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 مقدمه .1

سی   های برنامهرابطهای باز، دادهای جدید در صننت خ مدتام تا ی تیدیش هنندت ابننخ  باای ت ا   به تازگی به کلمه"باز" نوی

بخ؟      اتا این . . .  بیمه بازافزار باز، بانکداری باز، نرم صطالح جدید واق ا به چه ت تا ها باای هاکخ  و توانایی به ظافیخ "باز"ا

بتوانتد از این مدتام   شرکای خارجی و یا حتی رقبا ای که اهننارت دارد به گونهدر ت اض قااردادن مدتام مود به دنیای مارج 

بتفادت کتتد.    باای ارائه شتایان مود ا سی نام   های باز APIکتو وژی این روند با تکاتش تی ارزش افزودت به ت )رابط های باناته نوی

 بازند.هستتد که این ارتیاط را اتکان پذیا تی های دیجیتالیپورتکه افزار( تمکن هدت ابخ  

دهتد که به را تشکیش تی APIیک اکوسیستم واقعی های باز با یکدیگا ارتیاط دارند   APIهای به هم وابسته که از طایق هاکخ

 آورند.ی تاکیب مدتام دیجیتا  ارائه هدت توبط چتدین هاکخ  بهتاین تجابه را باای تشتای فااهم تیوبیله

بخ که  با    نیچتد یباا حو ت نی  ایفناور یحوزهدر  هگای و حوزت    اداته دارد )بها هما   که دیفکا کتبفا   یصت خ گاد به 

تتها  ابخ. ( Uber) اوبا خیدابتان توفق   روند نیاز ا یعا  اینمونه (.دیرزرو کت نیصورم آنال هرا ب یهتل هاتا دهد یترا اتکان این 

عمدتاً  Uberکه  بخا یدر حا  نیا. بدبخ آوردت ابخ( BMW) ارزش بازاری بیشتا از بی ام دابلیوهاکخ  نیدر عاض چتد با  ا

 ی تی ؛کندرا با یکدیگر ترکیب می اندارائه شده گرید یکه توسط شرکت ها API سیسرو نیچند

  هود یعاتش انجام ت ستمیتوبط ب یابیخیتوق (iOS Android ) 

 ها توبط و نقشه ایتس تحابیهMapKit  وGoogle Maps  هودتیارائه 

 Twilio کتد یاربا  ت انیرا به تشتاآنی  یتتت یها امیپ 

 توبط  پادامخBraintree هود یانجام ت 

 قیاز طا آن دیرب Mandrill هود یاربا  ت 

 آتازون یهاسیباو وب یابامدتام در فضای  نیا(AWS)   هوند یتانجام 

 ررا د و خالقانه   یعال  یکاربر  یتجربه یک   دهد تا   یترا اتکان  این  اوباهایی تانتد      به ابنننتارتا    API ابات مدتام   نیا بی تاک

 .کند یم لیرا تسه عیرشد سر نیبتاباا  دکوتات ارائه ده اریبس اییبازت زتان

های دیگا ادغام   هننناکخ  در مدتام  ی مود دهتد  که به نوبه    نیز ارائه تی های مود را   APIت موال ها  پس از آن  این ابنننتارتا   

 ( ادغام هدت ابخ.United Airlinesنیز در نام افزار هاکخ یونایتد ایاالیتز )هاکخ اوبا  APIبه عتوان ت ا   هوند.تی

را  یشتایتواند مدتام ب یت 2خ دارای تشتایهاک ی تی ؛دتده یرا نشان تباز  API ستمیاکوس  یکمتقابل  یایمزاها ت ا  نیا

بننایا  )و  مود یها APIابننتفادت از  شیتواند از افزا یت 3مدتام یهنناکخ ارائه دهتدت و درعین حا  مود ارائه دهد انیبه تشننتا

 هود.کتد(. این اتا تتجا به افزایش درآتد ها دو هاکخ تی درآتد و کسبتتتفع هود ) ها/مدتام(کاال
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ست تطمئتاً ت ا  هنناکخ اوبا  های آنالین های مود با فاوهننگات APIی ادغام به وبننیله UPS؛ باای نمونه تنها مثال موجود نی

 APIدرصد از درآتدش را توبط  60در حا  حاضا  eBayایتتانتی به طور توفقیخ آتیزی بهم بازار مود را افزایش دادت ابخ و یا 

 (eBayیک تحصو  باای قاار گافتن در  یسخ  اربا باای  API) به عتوان ت ا   های مود تو ید کادت ابخ.

 قاار مواهد گافخ. ایتحخ تأثتا و بیشتا  ش ی  بکتدآهسته عمش تی  کاتال دیجد یهایدر ادغام فتاور ی  که به طور بتت مهیصت خ ب 

هدن به  4بیمه باز بخ که  روندی درحا  تیدیش  بط نیاز  نوظهور ا شورتک  های فزایتدت و تو شتایان و رقابخ ایت ها به درحا  تغییا ت

 هود.جلو راندت تی

 دهد.توضیح تی صنعت بیمهاین روند را با روی  اثراتاین تقا ه 

 ها. محرک2

ابخ   افتهی شیافزا ایفزایتدتطور هبنیز  مهیدر صت خ ب  داغ بودت ابخ  روند باز بودن  یتوضوع  یتدت یباز باا یکه بانکدار یدر حا 

به وجود  تحوالت متعدد در صنننعت بیمهی به وبننیله(. دقیقا همانتد بانکداری باز  بیمه باز نیز APIه میب ای باز مهیب به عیارتی)

 آید:تی

 هستتد که   5و تاتیط هچتد کانا  ی بازاریابیموابتار تجابه  انیتشتا  است:  رییو تغ شیدر حال افزا یمشتر های ازین

 مهیب شننتایتحصننو  گاا که ب یکادیرواتخاذ به جای  دیتجابه بااین   به عالوت باهنند. در دبننتا  24/7و آنی  مصننورهب

 ایمهیتحصو  ب  کیمواهتد  ینم گاید انیبه عتوان ت ا   تشتا   تشتای تحور باهد.   دهتد یدر حا  حاضا ارائه ت  اانگ

