Fremtidens standardløsning
til liv og pension
FACT SHEET

LIFELINK er den samlende og velafprøvede
standardløsning til administration af policer for liv- og
pensionsselskaber. Systemet understøtter hele
værdikæden fra den første kontakt med en kunde, over
oprettelse af aftale og håndtering af police, til styring af
udbetalinger.

Derfor LIFELINK
LIFELINK er udviklet med baggrund i Edlunds nære samarbejde med
pensionsselskaber og erfaringer fra de fælles processer, der er i liv- og
pensionsbranchen. Systemet understøtter markedsrente, livscyklusprodukter, gennemsnitsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning.
LIFELINK består af en række standardmoduler, der kan håndtere aftaler,
administrere policer med tilhørende processer, ind- og udbetaling, workflow
samt standardintegration med offentlige myndigheder.

Fleksibel standard

Value for money
LIFELINK er udviklet med fokus på kvalitet og pålidelighed i beregninger og
fremføringer, høj performance og brugervenligt interface. Vedligeholdelse
og opdateringer af standardsystemet er særdeles omkostningseffektive og
giver store besparelser på TCO.

Teknologi

Mere information

LIFELINK er en trelags-løsning med database, server og klient. Alle
beregninger, valideringer og øvrig forretningslogik håndteres i serverlaget,
hvorimod klienten er dialogbaseret med høj brugervenlighed i det velkendte
Windows-interface. Systemet er 100% managed .NET-kode, og
standardmodulet opdateres to gange årligt iht. lovgivningsændringer og ny
funktionalitet på baggrund af behov og ønsker fra branchen.
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Fuldt integrerbar
standardløsning
Lav TCO
Standardløsninger og processer
Omkostningseffektiv
vedligeholdelse og udvikling
Skalérbar løsning
Automatisering af
forretningsprocesser
Fremtidssikret teknologi

Standardmodulerne udgør typisk 80-85% af den endelige løsning. Den
resterende kundespecifikke del opbygges i tæt samarbejde med kunden i
adskilte moduler, der integreres for at sikre en driftssikker løsning, der
reducerer omkostningerne per police betragteligt. LIFELINK kan fuldt ud
integreres i kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og
webservices.

