تبدیل صنعت بیمه به اکوسیستمی با رابط برنامهنویسی نرمافزار باز
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 .1مقدمه
"باز" به تازگی به کلمهای جدید در صننت خ مدتام تا ی تیدیش هنندت ابننخ باای ت ا دادههای باز ،رابطهای برنامهنوی سی
نرمافزار باز ،بانکداری باز ،بیمه باز  . . .اتا این ا صطالح جدید واق ا به چه ت تا بخ؟ "باز" به ظافیخ و توانایی هاکخها باای
در ت اض قااردادن مدتام مود به دنیای مارج اهننارت دارد به گونهای که شرکای خارجی و یا حتی رقبا بتوانتد از این مدتام
باای ارائهی ارزش افزودت به ت شتایان مود ا بتفادت کتتد .این روند با تکاتش تکتو وژی  APIهای باز (رابط های باناته نوی سی نام
افزار) تمکن هدت ابخ که پورتهای دیجیتالی هستتد که این ارتیاط را اتکان پذیا تیبازند.
هاکخهای به هم وابسته که از طایق  APIهای باز با یکدیگا ارتیاط دارند یک اکوسیستم واقعی  APIرا تشکیش تیدهتد که به
وبیله ی تاکیب مدتام دیجیتا ارائه هدت توبط چتدین هاکخ بهتاین تجابه را باای تشتای فااهم تیآورند.
در حوزهی فناوری این تحو باای چتدین با ا بخ که اداته دارد (به صت خ گاد هگای و حوزتی بفا فکا کتید که به هما
این اتکان را تیدهد تا ها هتلی را به صورم آنالین رزرو کتید) .نمونهای عا ی از این روند دابتان توفقیخ اوبا ( )Uberابخ .تتها
در عاض چتد با این هاکخ ارزش بازاری بیشتا از بی ام دابلیو ( )BMWبدبخ آوردت ابخ .این در حا ی ابخ که  Uberعمدتاً
چندین سرویس  APIکه توسط شرکت های دیگر ارائه شدهاند را با یکدیگر ترکیب میکند؛ ی تی


توق یخیابی توبط بیستم عاتش انجام تی هود ()Android iOS



تحابیه تسیا و نقشهها توبط  MapKitو  Google Mapsارائه تیهود



 Twilioپیام های تتتی آنی را به تشتایان اربا تی کتد



پادامخ توبط  Braintreeانجام تی هود



ربید آن از طایق  Mandrillاربا تی هود



این مدتام در فضای ابای وب باویسهای آتازون( )AWSانجام تی هوند

تاک یب این مدتام باتا  APIبه ابنننتارتا هایی تانتد اوبا این اتکان را تی دهد تا یک تجربهی کاربری عالی و خالقانه را در
بازت زتانیای بسیار کوتات ارائه دهد بتابااین رشد سریع را تسهیل می کند.
پس از آن این ابنننتارتا ها ت موال  APIهای مود را نیز ارائه تیدهتد که به نوبهی مود در مدتام هننناکخ های دیگا ادغام
تیهوند .به عتوان ت ا  APIهاکخ اوبا نیز در نام افزار هاکخ یونایتد ایاالیتز ( )United Airlinesادغام هدت ابخ.
این ت ا ها مزایای متقابل یک اکوسیستم  APIباز را نشان تی دهتد؛ ی تی هاکخ دارای تشتای 2تی تواند مدتام بیشتای را
به تشننتایان مود ارائه دهد و درعین حا هنناکخ ارائه دهتدتی مدتام 3تی تواند از افزایش ابننتفادت از  APIهای مود (و بننایا
کاالها/مدتام) تتتفع هود (و کسب درآتد کتد) .این اتا تتجا به افزایش درآتد ها دو هاکخ تیهود.
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تطمئتاً ت ا هنناکخ اوبا تنها مثال موجود نی ست؛ باای نمونه  UPSبه وبننیلهی ادغام  APIهای مود با فاوهننگاتهای آنالین
ایتتانتی به طور توفقیخ آتیزی بهم بازار مود را افزایش دادت ابخ و یا  eBayدر حا حاضا  60درصد از درآتدش را توبط API
های مود تو ید کادت ابخ ( .به عتوان ت ا  APIباای اربا یک تحصو باای قاار گافتن در یسخ )eBay
صت خ بیمه که به طور بتتی در ادغام فتاوریهای جدید کاتال آهسته عمش تیکتد بی شتا و بیشتا تحخ تأثیا قاار مواهد گافخ.
بیمه باز 4درحا تیدیش هدن به روندی نوظهور ا بخ که تو بط نیازهای فزایتدت و درحا تغییا ت شتایان و رقابخ ایت شورتکها به
جلو راندت تیهود.
این تقا ه اثرات این روند را با روی صنعت بیمه توضیح تیدهد.
 .2محرکها
در حا ی که بانکداری باز باای تدتی توضوعی داغ بودت ابخ روند باز بودن در صت خ بیمه نیز بهطور فزایتدتای افزایش یافته ابخ
(به عیارتی بیمه باز یا بیمه  .)APIدقیقا همانتد بانکداری باز بیمه باز نیز به وبننیلهی تحوالت متعدد در صنننعت بیمه به وجود
تیآید:


نیازهای مشتری در حال افزایش و تغییر است :تشتایان موابتار تجابهی بازاریابی چتد کانا ه و تاتیط 5هستتد که
بهصننورم آنی و  7/24در دبننتا باهنند .به عالوت این تجابه باید به جای اتخاذ رویکادی تحصننو گاا که بیشننتا بیمه
گاان در حا حاضا ارائه تی دهتد تشتای تحور باهد .به عتوان ت ا تشتایان دیگا نمی مواهتد یک تحصو بیمهای
تت ارف و ت مو را مایداری کتتد بلکه تمایش دارند تا ریسننکی که تی مواهتد درتقابش آن بیمه هننوند را ارائه کادت و
پیشتهادی ویژت و هخصی بازی هدت از هاکخ بیمه مود دریافخ کتتد.
نمونه های بارز این روند که بیمههای ماد( 6ی تی بیمههایی با هزیتهی کم که تتها باای یک تورد و/یا یک بازتی زتانی
کوتات به کار تیروند) بیمههای همتا به همتا 7بیمههای تیتتی با ابنننتفادت ( 8)UBIو ظهور اَبَا نام افزارها( 9به عیارم
دیگا نام افزارهایی از غو های بزرگ تکتو وژی که به عتوان بستای اصلی باای آغاز هاگونه بفای توبط تشتایان عمش
تیکتتد) و درموا بخ ت شتایانی که موا بتار ت اتلی قویتا با بیمه گا مود ه ستتد را هاتش تی هود .در حا ی که در
گذ هته ت شتایان فقط هتگام ان قاد قاارداد بیمه و هتگام طاح دعوی با بیمهگا مود تالقام تی کادند هاکخهای بیمه
اکتون تتوجه هننندت اند که با ید ت داد نقاط تما با تشنننتا یان مود را به تیزان قابش توجهی افزایش دهتد .این اتا
بیمهگاان را وادار تیکتد تا به هنناکتی مدتخ تحور تیدیش هننوند و ابزارهای تختلفی را ارائه دهتد که به طور ت مو با
جلوگیای از ریسکهای بیمه هدت در ارتیاط ابخ (که به ت ییا دیگا جلوگیای از ادعای مسارم مواهد بود).