 را ارائه کادت وهننوند  مهیب درتقابش آن مواهتد یکه ت یسننکیرتا  تمایش دارندکتتد  بلکه  یداریرا ما تت ارف و ت مو 

 کتتد. افخیمود در مهیاز هاکخ بو هخصی بازی هدت  ژتیو یشتهادیپ

ی زتانی   یک تورد و/یا یک بازت     تتها باای  ی کم که هزیته هایی با   )ی تی بیمه  6های ماد بیمه که  های بارز این روند    نمونه 

به عیارم    ) 9ها ظهور اَبَا نام افزارو  8(UBIابنننتفادت )  تیتتی با های   بیمه 7های همتا به همتا    بیمه   (دن روبه کار تی  کوتات  

ایان عمش گونه بفای توبط تشت   های بزرگ تکتو وژی که به عتوان بستای اصلی باای آغاز ها  هایی از غو دیگا نام افزار

شتا   و  کتتد(تی بخ ت بتار ت اتل  یانیدرموا ستتد  مهیبا ب تاقوی یکه موا هاتش تی  گا مود ه که در  یدر حا  هود. را 

شتا   هته ت هاکخ  یگا مود تالقام تمهیبا ب یو هتگام طاح دعو مهیقاارداد ب ان قاد فقط هتگام انیگذ  مهیب یهاکادند  

این اتا  دهتد.  شیافزا یقابش توجه   زانیرا به ت مود  انی ت داد نقاط تما  با تشنننتا      دی اکتون تتوجه هننندت اند که با     

که به طور ت مو  با   دهتدهای تختلفی را ارائه ابزار وبه هنناکتی مدتخ تحور تیدیش هننوند کتد تا گاان را وادار تیبیمه

 های بیمه هدت در ارتیاط ابخ )که به ت ییا دیگا جلوگیای از ادعای مسارم مواهد بود(.جلوگیای از ریسک

 

   شار های فتاوری اطالعام و عملیام هننود تا دپارتمانای از قوانین و تقارام جدید باعث تیبننیش پیوبننته  نظارتی:ف

هود تا بودجه و  این اتا باعث تی هوند. جدید با تقارام هاکخ های توجودتدهاکخ بیمه بیش از حد درگیا تطییق فاآی 

های بیمه مدتام نوآورانه باقی بماند  به مصنننوه که اک ا هننناکخ یدرزتیتهظافیخ بسنننیار اندکی از تتابع باای کار 
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بخ دارند ) به د یش رقابخ   نیز جهخ کاهش هزیته 10ت ا ی عملیاتیو  بازی ی دیجیتا ی چتدین پاوژت های عملیاتی در د

ای که تمایش به انجام های بیمهبتابااین هنناکخ حیاتی ابننخ(.  ها همانتد درآتدفزایتدت و ناخ بننود اند   کاهش هزیته

 د.تهای دیگا و در قا ب تشارکخ کار کتبایسخ با افااد و طافنوآوری دارند  تی

 

  شور تا ارائه تا و ارزانتوانتد مدتام نوین تشننتای را بننایع ها  که تیتازت وارد هایی به نام ایتشننورتک: تکرقابت این

تیلیارد دالر آتایکا در بخش ایتشورتک باتایه    7.6  2018دهتد  در حا  تحو  و درهم گسیختن بازار هستتد )در با     

بخ(. همانتد ت ا  بانک    هدت ا هاکخ گذاری  هاکخ    مته اند که های بیمه نیز آتوها   هدن با ت داد کمی از  های هایک 

این رویکاد  ها بسننیار بهتا ابننخ. ی مدتام جذاب به تشننتایان مود از رقابخ با آنباای ارائهو ت تیا ایتشننورتک موب 

هاکخ       APIای از بازد تا ت ماری گاان را قادر تیبیمه بایع( مدتام  صا  و اجاای  بایع )ات  باز ایجاد کتتد که تاکیب 

 کتد.را تسهیش تی بیمه و ایتشورتک

 

 های بیشتای در رابطه با  ی دادت هستتد. ها چه یک هاکخ بیمه اطالعام و دادتهای بیمه گابتههاکخی داده: گرسنه

مود  مهیب یگذار مخیو به تیع آن ق چوئایاک سکیر یهاتواند تد یتا تقیدقگا یمهب تشتای و تورد بیمه داهته باهد 

های ارائه  هننناکخ  با  یحداک ا به طور   دی با  مه یب یها هننناکخ  نیبتاباا  .(ای پو یگذار  مخ ی)تد  ق  ت دیش و تتظیم کتد   را 

ته  با ظهورویژت  به بدبننخ آورند. مهیب سننکیرا در تورد ر دگاتید نیتاقیهننوند تا دق ی مدتام بیاونی تاکیبدهتدت

صتوعی و  11دادت هاکخ 12هوش ت   یعمل جیآن به نتا شیدادت و تید انیجا نیا شیپادازش و تحل ییاکتون توانا مهیب یها  

 را دارند.

 

 تاتاوز هنندند. یفاومته ت ی بننتتیهمیکارگزاران ب قیها از طاهمیب شننتایاواما ب نیتا هم: تالیجید یظهور کارگزار 

 یتیآنال تجمیع کتتدگان ی تی) تا یجید مهیکارگزار ب یهاپلتفام قی  از طاتتانخیا با روی یشننتایو ب شننتایب یهامهیب

   ربتد یبه فاوش ت 13کیتجارم ا کتاون هایطایق پلتفام( و از دهتدرا ارائه تی تختلف یهامهیب تیان هسیتقااتکان  که

 های توزیع کتتدت ادغام هوند.با این پلتفام تقاون به صافه اریسب یتا با روهبازد وادار تی را مهیب یهاکه هاکخ

 

 ایتتانخ اهننیا در صننت خ  یفن آور عیتحوالم بننا :دیجد یها یفن آور((IoT)تجزیه و ها  دادتته  شیو تحل هی  تجز

های ی تکتو وژیمههاکخ بیمه را در ه)و درصدر بودن( گذاری کچین ...( باتایه   بالعی  هوش تصتو تحلیش آنی تشتای 

