsurancePlatform. Stanowi połączenie oprogramowania, usług i ekosystemu Guidewire w ramach 

skalowanego modelu SaaS. System daje się skalować w zależności od zastosowania, zapewnia 

przewidywalność kosztów i przenosi ryzyko informatyczne na Guidewire. Zespoły ekspertów Guidewire i 

certyfikowani przez SaaS partnerzy zapewniają usługi wdrożeniowe, bezpieczeństwo, bieżące zarządzanie 

systemem i jego regularne aktualizacje. Wszystkie produkty Guidewire są dostępne w chmurze Guidewire 

Cloud, która wykorzystuje Amazon Web Services (AWS).  

 

https://www.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/share/


 

O firmie Guidewire Software 

Guidewire dostarcza oprogramowanie, które pozwala firmom ubezpieczeniowym odnosić sukcesy 

i dostosować oferowane produkty do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Zapewniamy 

oprogramowanie, usługi i ekosystem partnerski, aby ułatwić naszym klientom prowadzenie, różnicowanie i 

rozwijanie działalności. Mamy zaszczyt obsługiwać ponad 350 firm w 40 krajach. Więcej informacji na 

stronie www.guidewire.com oraz w serwisie Twitter: @Guidewire_PandC. 

Kontakt: 

Valérie Imparato 
Communications Department – Groupe Macif 
vimparato@macif.fr  

 

Beatrice Martin-Vignerte 
Chief Communications Officer, GFT Technologies SE 
+49 711 62042106 
Beatrice.Martin-Vignerte@gft.com 

 

 

Agence OneChocolate 
Loriane Léveillé / Elodie Buch 
+33 1 41 31 75 04 / +33 1 41 31 75 06 
loriane@onechocolate.fr / elodie@onechocolate.fr 
 
 
Louise Bradley 
PR & Communications – EMEA 
+44(0)7474 837 860 
lbradley@guidewire.com 

 

### 

UWAGA: Informacje na temat znaków towarowych Guidewire można znaleźć na stronie 
https://www.guidewire.com/legal-notices. 
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