ف شار نظارتی :بننیش پیوبننتهای از قوانین و تقارام جدید باعث تیهننود تا دپارتمانهای فتاوری اطالعام و عملیام
هاکخ بیمه بیش از حد درگیا تطییق فاآیتدهای توجود هاکخ با تقارام جدید هوند .این اتا باعث تیهود تا بودجه و
ظافیخ بسنننیار اندکی از تتابع باای کار درزتیتهی مدتام نوآورانه باقی بماند به مصنننوه که اک ا هننناکخهای بیمه
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چتدین پاوژتی دیجیتا ی بازی و ت ا ی عملیاتی 10نیز جهخ کاهش هزیتههای عملیاتی در د بخ دارند ( به د یش رقابخ
فزایتدت و ناخ بننود اند کاهش هزیتهها همانتد درآتد حیاتی ابننخ) .بتابااین هنناکخهای بیمهای که تمایش به انجام
نوآوری دارند تیبایسخ با افااد و طافهای دیگا و در قا ب تشارکخ کار کتتد.


رقابت این شورتک :تازت وارد هایی به نام ایتشننورتکها که تیتوانتد مدتام نوین تشننتای را بننایعتا و ارزانتا ارائه
دهتد در حا تحو و درهم گسیختن بازار هستتد (در با  7.6 2018تیلیارد دالر آتایکا در بخش ایتشورتک باتایه
گذاری هدت ا بخ) .همانتد ت ا بانکها هاکخهای بیمه نیز آتومته اند که هایک هدن با ت داد کمی از هاکخهای
ایتشننورتک موب و ت تیا باای ارائهی مدتام جذاب به تشننتایان مود از رقابخ با آنها بسننیار بهتا ابننخ .این رویکاد
بیمهگاان را قادر تی بازد تا ت ماریای از  APIباز ایجاد کتتد که تاکیب بایع (ات صا و اجاای بایع) مدتام هاکخ
بیمه و ایتشورتک را تسهیش تیکتد.



گرسنهی داده :هاکخهای بیمه گابتهی دادت هستتد .ها چه یک هاکخ بیمه اطالعام و دادتهای بیشتای در رابطه با
تشتای و تورد بیمه داهته باهد بیمهگا دقیقتا تیتواند تد های ریسک اکچوئای و به تیع آن قیمخ گذاری بیمه مود
را ت دیش و تتظیم کتد (تد قیمخ گذاری پویا) .بتابااین هننناکخهای بیمه باید به طور حداک ای با هننناکخهای ارائه
دهتدتی مدتام بیاونی تاکیب هننوند تا دقیقتاین دیدگات را در تورد ریسننک بیمه بدبننخ آورند .به ویژت با ظهور ته
دادت 11و هوش ت صتوعی 12هاکخهای بیمه اکتون توانایی پادازش و تحلیش این جایان دادت و تیدیش آن به نتایج عملی
را دارند.



ظهور کارگزاری دیجیتال :تا همین اواما بیشننتا بیمهها از طایق کارگزاران بیمهی بننتتی فاومته تی هنندند .اتاوزت
بیمههای بیشننتا و بیشننتای با روی ایتتانخ از طایق پلتفامهای کارگزار بیمه دیجیتا (ی تی تجمیع کتتدگان آنالیتی
که اتکان تقایسه تیان بیمههای تختلف را ارائه تیدهتد) و از طایق پلتفامهای تجارم ا کتاونیک 13به فاوش تی ربتد
که هاکخهای بیمه را وادار تیبازد تا با روهی بسیار تقاون به صافه با این پلتفامهای توزیع کتتدت ادغام هوند.



فن آوری های جدید :تحوالم بننایع فن آوری در صننت خ (ایتتانخ اهننیا ) (IoTتجزیه و تحلیش ته دادتها تجزیه و
تحلیش آنی تشتای هوش تصتوعی بالکچین  )...باتایهگذاری (و درصدر بودن) هاکخ بیمه را در همهی تکتو وژیهای
جدید غیاتمکن تی بازد .بتابااین همکاری با هاکخهای تتخ صص (ادغام هدت از طایق ت ماری  APIباز) یک ضاورم
باای پیشاو بودن در همهی تحوالم فتاورانه مواهد بود.



ا صول جدید طراحی معماری :به حاظ تاریخی ت ماری نام افزار در صننت خ بیمه از چتدین ب نیسننتم قدیمی بزرگ
ب سیار نزدیک و یکپارچه ت شکیش هدت ا بخ .این ت ماری بتتی در دنیای ف لی دیجیتا و پا باعخ در حا ر بیدن به
حد مود تی باهننند .ب تابااین بی مهگاان او ین قدم های مود را باای انت قا به یک ت ماری تیتتی با مد تام ماد
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(تیکاوبنناویسها) 14با تیدارند .از آنجا که تیکاوبنناویسها از طایق  APIهای موب ت ایف هنندت با یکدیگا ارتیاط
باقاار تی کتتد این ت ماری تیتواند بسیار ارزانتا و بایعتا از ت ماری بتتی در ت اض دنیای مارج قاار گیاد.

 .3تاثیرات بر صنعت بیمه
صت خ بیمه ا با بیتاین تحوالم مود را که نا هی از دیجیتا ی هدن بایع این حوزت تیبا هد در طو دهههای پیش رو تجابه
مواهد کاد .دقیقاً همانتد صت خ باگاتی ر بانه و مادت فاو هی ایتتانخ نحوتی انجام ک سب و کارها را به طور کاتش تغییا دادت
ابننخ .بیمه گاان نه تتها باید مدتام مود را ارائه دهتد بلکه باید اکوبننیسننتم دیجیتا مود را ایجاد نمودت و در اکوبننیسننتمهای
مارجی نیز هاکخ کتتد.
بتابااین بیمهگاان تیبایسخ مود را به یک " بیمهگر باز" تیدیش کتتد که "بیمه را به عنوان یک خدمت ( ")IaaSارائه تیدهد
(ی تی تحصننوالم بیمهای با ییش بننفید( 15تحصننوالتی که توبننط یک هنناکخ تو ید هنندت اتا با باند هنناکتی دیگا به فاوش
تیربتد)).
درنهایخ بیمهگاان باید از تولید راهکار های کامل بیمهای انتها به انتها ،به تجمیع و به کارگیری بهترین خدمات بیمهای
متناسب با نیازهای مشتری انتقال پیدا کنند .این بدان ت تابخ که توزیع بتتی تحصو تحور باید به مدتاتی تیدیش هود که
بیتش عمیق تا ی را ارائه دادت و مدتام بایا بخشها را تلفیق کتد .این اتا تتها با ایجاد اکوسیستم  APIباز حاصش تی هود که
باای همه طاف های درگیا بودتتد ابخ.
درعمش این پلتفام دیجیتا اکوبیستم  APIهییه یک "فاوهگات نام افزار" ابخ که در آن مدتام به وبیلهی طافهای توجود
در آن اکوبیستم ارائه تی هوند .مشتری در جایگاه راننده قاار دارد تا عملکاد /مدتام و بهتاین رابط کاربای تتتابب با مود را
باگزیتد .پس از انجام این انتخاب تشتای رضایخ مود را باای ابتفادت از دادتهای ویژتی ارائه هدت در اکوبیستم به طاف تقابش
اعالم تیدارد .از آن جا که تشنننتای تیتواند به راحتی از یک مدتخ به مدتخ دیگا تتتقش هنننود این اتا نوآوری را به طور
چشمگیری افزایش میدهد و تتجا به ارائه مدتاتی جدید تیهود که از نظا هزیته کارایی و راحتی باتا هستتد.
بیمه باز همچتین تأثیا قابش تالحظهای با هاکخ بیمه مواهد گذاهخ که در آن با توجه به این که به د یش فنآوریهایی با رهد و
تحو بننایعتا و انتظارام تشننتای تصننمیمام باید با بنناعخ بیشننتای اتخاذ هننوند پلهای بین دپارتمان تجاری و فناوری
اطالعات کاهش خواهند یافت .به باکخ بیمهی باز نیازهای کسننب و کار و تکتو وژی هم رابننتاتا و یکپارچهتا هنندت و تجزیه و
تحلیش کسب و کار و تجمیع و پیادتبازی نام افزار را به همزیستی وادار تیکتد.