هاکخ  یهمکاربازد. بتابااین  جدید غیاتمکن تی صص )  یهابا  هدت  تتخ ضاورم   کی (باز API یت مار قیاز طاادغام 

 .ی تحوالم فتاورانه مواهد بودای پیشاو بودن در همهبا

 

  صول جد بزرگ   قدیمی سننتمیبنن نیاز چتد مهیدر صننت خ بنام افزار  ی  ت ماریخی حاظ تاربه  :یمعمار یطراح دیا

س  شک  کپارچهیو  نزدیک اریب بخ.   شیت باعخ  تا یجید یف ل یایدر دن یبتت  یت مار نیا هدت ا بیدن به   در حا   و پا ر

تاباا  .باهننند  حد مود تی  به    یمود را باا یها قدم  نیاو  گاانمه ی  بنیب قا   مار  کی انت تام ماد   یتیتت یت  مد  با 
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ارتیاط  گایکدیهنندت با  فیموب ت ا یها API قیها از طاسیکاوبنناویجا که تاز آن دارند.یبا ت 14ها()تیکاوبنناویس

 .ادیمارج قاار گ یایدر ت اض دن یبتت یتا از ت مارعیتا و باارزان اریتواند بسیت یت مار نی  اکتتد یباقاار ت

 

 . تاثیرات بر صنعت بیمه3

بی      با بایع این حو     تاین تحوالم مود صت خ بیمه ا هدن  هی از دیجیتا ی  هد در طو  دهه زت تیرا که نا های پیش رو تجابه با

هی  ایتتانخ نحوت     . دقیقاً همانتد مواهد کاد بانه و مادت فاو باگاتی  ر سب و کار صت خ  ها را به طور کاتش تغییا دادت ی انجام ک

های گاان نه تتها باید مدتام مود را ارائه دهتد  بلکه باید اکوبننیسننتم دیجیتا  مود را ایجاد نمودت و در اکوبننیسننتمبیمه ابننخ.

 مارجی نیز هاکخ کتتد.

د  دهارائه تی "(IaaS) بیمه را به عنوان یک خدمت"تیدیش کتتد که  "گر بازبیمه "سخ مود را به یک بایتیگاان بیمهبتابااین 

)تحصننوالتی که توبننط یک هنناکخ تو ید هنندت اتا با باند هنناکتی دیگا به فاوش    15ای با  ییش بننفید)ی تی تحصننوالم بیمه

 (.ربتد(تی

ای  بهترین خدمات بیمه   کارگیری  انتها به انتها، به تجمیع و به     ای بیمه کامل    های از تولید راهکار  گاان باید   بیمه  درنهایخ   

این بدان ت تابخ که توزیع بتتی تحصو  تحور باید به مدتاتی تیدیش هود که   .انتقال پیدا کنندهای مشتری متناسب با نیاز

  که هود یحاصش ت باز API ستم یاکوس  جادیاتا تتها با ا نیا ها را تلفیق کتد.بیتش عمیق تا ی را ارائه دادت و مدتام بایا بخش 

 .بودتتد ابخ ایدرگ یهمه طاف ها یباا

ستم     درعمش بی هگات نام افزار "هییه یک   APIاین پلتفام دیجیتا  اکو بیله   "فاو بخ که در آن مدتام به و های توجود ی طافا

قاار دارد تا عملکاد/ مدتام و بهتاین رابط کاربای تتتابب با مود را   جایگاه رانندهدر  مشتری  هوند. در آن اکوبیستم ارائه تی  

بتفادت از دادت    باگزیتد. ضایخ مود را باای ا شتای ر ستم به طاف تقابش     های ویژتپس از انجام این انتخاب  ت بی هدت در اکو ی ارائه 

نوآوری را به طور  اتا  نی  اتتتقش هنننود  گاید مدتخ  به   مدتخ   کی از  یتواند به راحت  یت یجا که تشنننتا  از آن دارد.اعالم تی

 باتا هستتد. یو راحت یی  کاراتهیهود که از نظا هزیت دیجد یارائه مدتات تتجا به و دهدچشمگیری افزایش می

رهد و  ی با یهایآورفن این که به د یش با توجه به مواهد گذاهخ که در آن   هاکخ بیمه  با یاقابش تالحظه ایتأثهمچتین باز  مهیب

 یو فناور یتجار دپارتمان نیب یهاپل یمام باید با بنناعخ بیشننتای اتخاذ هننوند    تصننمیو انتظارام تشننتا تاتحو  بننایع

تا هنندت و تجزیه و هم رابننتاتا و یکپارچههای کسننب و کار و تکتو وژی ی باز  نیاز. به باکخ بیمهافتید ناطالعات کاهش خواه

 کتد.زیستی وادار تیبازی نام افزار را به همپیادتتحلیش کسب و کار و تجمیع و 

 

 ها و تهدیدها برای صنعت بیمه. فرصت4

 ای را باای صت خ بیمه به هماات دارد.قابش تالحظه هایتهدیدو هم  فرصتباز هم چتدین  APIهای ایجاد اکوبیستم
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بخ زدت ای که نه های بیمههاکخ رود انتظار تی ست   این اند و نه در به ایجاد این ت ماری د بی هته    API ایهماکو شارکخ دا اند  ت

هوند.    ضار را تتحمش  شتاین  بخ:   BBVAنقش قو  بانک  بی بدون ایتتانخ  کاتپیوتایهمانتد  APIهاکخ بدون   "در ایتجا جا ب ا

 ."ابخ

 را به عتوان مهیهاکخ ب  کی نام افزار انیکه تشتا  ابخ  دیب   کتتدیت جادیرا ا یتامدتام جذاب مهیب یهاهاکخ  زتانی که یحت

 مدتام و تحصوالم انتخاب کتتد. ایبه با یدبتاب ی تاکزینقطه

 باند:تی APIی توارد زیا بیشتاین بود را از اکوبیستم های بیمه به وبیلهبتابااین هاکخ

 تاگستادت یمارج ستمیاکوب کیاز  ،شتریب هایبه کارگیری داده 

 نقاط جهان ایبا با خود یهاتمیها و الگوراشتراک گذاشتن داده به 

  نقاط جهان ایبا با خود تمحصوال مجموعهبه اشتراک گذاشتن 

 های بیمه بود بابانتد ارائه مواهیم داد.توانتد به هاکخرویکاد چگونه تی 3های ب دی چتد ت ا  در رابطه با که این در فصش

 

 ترگسترده یخارج ستمیاکوس کیاز  ،شتریب یهاداده یرکارگی به 4.1

سب و کار بیمه     هد  ک سب و کاری مبتنی بر داده  تطابق با آنچه در باال گفته  بخ.  ک ادت و تیدیش آوری تقادیا زیادی از دجمعا

بیمه اکتون به های انقالب دیجیتا  هنناکخ  طفبه ف ا یخ اصننلی یک هنناکخ بیمه ابننخ.    ها به نتایج کاربادی و قابش انجامآن

بی پیدا کادت    منبعی تقریبا  نامحدود از داده بتا بب و    ید  بتابااین انتخاب تتابع دادتاند مط انتقا  رات اندازی  صحیح و تتا

 گا چا شی کلیدی مواهد بود.باای ها بیمه  ها به روهی تقاون به صافهدادت جهخ گافتن  تیدیش کادن و پادازش این دادت

 تتجا هود: اانگمهیب یباا یارزهمتد یهاتشیتواند به بیکه ت ابع دادتتت یاهاز نمونه یبام

 162 ابتکاربه  طف  های بانکداری باز:دادهEU PSD  های حساب  بخشتاته و دبتورا  مش بانکداری باز در بایتانیا  دادت  و

بی      بتا شتایان اکتون باای د بخ.  هخص  ) ارائه دهتدگان 17ها TPPت هاکخ  نیا ثا ث( توجود ا اجازت  مهیب یهااتا به 

درآتد و تیتی با  توانتد از نوع ت اتالمیت بلکهکسنب کتتد    یمود اطالعات انیتشنتا  یتا  خیاز وضن  نه تتها دهد تا یت

 .دی دریافخ نمایتدهای ارزهمتبیتشدهد  یانجام ت یانکه تشتا یاتهیهز

 های دادهIoT :  ایاهنن تتانخیا"ظهور" (IoT) ت با ابننتفاد یتیتت هایهمیب اای  زرا تتحو  بننازد مهیصننت خ بتواند یت

(UBI)های تاتیط های ت مو  از بیمهت ا  کتد. یت شیرا تسه 19مهیب یایپو یگذار مخیو ق 18سکیر یایپو ی  تد  باز

 به قاار زیا هستتد: IoTبا 

o   ای تد به صنننورم پو  نتوایت شی اتوتیهای  مه ی  بیرم تداوم با رفتار رانتدت و عادام رانتدگ     نظا  با  ییش: اتوتبیمه  

رانتدت نصننب  هینقل لهیکه در وبنن 20(OBDی )صننیدبننتگات تشننخ  قیتواند از طاینظارم ت نی. اابدی قیتطی

                                                           
16 PSD2 is the second Payment Services Directive, designed by the countries of the European Union 
17 Third-Party Providers 
18 Dynamic risk modelling 
19 Dynamic insurance pricing 
20 Onboard diagnostics 



بخ هدت  همتد رانتدت  قیاز طا ای ا با  ا   تلفن هو هود. با ا تمهیداتی تت دد  و    مدتامتجموعه دادت نیانجام 

 قابش ارائه ابخ:باای ارتقای کیفیخ 

 تا پاداش دهیدهای کمتا به رانتدگان ایمنبا حق بیمه :ریانعطاف پذ یگذارمتیق 

  هین در کدام نقاط پار  تی  ی تقلب: تشخیص بهبود یافته شخص کتید که تا هود )درطو  روز  ت

بیله   هب(  اگا و صی باای مدتام حافه  ی نقلیهو در  هخ بتفادت نمی ای  هود )تانتد رانتدگی در  ای ا

هین رانتدگی تی     صو (  دقیقا چتد کیلوتتا با تا سیا تحویش بار یا تح سه هود  ت های  ی دادتو با تقای

ادعای مسننارم  اطمیتان حاصننش هننود که ادعای    های واردت در گزارش دتحاصننش از اتوتییش با دا

 ابخ.ای صورم نگافتهمسارم تتقلیانه

 ها را از   باای ت ا  آنمطلع کنیدهای ریسننکی و پامطا در رابطه با مودرو تشننتایان را از توق یخ

اای ت ا  تگاگ(    ی مودرو آگات کتید )ب  های تیتی با هننناایط بد آب و هوایی در تتطقه    بیتیپیش

تد  به وی اطالع   ای با ناخ باالی دزدی پار  تی   ی مود را در تحله هتگاتی که تشنننتای مودرو   ک

 ..دهید.

 بیله  به شت  یهاابزار یو هی  ییانیپ شتایان مود   تدتیآ نیبتز یتهیهز یباز هیتانتد  )تانتد یک  به ت

 .ارائه دهید( . . . Kmباعخ  تسافخ پیمودت )تانتد هان را ای از آتار و ارقام رانتدگیمالصهبازی( 

   صورم مااب صادف  مودرو یدر  شتر   باقخ  ای  ت بایی     .دیکن حمایت یاز م هتا باای ت ا  هتگام 

تواند پیش از اطالع بیمه گذار با وی تما  گافته و )در صننورم وقوع یک تصننادف هنناکخ بیمه تی

شتییانی     بیب و جااحام( پ ضطااری آ صادف    ا صورم وقوع ت گا بیمه  را تدار  بییتد  همچتین در 

آوری هنندت( از های جمعبه صننورم مودکار یک ادعای مسننارم دیجیتا  را )باتیتای دادت تواند تی

هتگام تشنننخیص ماابی مودرو با فااهم آوردن مودروی کمکی )باای ت ا  کمک   پیش کاتش نماید  

سافاتی( حمایخ مود را به عمش آورد  شاهدت و  های ت ی رفتار رانتدگی غیا تتتظات )تغایا با رفتار با ت

 . . . را هتابایی کتد باقخرانتدگی بیمه گذار( 

 ستتد  با آن     به وا دین اجازت دهید تا زتانی که نوجوانان هین مانوادگی ه بتفادت از تا ها هان درحا  ا

 ها را ردیابی کتتد(داهته باهتد )آن نظارت

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

بیله  بخ ی نقلیهو یا به رانتدگان اجازت دهید تا باای  هان مود را باای تدم کوتاهی بیمه کتتد ی دو

 .نمایتدمود پوهشی کوتات تدم تهیه  یی نقلیهوبیله

o  در تقابش تهدیدام )آتش بوزی  نشخ  بیش و باقخ( را     های بیمه هدت  بیمه تتاز  تسکونی: حفاظخ از مانه

 بهیود بیخشید  در نتیجه ریسک ادعای مسارم کاهش مواهد یافخ.