 .4فرصتها و تهدیدها برای صنعت بیمه
ایجاد اکوبیستمهای  APIباز هم چتدین فرصت و هم تهدیدهای قابش تالحظهای را باای صت خ بیمه به هماات دارد.
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انتظار تیرود هاکخهای بیمهای که نه به ایجاد این ت ماری د بخ زدتاند و نه در این اکو بی ستمهای  APIت شارکخ دا هتهاند
بیشتاین ضار را تتحمش هوند .نقش قو بانک  BBVAدر ایتجا جا ب ابخ " :هاکخ بدون  APIهمانتد کاتپیوتای بدون ایتتانخ
ابخ".
حتی زتانی که هاکخهای بیمه مدتام جذابتای را ایجاد تیکتتد ب ید ابخ که تشتایان نام افزار یک هاکخ بیمه را به عتوان
نقطهی تاکزی دبتابی به بایا مدتام و تحصوالم انتخاب کتتد.
بتابااین هاکخهای بیمه به وبیلهی توارد زیا بیشتاین بود را از اکوبیستم  APIتیباند:


به کارگیری دادههای بیشتر ،از یک اکوبیستم مارجی گستادتتا



به اشتراک گذاشتن دادهها و الگوریتمهای خود با بایا نقاط جهان



به اشتراک گذاشتن مجموعه محصوالت خود با بایا نقاط جهان

در فصشهای ب دی چتد ت ا در رابطه با که این  3رویکاد چگونه تیتوانتد به هاکخهای بیمه بود بابانتد ارائه مواهیم داد.

 4.1به کارگیری دادههای بیشتر ،از یک اکوسیستم خارجی گستردهتر
تطابق با آنچه در باال گفته هد ک سب و کار بیمه ک سب و کاری مبتنی بر داده ا بخ .جمعآوری تقادیا زیادی از دادت و تیدیش
آنها به نتایج کاربادی و قابش انجام ف ا یخ اصننلی یک هنناکخ بیمه ابننخ .به طف انقالب دیجیتا هنناکخهای بیمه اکتون به
منبعی تقریبا نامحدود از داده د بتا بی پیدا کادتاند بتابااین انتخاب تتابع دادتی صحیح و تتا بب و رات اندازی مط انتقا
دادت جهخ گافتن تیدیش کادن و پادازش این دادتها به روهی تقاون به صافه باای ها بیمهگا چا شی کلیدی مواهد بود.
بامی از نمونههای تتابع دادت که تیتواند به بیتشهای ارزهمتدی باای بیمهگاان تتجا هود:


دادههای بانکداری باز :به طف ابتکار  EU PSD216و بخشتاته و دبتورا مش بانکداری باز در بایتانیا دادتهای حساب
ت شتایان اکتون باای د بتا بی  TPPها ( 17ارائه دهتدگان هخص ثا ث) توجود ابخ .این اتا به هاکخهای بیمه اجازت
تیدهد تا نه تتها از وضن یخ تا ی تشنتایان مود اطالعاتی کسنب کتتد بلکه تیتوانتد از نوع ت اتالم تیتی با درآتد و
هزیتهای که تشتایان انجام تیدهد بیتشهای ارزهمتدی دریافخ نمایتد.



دادههای  : IoTظهور "ایتتانخ اهننیا" ( )IoTتیتواند صننت خ بیمه را تتحو بننازد زیاا بیمههای تیتتی با ابننتفادت
( )UBIتد بازی پویای ریسک 18و قیمخ گذاری پویای بیمه 19را تسهیش تی کتد .ت ا های ت مو از بیمههای تاتیط
با  IoTبه قاار زیا هستتد:
 oبیمه اتوتییش :با نظارم تداوم با رفتار رانتدت و عادام رانتدگی بی مه های اتوتی یش تیتوان تد به صنننورم پو یا
تطییق یابد .این نظارم تیتواند از طایق دبننتگات تشننخیصننی ( 20)OBDکه در وبننیله نقلیه رانتدت نصننب
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هدتا بخ یا از طایق تلفن هو همتد رانتدت انجام هود .با ا با
باای ارتقای کیفیخ قابش ارائه ابخ:



این تجموعه دادت مدتام و تمهیداتی تت دد

قیمتگذاری انعطاف پذیر :با حق بیمههای کمتا به رانتدگان ایمنتا پاداش دهید
تشخیص بهبود یافتهی تقلب :تشخص کتید که تاهین در کدام نقاط پار

تی هود (درطو روز

و در هب) اگا وبیلهی نقلیهای هخصی باای مدتام حافهای ابتفادت نمی هود (تانتد رانتدگی در
ت سیا تحویش بار یا تح صو ) دقیقا چتد کیلوتتا با تا هین رانتدگی تی هود و با تقای سهی دادتهای
حاصننش از اتوتییش با دادتهای واردت در گزارش ادعای مسننارم اطمیتان حاصننش هننود که ادعای
مسارم تتقلیانهای صورم نگافتهابخ.




تشننتایان را از توق یخهای ریسننکی و پامطا در رابطه با مودرو مطلع کنید باای ت ا آنها را از
پیشبیتی های تیتی با هننناایط بد آب و هوایی در تتطقهی مودرو آگات کتید (باای ت ا تگاگ)
هتگاتی که تشنننتای مودروی مود را در تحلهای با ناخ باالی دزدی پار تیکتد به وی اطالع
دهید...
به و بیلهی ابزارهای پ شتییانی تانتد هییه بازی هزیتهی بتزین آیتدت به ت شتایان مود (تانتد یک
بازی) مالصهای از آتار و ارقام رانتدگیهان را تانتد باعخ تسافخ پیمودت ( . . . )Kmارائه دهید.



در صورم ماابی مودرو ت صادف یا باقخ از م شتری حمایت کنید .باای ت ا هتگام هتا بایی



یک تصننادف هنناکخ بیمه تیتواند پیش از اطالع بیمه گذار با وی تما گافته و (در صننورم وقوع
آ بیب و جااحام) پ شتییانی ا ضطااری را تدار بییتد همچتین در صورم وقوع ت صادف بیمهگا
تیتواند به صننورم مودکار یک ادعای مسننارم دیجیتا را (باتیتای دادتهای جمعآوری هنندت) از
پیش کاتش نماید هتگام تشنننخیص ماابی مودرو با فااهم آوردن مودروی کمکی (باای ت ا کمک
های ت سافاتی) حمایخ مود را به عمش آورد و با ت شاهدتی رفتار رانتدگی غیا تتتظات (تغایا با رفتار
رانتدگی بیمه گذار) باقخ را هتابایی کتد . . .
به وا دین اجازت دهید تا زتانی که نوجوانان هان درحا ابتفادت از تاهین مانوادگی هستتد با آنها
نظارت داهته باهتد (آنها را ردیابی کتتد)



از بیمه های اتومبیل کوتاه مدت حمایخ کتید به بیمه گذاران اجازت دهید تا هتگام ابنننتفادت از

و بیلهی نقلیهی دو بخ هان مود را باای تدم کوتاهی بیمه کتتد یا به رانتدگان اجازت دهید تا باای
وبیلهی نقلیهی مود پوهشی کوتات تدم تهیه نمایتد.
 oبیمه تتاز تسکونی :حفاظخ از مانههای بیمه هدت در تقابش تهدیدام (آتش بوزی نشخ بیش و باقخ) را
بهیود بیخشید در نتیجه ریسک ادعای مسارم کاهش مواهد یافخ.