 های معمول دستگاهIoT :عیارتتد از 

 صیرا به طور مودکار تشننخ یتوانتد نشننتی  باق و گاز تهوهننمتد تصنناف آب یکتتورها 

 دهتد.

 تش بوزی را تشخیص دهتد.توانتد آص دود تیهای هوهمتد تشخیدبتگات 

 توانتد باقخ را تشخیص دهتد.های هشدار پیشافته تیبیستم 

  تانتد:هودتی ترخدمات شخصی سازی شدهی این اتا باعث ارائه   



     گافته و یک تیم پابخگویی   گذار تما  تواند با بیمهگا تیاگا تشکلی هتابایی هود بیمه

 به طور مودکار فابتادت هود.گا/ تقاتام دو تی اضطااری از طاف بیمه

 تای را ارائه دهید. باای ت ا  اگا بیمه هدت تاتیاً فااتوش  گذاری هخصی بازی هدت    قیمخ

 ی وی افزایش مواهد یافخ.کتد که در را قفش کتد یا فا را ماتوش نماید  حق بیمهتی

          مه به بی نه  ما تار  ظارتی را از آ یدی ن ید.   د ئه ده تیزان ی آنالین )باای ت ا  پیگیا  گذار ارا

 تصاف اناژی وی(

  صالحام با قوت تواند باعث کاهش حق بیمه وی گذار اطالع دهید  که تیی مانه را به بیمها

 هود.

o  :باای ت ا   از بتسور  بیمه عما( های پوهیدنیFitbitتی )ی تخابات های بالتتی و توان باای نظارم با ف ا یخ

ها و اطالعام بیوتتایک تو فه ی کمتا ابننتفادت کاد.نتایج بدبننخ آتدت به هنناکخ بیمه باای اعما  حق بیمه 

توان تت ددی از جمله ضابان قلب  دتای بدن  فشار مون  تحا   تیزان کا ای بوزی  تصاف ا کش و . . . را تی

ابتفادت   22و تیدیش آن به یک بیستم نقطه ای   21با م بازی عادام  وارتوانتد جهخ بازیآوری کاد  که تیجمع

با کمک( را ارائه دهتد   یو تااقیخ از با متدان )زندگ  یمتیتوانتد مدتام ایت مهیب یها  هاکخ هوند. به عالوت 

 کتد(.یمود را تصاف ت ازیتورد ن یداروها حیبه طور صح گذاربیمه ایکه آ دیکت ی)به عتوان ت ا  بارب

 با  دادت  تلفن همراه: یمکان تیموقع یهاداده تواند  ی  نه تتها تگامهیتلفن هماات به ب قیاز طا یتکان خیتوق  یهاار

شتا  ی که یکاجازت دهد تا از مطاات گاانمهیبه ب سب کتتد  یبهتا یتدیاپذیاد تیماه  یت بلکه اتکان ارائه مدتام    ک

 چتد نمونه: دهد.یبه هما ت زیرا ن 23تکمشفاوش  یهاو فاصخ یاضاف

o ی تسافاتی    اتا هتوز بیمهباهدهتگاتی که تشتای درحا  رفتن به بوی فاودگات بودت و یا درمارج از کشور تی

 ی تسافاتی را به وی پیشتهاد دهد.تواند ماید بیمهت تیای ندارد؛ در این هاایط هاکخ بیمه تی

o  شتای درحا بتان تی   هتگاتی که ت بوی بیمار هاک     رفتن به  هد   شتای را از خ بیمه تیبا   چگونگی و  تواند ت

 .ی بیماربتانش آگات بازدکیفیخ بیمه

o  به تشتای  طوفان را  تواند هشدار یت گامهی  بیتشتا  ییایجغااف یهاو دادت یمیاقل یهااز دادت یییباابا  تاک

 .ارائه دهد

o شتا  یهتگات با     یکه ت بخ و از  شور ا شتا  جهیتوان نتیها تدادت ایمارج از ک  به المیت ط یباا یگافخ که ت

شور  بخ بفا کادت  مارج از ک با  کارم   یباا توانیاطالعام تاین  از  ا هید    المیت ط"ار هته با به  "موبی دا

 .کادابتفادت  هود گافته نمی تما ایتکه در این تدم با وی از  تانیو اطم یتشتا

  سانه و   Facebook   Twitter  LinkedInتانتد یاجتماع یهاربننانه قیتوانتد از طایت گاانمهیب :های اجتماعیر

 .مود بدبخ آورند انیدر تورد تشتا یاطالعام ارزهمتدغیات 

 از پیش تطلع هنننوند )به های تشنننتایان تغییاام دادتگاان بتوانتد از هتگاتی که بیمه :24های ارجاعی مشننتریداده

های تت ددی  های بیمه فاصخ این اتا باای هاکخ های اجتماعی یا مدتام دو تی(  ی ادغام مدتام پستی  ربانه  وبیله 

 را به هماات دارد:
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o شانه تغییا در آدر  تی شتای  تواند ن و یا تجدید و  ی جدیدناتهباای فاوش یک بیمهی جذابی باای تما  با ت

صالح   هد هناتبیمها صخ نه تتها باای بیمه های توجود با بایا بیمه  . این فا سکونی بلکه باای  ها  ناتههای تتاز  ت

جایی تختلفی تتجا هننود؛ باای ت ا  اگا فاد به حمش و بهتواند به عادام جانظیا اتوتییش )تغییا در آدر  تی

  ی عاطفیای از پایان یک رابطهنشانه تواند نقش عموتی دبتابی کمتای پیدا کتد( وجود دارد. این اتا حتی تی  

صورم تجدیدنظا کاتش در رابطه با پورتفوی بیمه نیاز     یا تا  مانه هد  که در این  بط یک جوان با ی پدری تو

 ابخ.

o ی ی تسننئو یخ مانوادت یا بیمههاتو د یک فازند نیز  حظه ای باای تجدیدنظا ابننخ  به طور ت مو  باای بیمه

 .کتدنیز صدق تی 25اتا باای تغییا وض یخ مانوادگیهمین  بیماربتانی.

 سک بیمه  ارزش   گذاری:خدمات ارزش صحیح ری بخ.  جهخ ارزیابی  صحیحی از تورد بیمه نیز الزم ا سیاری   گذاری  از ب

کخ  تد     هنننا مه  ها تی           های بی نه تت تام بیاونی نیز  مد تا  ند  ا ته دار ئه    های موبی در این زتی هخ ارا تد ج یک   یتوان

 چتد نمونه: توانتد باای باربی تکار ارزش ف لی نیز بکار روند.  بلکه تیگذاری ابتدایی دقیق ابتفادت هوندارزش

o     سارم  با هدن حق بیمه و همچتین ت یین تیزان م بیمه اتوتییش: باای ت یین ارزش مودرو و در نتیجه ت ین 

تام   ید.  بیاونی  مد ما  بگیا نه  ت تد        نمو یارت تاتی ع مد ، "cars.com" ،"vinaudit.com"از های چتین 

Edmunds ،Informex . . . و 

o   هایی تانتد    هننناکخ اتال  و تسنننتغالم: بهRets.ly  SimplyRETS  Rets Rabbit  Property API  

Zillow دهید.ب یک تلک را گذاریی ارزشو . . . اجازت 

o ؛ بننه عننتننوان تنن ننا   گننذاری اهننننیننای هننتننای  هننتننا: ارزش"artnet.com" ،"artprice.com" ،

"valuemystuff.com " . . . و 

 نقاط جهان ریخود با سا یهاتمیها و الگوربه اشتراک گذاشتن داده. 4.2

  یغت یدامل یهارا با تجموعه دادتها کتتد و آنیت یجمع آور بیاونیفوق را از تتابع  یهادادت)بامی از( که  یامهیب یهاهننناکخ

شتا  ارجاعی ی)دادت ها نیز سارم دادت  ناتهبیمه امیجزئ  یت ه  و آن کتتدتاکیب تی( های م    نمایتدیکارآتد پادازش ت یرا به رو

این فصش ت دادی نمونه از این   .نیز داردهای )تجاری( باای بایا طاف ی تجاری هدن  جتیههستتد که   یارزهمتد  یهاتشیب یدارا

 دهد:  ارائه تیهای خود را با سایرین به اشتراک بگذارندالگوریتمها و دادهتوانتد های بیمه چگونه تیکه هاکخ

 شف تقلب ، ارز  یبااگاان مهیب شتر  سک یر یابیک را  یادهیچیپ یها، مدلشده  مهیب گذاری مواردارزشو  یم

 .دنایگب قاار ثا ث و )کسب درآتد(در ت اض اهخاه  توانتدتی کادت اند که هیته

 ست گرفته تومی ارقبایی که کنترل بیمه سارام قیلی بیمه      عالقهاندبیل را در د بوابق م بخ آوردن  گذار تتد به بد

 هستتد.

  صحیح بیمه هاکخ جهخ انجام  بفا   نام رانندهبخواهتد تا گذاران توانتد از بیمههای بیمه تیی یک مودرو   را باای ها 

هاکخ  هتاا  گذاری اتوتوبیش(. این  ی های  یزیتگ مودرو اجارت دهتدتگزارش کتتد )به ویژت باای  مودرو و مدتام به ا

با  قیض اطالعام باای پلیس و پارکیتگ بب و تورد نظا  تفید مواهد     ها و جایمهها جهخ ار هخص تتا ستقیما به  ها ت

 بود.

                                                           
25 Civil status 



 قیتوانتد از طایت  یکارم بننیز بننتت  یجاه ب  مهیب یهاهنناکخ API اتا به  نیا را ارائه دهتد. مهیب یتالیجیاثبات د

و دارندت آن  شیناته اتوتی مهیب کی امیدهد تا تمام جزئیاجازت ت یفت تهیت ا یو هنناکخ ها ANPR یها نی  دوربسیپل

 کتتد. یبارب میرا به طور تستق

   با   در ی تجمیع شنندهها دیدگاه طه  بده ها ییدارا راب تد ابزار   26ارد خارج از ترازنامه   ها و مو ی،  تان   PFM  ابزار(

جاتع  دگاتید کی...   با هدف ارائه  تجمیع کتتدگان حساب و   تستمای  ای یتا  یزی  ابزار باناته رتدیایخ تا ی هخصی(  

شتا  یدربارت بخ آوردن دیدگاهی درتورد       این ابزار هود. یانجام ت یثاوم ت شتاق بد شتای( ت ضایخ ت سب ر ها )پس از ک

 های عما هستتد.بیمهتقدار ت وق های تشتای و ناتهبیمه

 به ها را ارزیابی کادت و دهتد که ریسک   که به تشتایان این اتکان را تی ایریزی بیمههای تجمیع کننده و برنامهابزار

 (.Ensurاز  UnderCover)باای ت ا   نمایتدها تتظیم هایی را باای تحافظخ مود درباابا آنناتهطور مودکار بیمه

 هاکخ  یهتگات شتا  یرانتدگ یهادادت مهیب یهاکه  با تتوانیها تدادت نی  اکتتدیتآوری جمع را  انیت تتدان عالقه اید با 

ی تهی  هزهای تسننافتی یا زتانیی طاحهتی  هز)عوارض جادت ایجادت یگذارمخی  تانتد قبه اهننتاا  گذاهننته هننود زین