دستگاههای معمول  IoTعیارتتد از:


کتتورهای هوهننمتد تصنناف آب باق و گاز تیتوانتد نشننتی را به طور مودکار تشننخیص
دهتد.



دبتگاتهای هوهمتد تشخیص دود تیتوانتد آتش بوزی را تشخیص دهتد.



بیستمهای هشدار پیشافته تیتوانتد باقخ را تشخیص دهتد.

این اتا باعث ارائهی خدمات شخصی سازی شدهتر تیهود تانتد:



اگا تشکلی هتابایی هود بیمهگا تیتواند با بیمهگذار تما گافته و یک تیم پابخگویی
اضطااری از طاف بیمهگا /تقاتام دو تی به طور مودکار فابتادت هود.



قیمخگذاری هخصی بازی هدتتای را ارائه دهید .باای ت ا اگا بیمه هدت تاتیاً فااتوش
تیکتد که در را قفش کتد یا فا را ماتوش نماید حق بیمهی وی افزایش مواهد یافخ.



دیدی نظارتی را از آتار مانه به بی مه گذار ارائه ده ید( .باای ت ا پیگیای آنالین تیزان
تصاف اناژی وی)

 ا صالحام با قوتی مانه را به بیمهگذار اطالع دهید که تیتواند باعث کاهش حق بیمه وی
هود.
 oبیمه عما :از بتسورهای پوهیدنی (باای ت ا  )Fitbitتیتوان باای نظارم با ف ا یخهای بالتتی و تخاباتی
نتایج بدبننخ آتدت به هنناکخ بیمه باای اعما حق بیمهی کمتا ابننتفادت کاد .تو فهها و اطالعام بیوتتایک
تت ددی از جمله ضابان قلب دتای بدن فشار مون تحا تیزان کا ای بوزی تصاف ا کش و  . . .را تیتوان
جمعآوری کاد که تیتوانتد جهخ بازیوار بازی عادام با م 21و تیدیش آن به یک بیستم نقطه ای 22ابتفادت
هوند .به عالوت هاکخهای بیمه تیتوانتد مدتام ایمتی و تااقیخ از با متدان (زندگی با کمک) را ارائه دهتد
(به عتوان ت ا باربی کتید که آیا بیمهگذار به طور صحیح داروهای تورد نیاز مود را تصاف تیکتد).


دادههای موقعیت مکانی تلفن همراه :ار با دادتهای توق یخ تکانی از طایق تلفن هماات به بیمهگا نه تتها تیتواند
به بیمهگاان اجازت دهد تا از مطااتی که یک ت شتای ماه تیپذیاد ایدتی بهتای ک سب کتتد بلکه اتکان ارائه مدتام
اضافی و فاصخهای فاوش تکمش 23را نیز به هما تیدهد .چتد نمونه:
 oهتگاتی که تشتای درحا رفتن به بوی فاودگات بودت و یا درمارج از کشور تیباهد اتا هتوز بیمهی تسافاتی
ت تیای ندارد؛ در این هاایط هاکخ بیمه تیتواند ماید بیمهی تسافاتی را به وی پیشتهاد دهد.
 oهتگاتی که ت شتای درحا رفتن به بوی بیمار بتان تیبا هد هاکخ بیمه تیتواند ت شتای را از چگونگی و
کیفیخ بیمهی بیماربتانش آگات بازد.
 oباابا تاکییی از دادتهای اقلیمی و دادتهای جغاافیایی تشتای بیمهگا تیتواند هشدار طوفان را به تشتای
ارائه دهد.
 oهتگاتی که ت شتای مارج از ک شور ا بخ و از بایا دادتها تیتوان نتیجه گافخ که ت شتای باای ت طیالم به
مارج از ک شور بفا کادتا بخ از این اطالعام تیتوان باای ار با کارم "ت طیالم موبی دا هته با هید" به
تشتای و اطمیتان از ایتکه در این تدم با وی تما گافته نمیهود ابتفادت کاد.



ر سانههای اجتماعی :بیمهگاان تیتوانتد از طایق ربننانههای اجتماعی تانتد  LinkedIn Twitter Facebookو
غیات اطالعام ارزهمتدی در تورد تشتایان مود بدبخ آورند.



دادههای ارجاعی مشننتری :24هتگاتی که بیمهگاان بتوانتد از تغییاام دادتهای تشنننتایان از پیش تطلع هنننوند (به
وبیلهی ادغام مدتام پستی ربانههای اجتماعی یا مدتام دو تی) این اتا باای هاکخهای بیمه فاصخهای تت ددی
را به هماات دارد:
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 oتغییا در آدر تیتواند ن شانهی جذابی باای تما با ت شتای باای فاوش یک بیمهناتهی جدید و یا تجدید و
ا صالح بیمهناتههای توجود با هد .این فا صخ نه تتها باای بیمههای تتاز ت سکونی بلکه باای بایا بیمهناتهها
نظیا اتوتییش (تغییا در آدر تیتواند به عادام جابهجایی تختلفی تتجا هننود؛ باای ت ا اگا فاد به حمش و
نقش عموتی دبتابی کمتای پیدا کتد) وجود دارد .این اتا حتی تیتواند نشانهای از پایان یک رابطهی عاطفی
یا تا مانه ی پدری تو بط یک جوان با هد که در این صورم تجدیدنظا کاتش در رابطه با پورتفوی بیمه نیاز
ابخ.
 oتو د یک فازند نیز حظه ای باای تجدیدنظا ابننخ به طور ت مو باای بیمههای تسننئو یخ مانوادت یا بیمهی
بیماربتانی .همین اتا باای تغییا وض یخ مانوادگی 25نیز صدق تیکتد.


خدمات ارزشگذاری :جهخ ارزیابی صحیح ری سک بیمه ارزشگذاری صحیحی از تورد بیمه نیز الزم ا بخ .ب سیاری از
هنننا کخ های بی مه تد های موبی در این زتی ته دار ند ا تا مد تام بیاونی نیز نه تت ها تیتوان تد ج هخ ارا ئهی یک
ارزشگذاری ابتدایی دقیق ابتفادت هوند بلکه تیتوانتد باای باربی تکار ارزش ف لی نیز بکار روند .چتد نمونه:
 oبیمه اتوتییش :باای ت یین ارزش مودرو و در نتیجه ت ین هدن حق بیمه و همچتین ت یین تیزان م سارم با
مد تام بیاونی ت ما بگیا ید .نمو نه های چتین مد تاتی ع یارت تد از "،"vinaudit.com" ،"cars.com
 Informex ،Edmundsو . . .
 oاتال و تسنننتغالم :به هننناکخ هایی تانتد Property API Rets Rabbit SimplyRETS Rets.ly
 Zillowو  . . .اجازتی ارزشگذاری یک تلک را بدهید.
 oهننتننا :ارزش گننذاری اهننننیننای هننتننای؛ بننه عننتننوان ت ن ننا "،"artprice.com" ،"artnet.com
" "valuemystuff.comو . . .

 .4.2به اشتراک گذاشتن دادهها و الگوریتمهای خود با سایر نقاط جهان
هننناکخهای بیمهای که (بامی از) دادتهای فوق را از تتابع بیاونی جمع آوری تیکتتد و آنها را با تجموعه دادتهای داملی غتی
نیز (دادت های ارجاعی ت شتای جزئیام بیمهناته دادتهای م سارم) تاکیب تیکتتد و آن را به رو هی کارآتد پادازش تینمایتد
دارای بیتشهای ارزهمتدی هستتد که جتیهی تجاری هدن باای بایا طافهای (تجاری) نیز دارد .این فصش ت دادی نمونه از این
که هاکخهای بیمه چگونه تیتوانتد دادهها و الگوریتمهای خود را با سایرین به اشتراک بگذارند ارائه تیدهد:


بیمهگاان باای ک شف تقلب  ،ارزیابی ری سک م شتری و ارزشگذاری موارد بیمه شده ،مدلهای پیچیدهای را
تهیه کادت اند که تیتوانتد در ت اض اهخاه ثا ث و (کسب درآتد) قاار بگیاند.



رقبایی که کنترل بیمهی اتومبیل را در د ست گرفتهاند عالقهتتد به بد بخ آوردن بوابق م سارام قیلی بیمهگذار
هستتد.



جهخ انجام صحیح بیمهی یک مودرو هاکخهای بیمه تیتوانتد از بیمهگذاران بخواهتد تا نام راننده را باای ها بفا
گزارش کتتد (به ویژت باای هاکخهای یزیتگ مودرو اجارت دهتدتی مودرو و مدتام به ا هتاا گذاری اتوتوبیش) .این
اطالعام باای پلیس و پارکیتگها جهخ ار با قیضها و جایمهها ت ستقیما به هخص تتا بب و تورد نظا تفید مواهد
بود.

Civil status

25



هنناکخهای بیمه به جای کارم بننیز بننتتی تیتوانتد از طایق  APIاثبات دیجیتالی بیمه را ارائه دهتد .این اتا به
پلیس دوربین های  ANPRو هنناکخ های ت ایته فتی اجازت تیدهد تا تمام جزئیام یک بیمه ناته اتوتییش و دارندت آن
را به طور تستقیم باربی کتتد.



دیدگاه های تجمیع شننده در راب طه با دارایی ها ،بدهی ها و موارد خارج از

ترازنامه26

تان تد ابزار ( PFMابزار

تدیایخ تا ی هخصی) ابزار باناته ریزی تا ی یا تستمای تجمیع کتتدگان حساب و  ...با هدف ارائه یک دیدگات جاتع
دربارتی ثاوم تشتای انجام تی هود .این ابزارها (پس از کسب رضایخ تشتای) تشتاق بدبخ آوردن دیدگاهی درتورد
بیمهناتههای تشتای و تقدار ت وق بیمههای عما هستتد.


ابزارهای تجمیع کننده و برنامهریزی بیمهای که به تشتایان این اتکان را تیدهتد که ریسکها را ارزیابی کادت و به
طور مودکار بیمهناتههایی را باای تحافظخ مود درباابا آنها تتظیم نمایتد (باای ت ا  UnderCoverاز .)Ensur



هتگاتی که هاکخهای بیمه دادتهای رانتدگی تشتایان را جمع آوری تیکتتد این دادتها تیتوانتد با بایا عالقهتتدان
نیز به اهننتاا گذاهننته هننود تانتد قیمخگذاری جادتای (عوارض جادت هزیتهی طاحهای تسننافتی یا زتانی هزیتهی
تااکم مودروها و  ) ...مدتام به اهتاا گذاری یا اجارت مودرو تدیاان ناوگان ...

 .4.3به اشتراک گذاشتن مجموعه محصوالت خود با سایر نقاط جهان
ا یته که جا بتاینِ این بننه دبننته هتگاتی ابننخ که یک هنناکخ بیمه تجموعهی تحصننوالم مود را درت اض دنیای مارج قاار
تیدهد چاا که این اتا به طور تسننتقیم تیتواند باای هنناکخ بیمه درآتدزا باهنند .تا در ایتجا دو دبننته را هننتابننایی تیکتیم:
ادغامهایی باای ایجاد بیمهناتههای جدید و ادغامهایی باای مدتخ به بیمهناتههای توجود .چتد نمونه:


ایجاد بیمهنامههای جدید :با ارائه  APIها به نامافزارهای صتایع دیگا یک هاکخ بیمه تیتواند ت شتایهای جدیدی
را بدبخ آورد که حتی به فکا جتیههای بیمهای تابوط نیودند:
 oنامافزارهای دالالن و فاوهتدگان مودرو :بیمههای اتوتییش بفاوهید
 oنامافزارهای دالالن و فاو هتدگان کاالهای وکس :بیمهناتههایی باای ا هیای ماه بفاو هید و یا فا صتی باای
تاور بیمهی تتاز تسکونی ایجاد کتید
 oنامافزارهای اتال و تستغالم :بیمهناتههای تتاز تسکونی بفاوهید
 oوبسایخهای تحافظخ  ITتانتد فایاوا ها ابکتاهای ویاو  :بیمههای اتتیخ باییای بفاوهید
 oنامافزارهای تسافاتی :بیمههای ت طیالم /تسافاتی بفاوهید
 oنامافزارهای تجارم ا کتاونیک :بیمههایی باای پوهننش تامیا در تحویش و یا عدم تحویش بفاوهننید (هنناکخ
فاوهتدتی کاال و یا تشتای تحویش گیاندتی آن را بیمه کتید)
 oنامافزارهایی که ف ا یخهای پامطا را ارائه تیدهتد تانتد ورزشهای هننندید پاش با چتا نجام و پاراهنننوم
پاواز بفا به نواحی مطانا  :بیمههای عما کوتات تدم بفاو هید (باای ت ا هاکخ بیمهی  Sureبیمههای
عما کوتات تدم را در طو یک بفا هوایی ارائه تیدهد)
 oابزارهای تقایسهی بیمهای باای نمونه Confused Moneysupermarket BusinessComparison
. . . MoneySavingExpert Compare the Market

off-balance positions
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خدمت به بیمهنامههای موجود :تطابق با بیمهناتههای توجود API ،های تختلفی را ارائه دهید:
o
o
o