 ناوگان ... اانی  تدمودرو گذاری یا اجارتمدتام به اهتاا  (  ...ها و تااکم مودرو

 نقاط جهان رسای با خود محصوالت مجموعه گذاشتن اشتراک . به4.3

ی تحصننوالم مود را درت اض دنیای مارج قاار تاینِ این بننه دبننته هتگاتی ابننخ که یک هنناکخ بیمه تجموعها یته که جا ب

:  میکتیت ییهننتابننادو دبننته را  تجایدر اتا  باهنند.زا تواند باای هنناکخ بیمه درآتددهد  چاا که این اتا به طور تسننتقیم تیتی

 چتد نمونه: توجود. یهاناتهمهیبمدتخ به  یباا هاییو ادغام دیجد یهاناتهمهیب ایجاد یباا هاییادغام

 با ارائه  های جدید:نامهایجاد بیمهAPI  شتا یت مهیهاکخ ب  کی  ایع دیگاصت های افزاربه نامها  یدیجد یهایتواند ت

 تابوط نیودند: ایمهیب یهابه فکا جتیه یرا بدبخ آورد که حت

o بفاوهید های اتوتییشهای دالالن و فاوهتدگان مودرو: بیمهافزارنام 

o هتدگان کاال افزارنام صتی باای     ناتهبیمه ی  وکس:هاهای دالالن و فاو هید و یا فا هیای ماه بفاو هایی باای ا

 ی تتاز  تسکونی ایجاد کتیدتاور بیمه

o های تتاز  تسکونی بفاوهیدناتهاتال  و تستغالم: بیمه یهاافزارنام 

o های تحافظخ وبسایخIT  های اتتیخ باییای بفاوهیدهای ویاو : بیمهها  ابکتاتانتد فایاوا 

o های ت طیالم/ تسافاتی بفاوهیدتسافاتی: بیمه یهاافزارنام 

o هایی باای پوهننش تامیا در تحویش و یا عدم تحویش بفاوهننید )هنناکخ   : بیمهتجارم ا کتاونیک یهاافزارنام

 ی آن را بیمه کتید(ی کاال و یا تشتای تحویش گیاندتفاوهتدت

o های هننندید  پاش با چتا نجام و پاراهنننوم  دهتد تانتد ورزشهای پامطا را ارائه تیی که ف ا یخیهاافزارنام

بفا به نواحی مطانا : بیمه  هید )باای ت ا   پاواز   های بیمه Sure یهاکخ بیمه های عما کوتات تدم بفاو

 دهد(عما کوتات تدم را در طو  یک بفا هوایی ارائه تی

o ای  باای نمونه هی بیمهای تقایسهابزارBusinessComparison  Moneysupermarket  Confused  

Compare the Market  MoneySavingExpert . . . 
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 های توجودناتهتطابق با بیمه های موجود:نامهخدمت به بیمه، API :های تختلفی را ارائه دهید 

o صو  رانتدگی ایمن "هایی باای افزارنام بیگار  درتان تاتیط با"  "ا هگات "  "تا   بب اندام   با هی/ تتا . . .  "های ورز

 های اتوتییش  بیماربتانی  عما و ...(ها فااهم کتد ) بیمهتواند مدتتی باای تاور تستقیم قیمخ حق بیمهتی

o ی اتوتاتیک ادعای مسننارم؛ باای ت ا  هتگاتی که تسننافام کتسننش هنندت ابننخ  هتگاتی که بسننته و ثیخ تکمیش

 هود  هتگاتی که پاوازی تامیا دارد . . نمیدت از طایق ایتتانخ تحویش دادت بفارش دادت ه

o  توبننط بانک فاومته  باای اعتیاری که ی بنناتایه گذاری به عتوان وثیقهناته( یک بیمهرفع انسننداد)و  بلوکه کادن

 یتصنناف کتتدتتا اعتیار دهد . این اتا به تشننتای اجازت تی(cfr. LABL product of Capileverهنندت ابننخ )

 تواند باای اعتیاراماین اتا همچتین تی هننود.ناته پشننتییانی تیتای را اتخاذ کتد  چاا که توبننط پو  بیمهارزان

کتد  پشننتییانی به عتوان بیمه تاندت بدهی عمش تیکه رهتی تورد ابننتفادت قاار گیاد که توبننط یک بیمه گاوهی 

 هود.تی

o  توانتد   یت  کتتد تی افخ ی فوم را در کی که اطالعام تابوط به     یدفتا ابنننتاد ربنننم   ای  عما: بانک   مه یپادامخ ب

 .اجاا کتتدعما  مهیپادامخ ب یمودکار را باا یدبتورا  مل

o هتااکی یا اجارت جزئیام یک بیمه توانتد ای اتوتییش تیناته را تطابقخ دهید. باای ت ا  تدیاان ناوگان و یا مدتام ا

صورم      ی اجتماعی ای را که به یک بیمه یا ادارت یا دبیامانهبه طور مودکار رانتدت بخ  تطییق دهتد که به  صش ا تت

ی های گاوهی افزودت یا همسنننا یا فازندان یک کارتتد را به بیمه          تواند کارتتدان اضنننافی را به بیمه      اتوتاتیک تی  

 یماربتانی اضافه یا از آن کم کاد . . .ب

 های موفقیت. داستان5

باهننند  اتاوزت چتدین ت ا  از     باز تی  APIاگاچه صنننت خ بیمه هتوز در ابتدای رات مود باای تیدیش هننندن به اکوبنننیسنننتم          

 قابش تشاهدت ابخ: موفق APIهای اکوسیستم

    با ستا آنال  کیبه عتوان  PolicyBazaar  2008در  هد     نیب بیس  و به  تجمیع کادترا  مهیب یهاطاحکه در هتد تا

 .دهو یها ابتفادت تناتهبیمه یبازار باا کیعتوان 

    با هاکخ     Alibabaو  Ping An  Tencent  2013در  بیس  هاکخ   Zhong Anباای تا گاد هم آتدند که یک 

های فتاوری   این هننناکخ کتد و از طایق بزرگت های اتوا  ف ا یخ تی   ی فاوش بیمه ی آنالین بودت و تتها در زتیته  بیمه 

 های تا  صننفحه نمایش  تامیا در پاواز فاوهنند )باای ت ا  بیمهب در حجم زیاد ای ماد ارزان راهبیمه تواندچیتی تی

گذار در بننا  او  ف ا یخ  این تیلیون بیمه 150ناته و تیلیون بیمه 630و . . . (. با بیش از  المبازگشننخ تحصننو یبیمه

 دابتان قط ا دابتان یک توفقیخ ابخ.