o
o

نامافزارهایی باای "ا صو رانتدگی ایمن" "درتان تاتیط با تا بیگار" "با هگاتهای ورز هی /تتا بب اندام" . . .
تیتواند مدتتی باای تاور تستقیم قیمخ حق بیمهها فااهم کتد ( بیمههای اتوتییش بیماربتانی عما و )...
تکمیش و ثیخ اتوتاتیک ادعای مسننارم؛ باای ت ا هتگاتی که تسننافام کتسننش هنندت ابننخ هتگاتی که بسننتهی
بفارش دادت هدت از طایق ایتتانخ تحویش دادت نمیهود هتگاتی که پاوازی تامیا دارد . .
بلوکه کادن (و رفع انسننداد) یک بیمهناتهی بنناتایه گذاری به عتوان وثیقه باای اعتیاری که توبننط بانک فاومته
هنندت ابننخ ( .)cfr. LABL product of Capileverاین اتا به تشننتای اجازت تیدهد تا اعتیار تصنناف کتتدتی
ارزانتای را اتخاذ کتد چاا که توبننط پو بیمهناته پشننتییانی تیهننود .این اتا همچتین تیتواند باای اعتیارام
رهتی تورد ابننتفادت قاار گیاد که توبننط یک بیمه گاوهی که به عتوان بیمه تاندت بدهی عمش تیکتد پشننتییانی
تیهود.
پادامخ بی مه عما :بانک یا دفتا ابنننتاد ربنننمی که اطالعام تابوط به یک فوم را در یافخ تیکتتد تیتوانتد
دبتورا ملی مودکار را باای پادامخ بیمه عما اجاا کتتد.
جزئیام یک بیمهناته را تطابقخ دهید .باای ت ا تدیاان ناوگان و یا مدتام ا هتااکی یا اجارتای اتوتییش تیتوانتد
به طور مودکار رانتدتای را که به یک بیمه یا ادارت یا دبیامانهی اجتماعی تت صش ا بخ تطییق دهتد که به صورم
اتوتاتیک تیتواند کارتتدان اضنننافی را به بیمه های گاوهی افزودت یا همسنننا یا فازندان یک کارتتد را به بیمهی
بیماربتانی اضافه یا از آن کم کاد . . .

 .5داستانهای موفقیت
اگاچه صنننت خ بیمه هتوز در ابتدای رات مود باای تیدیش هننندن به اکوبنننیسنننتم  APIباز تی باهننند اتاوزت چتدین ت ا از
اکوسیستمهای  APIموفق قابش تشاهدت ابخ:


در با  PolicyBazaar 2008به عتوان یک ب ستا آنالین در هتد تا بیس هد که طاحهای بیمه را تجمیع کادت و به
عتوان یک بازار باای بیمهناتهها ابتفادت تی هود.



در با  Tencent Ping An 2013و  Alibabaباای تا بیس هاکخ  Zhong Anگاد هم آتدند که یک هاکخ
بیمهی آنالین بودت و تتها در زتیتهی فاوش بیمه های اتوا ف ا یخ تیکتد و از طایق بزرگتاین هننناکخ های فتاوری
چیتی تیتواند بیمههای ماد ارزان را در حجم زیاد بفاوهنند (باای ت ا بیمههای تا صننفحه نمایش تامیا در پاواز
بیمهی بازگشننخ تحصننوالم و  .) . . .با بیش از  630تیلیون بیمهناته و  150تیلیون بیمهگذار در بننا او ف ا یخ این
دابتان قط ا دابتان یک توفقیخ ابخ.



در با ( Ping An 2014بزرگتاین هاکخ بیمه در جهان)  Ping An Good Doctorکه یک اکوبیستم تااقیخهای
بهداهننتی باای بازار چین ابننخ را ایجاد کاد .این نام افزار با داهننتن  265تیلیون کاربا ثیخ هنندت بزرگتاین نام افزار
پزهکی توبایش در چین ابخ.



در بننا  AXA 2016با  Silicon Valley InsurTech Trōvهمکاری کاد تا نسننش هزارتی 27انگلیس را به مود
جلب کتد Trōv .به تشننتایان این اتکان را تیدهد تا از طایق تلفن های هوهننمتدهننان باای ها آیتم بیمههای کوتات
تدم و ان طاف پذیا مایداری کتتد .به عتوان ت ا یک تشتای هتگام ابتفادت از دوربیتی گاانقیمخ تی تواند باای آن
یک بیمهناتهی توقخ مایداری نماید.
Millennials
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در با  2016هاکخ آتایکایی  InsurTech Lemonadeنام افزار بیمهای صافا آنالین مود را باای بیمهناتههای
اجارت کتتدگان و تتاز تسننکونی رات اندازی کاد .این هنناکخ که در حا حاضننا بیش از  2تیلیارد دالر ارزش دارد از
طایق بیمه ناتههای کاتال دیجیتا ی و ارزان صت خ بیمهی آتایکا را دگاگون کادت ابخ.



در با  2016هاکخ بیمه  Allianzبا هاکخ  German InsurTech Simplesuranceوارد همکاری هد که به
آ یانز اجازت داد تا تحصوالم بیمهای مود را در  28کشور از طایق درگات تشتای و فاوهگاتهای آنالین توزیع کتد.



در با  2016ابتارتاپی بلژیکی به نام  Qoverبا ارائهی تحصوالم جدید نوآورانهی بیمهای از طایق  APIهای باز و به
عتوان ییش بفید کار مود را آغاز کاد .باای ت ا  Qoverبا هاکخ  Deliverooجهخ ارائهی مدتام بیمهای ماه به
رانتدگان این هاکخ قاارداد همکاری دارد.



در بنننا  Muang Thai 2018یک تحصنننو بی مهی در تانی و بنننالتتی باای افااد د یابتی با نام Baowan
 BetterCareرا تو ید کاد که دارای بی ستم قیمخگذاری پویا بودت و در قا ب تخفیفام حق بیمه به بیمه هدگانی که
به بهیود رفتارهای بالتتی مود تیادرم تیورزند پاداش تیدهد.



در بننا  2019هنناکخ  InsurTech Setooبا هنناکخ تسننافاتی  Omioهمکاری کاد تا تحصننوالم بیمهای را که
درصورم تأمیا یا غو حمش و نقش به طور مودکار مسارم تیدهتد را ارائه دهد.

 .6استراتژی موفق API
در

این ت سئله که یک  APIباز مود نیز یک مح صول تجاری بودت و فقط یک رابط فتی نی سخ باای یک ا بتااتژی توفق API

حیاتی ا بخ .بتابااین تیدیش مدتام بیمهگا به  APIهای باز نیاید صافا یک پاوژتی فتی فتاوری اطالعام با هد بلکه به جای آن
باید توبط تجارم هدایخ و کتتا هود .این بدان ت تابخ که بیمهگاان تیبایسخ در بخش کسب و کار یک مدیر محصول API
ابتخدام کتتد.
یک  APIباز موفق باید این اتکان را بدهد که:


جریانهای درآمدی جدید ایجاد کنید؛ ی تی کسنننب درآتد از  APIها .تد های تختلفی باای کسنننب درآتد وجود
دارند:
 oپادامخ کارتزد تااکتش توبط کارباان نهایی باای ابتفادت از رات حش
 oپادامخ توبط هاکا  /توب ه دهتدگان باای ابتفادت از مدتام /دادتها
 oبیمهگاان و هنناکا تفاهمناتهی درآتد اهننتااکی تتظیم کتتد تانتد تیلیغام پادامخ به ازای ها کلیک (ی تی
ماوج از توافقناتههای بتتی هزیتهی تجوز تحصو  /مدتام)



خدمات و رضایت مشتری را بهبود ببخشید؛ ی تی  APIها باید باای ت شتای طااحی هوند به عیارم دیگا مدتتی
بوابق تااکتش

باارزش را به ت شتای ارائه دهتد نه صافا تح صوالم و دادتهای مام را در ت اض قاار دهتد (باای ت ا
های یک حساب).
این اتا تیتواند با غتی بازی دادتهای مام (به عتوان ت ا افزودن یک د بته بتدی به بوابق تااکتش یک ح ساب) یا با
اضننافه کادن مدتام ارزش افزودت روی دادتهای مام (به عتوان ت ا ارائه یک پیشننتهاد پس انداز یا بنناتایه گذاری با
تیتای دادتهای مامِ بوابق تااکتش) حاصش هود.



دادههای بیشتری بدست آورید :بدبخ آوردن دادتهای بیشتا از تشتایان این اتکان را فااهم تیکتد که بیتش بهتای
از تشننتای بدبننخ آورید که این اتا به نوبهی مود تیتواند در جهخ بهیود درآتد (باای نمونه از طایق فاوش تکمش و
بیش فاوهی )28مدتام و رضایخ تشتای ابتفادت گادد.

در عین حا چتین  APIباید:


با دقت کنترل شود؛ که بدین وبیله تیزان ابتفادت تیتواند به طور تداوم بتجیدت هود و تطابق با این ت یارها اقداتام
فوری انجام هود.



در صورت نیاز به سرعت تغییر کند .با این وجود ت سئلهی تهم این ا بخ که حتی اگا یک  APIتکاتش یابد فاتخ
( APIی تی رابط کاربای درموابنخ و پابنخی که توبنط طافین مارجی ابنتفادت تی هنود) باید تا حد اتکان تغییاام
کمی دا هته با هد و یا در ها صورم از ن سخههای قیلی این فاتخ پ شتییانی کتد .این اتا باای جلوگیای از این ا بخ که
هتگام ارائهی یک نسخه جدید  APIهمهی هاکا تجیور نیاهتد نام افزار مود را بازگار کتتد.



به خوبی به بازار عر ضه شود نه به ت شتایان نهایی بتتی بلکه به هاکخهای نوآور که تیتوانتد در این اکو بی ستم
هننایک هننوند .در این زتیته ایجاد یک جامعه واقعی توسننعه دهنده که ت موالً از طایق رویدادهایی تانتد روزهای
نوآوری هاکاتونها 29بازار آنالین و … انجام تیپذیاد بسیار تهم ابخ؛ جایی که ایدتهایی باای مدتام جدید بیمهگا
با توب ه دهتدگان تطییق تییابد.



به خوبی تو سط پرتالهای تو سعه پ شتیبانی شود ،که این اتکان را باای تو ب هدهتدت فااهم تیکتد تا تجابهای تا
جای تمکن یکپارچه داهته باهد .چتین پاتا ی باید توارد زیا را فااهم آورد:
 oپذیاش بایع و آ بان (ی تی به طور ایدتآ از طایق د بتا بی بلف باویس )30بدون پ شتییانی زیاد هاکخ
بیمه
 oت ستتدام دقیق و با جزئیام از  APIها (باای ت ا از طایق  )Swaggerی تی  APIباید به راحتی با اطالعام
دادت هدت قابش در باهد
 oیک بتد باکس (ج یهی هتی) باای اتتحان  APIها از جمله تو ضیحام موبی در رابطه با دادتهای آزتایش
توجود در ج یهی هتی
31
 oپلتفام های چتد بنننکویی  SDKو ابزارهای دیگا (باای ت ا نام افزارهای نمونه کد تتیع نمونه و  )...جهخ
کاهش وقخ و تالش توب هدهتدگان ثا ث در تصاف  APIها.

عالوت با این یک ا ستراتژی موفقیت آمیز  APIنه تتها باید روی  APIهای برون مرزی ی تی  APIهایی که توبننط هنناکخ
مدتام تا ی درت اض قاار گافتهاند تماکز کتد .بلکه هنناکخهای مدتام تا ی باید ابننتااتژیای جهخ اسنتفاده از  APIهای
سایر شرکتها نیز (تانتد هاکخ های تکتو وژی) دا هته با هتد .این اتا به و بیلهی افزودن بی شتا با عملکاد ارائه هدت تو بط
هاکخهای پارتتا اتکان ایجاد بایع و تداوم مدتام جدید را بهوجود تیآورد.

28

Cross-selling and Up-selling
Hackathons
30
Self-service access
31
Source code
29

 .7استانداردسازی
یکی از تسائش اصلی ایتشورتکها و هاکخهای بایا بخشها که تتتظا ابتفادت از  APIها هستتد فقدان استانداردسازی API
هابننخ .توبنن ه دهتدگان تمایش ندارند تا باای ها بیمهگا یا ایتشننورتکی که تیمواهتد با آن ارتیاط باقاار کتتد یک  APIکاتال
تتفاوم ایجاد کتتد.
تتأ بفانه تانتد ها فاآیتد ا بتاندارد بازی ایجاد یک زبان ت شتا  32ب سیار چالش برانگیز ا بخ .ب سیاری از ابتکارام ب ی در
ت یین یک ابتاندارد دارند اتا انتظار نمی رود توافق ناتهای دربارت ابتاندارد جهانی (یا حتی تلی) در آیتدتای نزدیک ایجاد هود.
بامی از ابتکارام جا ب توجه عیارتتد از:






)https://openinsurance.io/ :Open Insurance Initiative (OPIN
https://open-insurance.org/ : Open Insurance
https://www.acord.org : ACORD Data Standards
https://iis.cgi.com : CGI Insurance Information Services
https://content.naic.org/ : NAIC registry

 .8پیادهسازی  APIها
همانطور که قیالً گفته هد  APIها مجموعه ای از الزامات ا ستاندارد ه ستند که چگونگی صحبت یک برنامه نرم افزاری
با دیگر برنامهها را کنترل میکنند (به عتوان ت ا  APIنقشننه گوگش که اتکان ادغام اطالعام نقشننه در ها نامافزاری را فااهم
تیآورد) API .تیتواند به عتوان یک رابط کاربای که کارباان تختلفی را در ذهن دارد قلمداد هنننود؛ ی تی نامافزارهای رایانهای و
باناته نویسان آنها.
باای تسننهیش ابننتفادت از این رابط کاربای ارائه دهتدتی مدتخ م شخ صات دقیق  APIرا تتتشننا تیکتد که به طور ت مو
جزئیام زیا را هاتش تیهود:


چه عملکردی در دبتا



شرح جریان (باای ت ا هییه عملکاد تحتمش ب دی /بهتاین عملکاد)



جزئیات ارتباطات ی تی:

ابخ

 oانتقا دادت  :نحوت انتقا دادتها .این تقاییاً همیشه  HTTP / HTTPSابخ.
 oتیاد دادت  :قا ب دادتهای رد و بد هدت .تتداو تاین قا بها  XMLو JSON


طرا حی API؛ ی تی ن حوتای کننه  APIطااحی تیهنننود .تتننداو تا ین اصنننو طاا حی ابنننتنناننندارد REST
( )Representational State Transferو  (Simple Object Access Protocol) SOAPهستتد.



شرایط ا ستفاده از خدمات ی تی د بتا بی به دادتها ت یین تیکتد چه ک سی به چه اطالعاتی د بتا بی پیدا کتد و
این اتا چگونه حاصش هود .تتداو تاین ابتانداردها در ایتجا (Security Assertion Markup Language) SAML
و  (Open Authorisation) OAuth 2.0هستتد.

Lingua franca

32

یک  APIتیتواند باز یا ب سته/خ صو صی با هد .یک  APIباز تیتواند تو بط ا هخاه ثا ث (تحخ هاایط ماه) قابش د بتا بی
باهد در حا ی که یک  APIبسته فقط در تازهای بازتان قابش دبتابی ابخ.
به عالوت یک  APIموب تیبایسخ چتدین الزام غیر عملیاتی نیز داهته باهد:


ایمن :با توجه به اینکه  APIهای باز در ت اض عموم قاار دارند یک طااحی اتتیتی موب ضننناوری ابنننخ تا دادتهای
تحاتانه در ت اض افااد ا هتیات قاار نگیاند و حمالم ( DoSبه  APIها) دیگا بی ستمهای (تهم) هاکخ را تحخ تأثیا
قاار ندهتد.



منعطف در سازگاری API :ها باید باای ا صالحام ان طاف پذیا با هتد .به عتوان ت ا ا هکاالم و باگهای توجود در
یک  APIباید میلی بایع باطاف هوند چاا که چتین ا هکاالتی نه تتها تأثیاام داملی مواهد دا هخ بلکه تأثیااتی را
باای هاکخهای همکار مارجی نیز به دنیا دارد.



قابلیت ا ستقرار آ سان :با توجه به اینکه یک  APIباید در بازگاری ان طاف پذیا با هد باید به راحتی نیز ا بتقاار یابد.
این ابنننتقاار باید بدون از کارافتادگی و ماابی اتفاق بیفتد و اجاای همزتان چتدین نسنننخه از یک  APIتشنننابه باید
پشتییانی گادد.



بسیار در دسترس :با توجه به اینکه پیش بیتی ابتفادت از  APIبخخ ابخ و تیتواند بسیار ان طاف پذیا باهد کتتا
عدم در دبتا بودن ویتدوز بسیار بخخ تی هود .بتابااین  APIها باید  7/24در دبتا
باوز حوادث غیاتتاقیه دبتابی باالیی را تضمین کتتد.



باهتد و همچتین در صورم

مقیاس پذیری کشسان :33از آنجایی که  APIها توبط هاکخهای دیگا که اغلب ابتارتا ها هستتد تورد ابتفادت
قاار تیگیاد ابتفادت از آنها بسیار بایع رهد تیکتد .بتابااین  APIها باید از تقیا پذیای کشسان پشتییانی کتتد؛
ی تی به طور مودکار تتابع توجود را با ابا بار توجود (بدون از کارافتادگی) تتظیم نمایتد.

 APIها در ها دو تاحلهی طااحی و اجاا ت موالً توبنننط یک دروازهی 34 APIپشنننتییانی تیهنننوند که ویژگیهای زیا را ارائه
تیدهد:


م سیریابی  :APIدرموا بخهای ت سیا با ا با
باید از او ویخبتدی درموابخها باابا

تحتوای پیام عتاوین هویخ و بایا عواتش .همچتین ت سیایابی API

 SLAهایی که با تما

گیاندگان  APIتوافق هدت اند پشتییانی کتد.



تبدیل و اعتبار سنجی داده :درموابخ باید با توجه به یک ا گو اعتیاربتجی هدت و تیدیش دادت باید پشتییانی هود.



ابزاری که دارای چتدین اتصننال دهنده اسننتاندارد ابننخ به  APIاجازت تیدهد تا تسننتقیماً به بنناورها بانکهای
اطالعاتی بیستمهای تدیایخ ابتاد و  . . .تتصش هود.



مدیریت امنیت :این احتماالً تهمتاین عملکاد یک دروازت  APIابخ .این ابزار باید:
 oقابلیخ دیدت هدن  APIرا تدیایخ کادت و دبتابی آن را تحدود کتد .به طور ت مو این اتا هاتش پشتییانی
از ابننتانداردهای تجوز و امتیارام تانتد  SAMLو  OAuth 2.0ابننخ .این باناته همچتین هنناتش تدیایخ
کلیدهای امتیارام (به عتوان ت ا ایجاد و اعتیار کلیدها) باای دبتابی طاف های مارجی به  APIهابخ.
 oتأیید و رتزگذاری تمام پیامهای اربا ی از طایق هیکه
 oباچسب گذاری ایمن به تتظ.ور تدیایخ آبان دادتهای حسا و غیا حسا در تما های API
Elastic Scalability
API Gateway
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 oاعما تحدودیخ ناخ و کتتا هدید به صورم پویا با ابا بهمیه ابتفادت و بهمیه پهتای باند
 oحمالم تزریق  JavaScript SQLیا  XPath / XQueryرا تشخیص دادت و از آن جلوگیای کتید
... o


انبار  /ثبت  :APIتخزنی باای تدیایخ و ذمیاتی کلیه  APIهای توجود .این تخزن اتکان جسنننخ وجوی  APIها
تشاهدت جزئیام  APIها تدیایخ  APIها (تانتد ف ا  /غیاف ا کادن ابتقاار تدیایخ دبتابی) اربا اعالن تابوط
به انتشار (نسخه) جدید  APIو  . . .را فااهم تیکتد.



پرتال  :APIیک پاتا آنالین ایمن باای هننناکای مارجی هماات ایجاد کادت و یک انجمن ایجاد کتید ..این پاتا باید
هاتش توارد زیا باهد:
 oمود ثیخ ناتی باای عضویخ در ( APIج یه هتی  /تو ید)
 oتسنننتتدام ( APIی تی عملکاد فاتخ  APIت ا های درموابنننخ  /پابن ن ت ا های کد در رابطه با نحوت
ابتفادت از ) . . . API
 oبحث های انجمن
 oتوضیحام تابوط به ج یه هتی (ی تی جزئیام ارتیاط توضیحام دادتهای آزتون ) . . .



ابزار باای طااحی بامخ تستتد بازی آزتایش و ابتقاار  APIها به صورم آبان ( APIهای جدید یا تغییا در API
های توجود)



نظارت و تجزیه و تحلیل  :APIانواع تختلف نظارم با  APIها:
o
o
o
o
o



نظارم فتی :نظارم با ابتفادت از  APIتوفقیخ در تقابش مطاها تأمیا . . .
قوانین  SLAرا ت ایف کادت و تطابق  APIها با این قوانین  SLAرا بستجید.
نظارم با ف ا یخ کسب و کار
تجزیه و تحلیش  :APIهتابایی روندها و رفتارهای اصلی در ابتفادت از  APIها در عمیقتا از تاافیک .. API
ه شدار :هتگام عدم تطابق با  SLAها هتگاتی که تغییا در  APIهای نظارم هدت تتت شا هود و  . . .اعالن
دریافخ کتید

کسننب درآمد از  :APIپیکابتدی طاحهای پادامخ باای کسننب درآتد از ابننتفادت از  APIو ادغام با بننیسننتمهای
صورمحساب باای صورمحساب مودکار.

 .9نتیجهگیری
بیمهگاان اکتون باید تطییق ت ماری داملی مود را آغاز کتتد تا مدتام کاتالً ت ایف هدت و کاتالً تستتدی را به دنیای مارج ارائه
دهتد .هاکخهای بیمه به جای اینکه صافا حداقش کار ی تی ادغام با تحیوبتاین پلتفامهای توزیع را انجام دهتد باید از پیش باز
کادن اطالعام کاتش دادتها و فها بخ تح صوالم مود را آغاز کتتد ..ا بتااتژی در ت اض قاار دادن تح صوالم و مدتام تو بط
 APIنه تتها به کسب و کار بیمهگا اجازتی کشف فاصخهای جدید را تیدهد بلکه بازتانهای فتاوری اطالعام را نیز به بمخ
بامخ تجدد بوق مواهد داد و به آنها اتکان تیدهد تا به یک بازتان چابک و تشتای تحورتا تیدیش هوند.