  2014با  در  Ping An در جهان( مهیهاکخ ب نی)بزرگتا Ping An Good Doctor  یهاتااقیخ ستمیاکوب کیکه 

 نام افزار نی  بزرگتاکاربا ثیخ هنندت ونیلیت 265با داهننتن  نام افزار نی. ارا ایجاد کاد ابننخ نیبازار چ یباا یبهداهننت

 ابخ. نیدر چ شیتوبا یپزهک

        2016در بننا  AXA  باSilicon Valley InsurTech Trōv را به مود  سیانگل 27یهزارتنسننش  کاد تا  یهمکار

کوتات   یهامهیب  باای ها آیتم هننانهوهننمتد یتلفن ها قیطادهد تا از یاتکان را ت نیا انیبه تشننتا Trōv جلب کتد.

باای آن  تواند یت قیمخ یک تشتای هتگام ابتفادت از دوربیتی گاان  کتتد. به عتوان ت ا   یداریما ایتدم و ان طاف پذ

 .ی توقخ مایداری نمایدناتهیک بیمه
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    با هاکخ آتا 2016در  صافا  نام افزار بیمه  InsurTech Lemonade ییکای   های ناتهبیمه یمود را باا نیآنالای 

  از دالر ارزش دارد اردیلیت 2از  شیهنناکخ که در حا  حاضننا ب  نیکاد. ا یرات انداز تتاز  تسننکونی و کتتدگان جارتا

 .کادت ابخ دگاگونرا  کایآتا یمهیصت خ ب و ارزان یتا یجیکاتال د یهاناته مهیب قیطا

    با هاکخ    Allianzهاکخ بیمه    2016در  به  کههد   یوارد همکار German InsurTech Simplesuranceبا 

 کتد. عیتوز نیآنال یهاو فاوهگات یتشتا درگات قیکشور از طا 28مود را در  ایمهیاجازت داد تا تحصوالم ب انزیآ 

    ابتارتاپی بلژیکی به نام  2016در با  Qover ای از طایق ی بیمهی تحصوالم جدید نوآورانه با ارائهAPI  های باز و به

ای ماه به ی مدتام بیمهجهخ ارائه Deliverooبا هاکخ  Qoverعتوان  ییش بفید کار مود را آغاز کاد. باای ت ا  

 رانتدگان این هاکخ قاارداد همکاری دارد.

   2018در بنننا   Muang Thai    مه ت یک تحصنننو  بی نام     ی در با  یابتی   Baowanانی و بنننالتتی باای افااد د

BetterCare    ستم قیمخ بی هدگانی که  را تو ید کاد که دارای  گذاری پویا بودت و در قا ب تخفیفام حق بیمه به بیمه 

 دهد.ورزند  پاداش تیتیادرم تیهای بالتتی مود به بهیود رفتار

   هنناکخ2019در بننا   InsurTech Setoo اتی با هنناکخ تسننافOmio را که یامهیکاد تا تحصننوالم ب یهمکار 

 ارائه دهد.دهتد را مسارم تیبه طور مودکار   غو حمش و نقش ای ایتأم درصورم

 API. استراتژی موفق 6

سئله  نیدر  ا صول تجار  کی مود نیز باز API کیکه  ت بتااتژی توفق   سخ ین یرابط فت کیو فقط  بودت یمح  APIباای یک ا

بخ. بتابااین تیدیش مدتام بیمه  صافا یک پاوژت  APIگا به حیاتی ا هد  بلکه به جای آن  های باز نیاید  ی فتی فتاوری اطالعام با

 APIمدیر محصول بخش کسب و کار  یک بایسخ در گاان تیاین بدان ت تابخ که بیمه باید توبط تجارم هدایخ و کتتا  هود.

 ابتخدام کتتد.

 باید این اتکان را بدهد که: باز موفق APIیک 

 ؛ ی تی کسنننب درآتد از ایجاد کنید   های درآمدی جدیدجریانAPI  های تختلفی باای کسنننب درآتد وجود ها. تد

 :دارند

o پادامخ کارتزد تااکتش توبط کارباان نهایی باای ابتفادت از رات حش 

o هاپادامخ توبط هاکا / توب ه دهتدگان باای ابتفادت از مدتام/ دادت 

o ی درآتد اهننتااکی تتظیم کتتد  تانتد تیلیغام پادامخ به ازای ها کلیک )ی تی   ناتهگاان و هنناکا تفاهمبیمه

 ی تجوز تحصو / مدتام(های بتتی هزیتهناتهماوج از توافق

    ؛ ی تی خدمات و رضایت مشتری را بهبود ببخشیدAPI     هوند  به عیارم دیگا مدتتی شتای طااحی  ها باید باای ت

صوالم و دادت      صافا تح شتای ارائه دهتد  نه  بوابق تااکتش  های مام را در ت اض قباارزش را به ت اار دهتد )باای ت ا  

 های یک حساب(.

بته بتد یک مام )به عتوان ت ا  افزودن  یهادادت یباز  یتواند با غتیاتا ت نیا ساب(   کی بق تااکتشبوا به  ید   با ایح

 با یگذار هیبنناتا ایپس انداز  شننتهادیپ کیمام )به عتوان ت ا  ارائه  یهادادت یرو اضننافه کادن مدتام ارزش افزودت

 ( حاصش هود.بوابق تااکتش مامِ یهادتدا تیتای



 کتد که بیتش بهتای فااهم تیهای بیشتا از تشتایان این اتکان را بدبخ آوردن دادتهای بیشتری بدست آورید: داده

تواند در جهخ بهیود درآتد )باای نمونه از طایق فاوش تکمش و ی مود تیاز تشننتای بدبننخ آورید  که این اتا به نوبه 

 (  مدتام و رضایخ تشتای ابتفادت گادد.28بیش فاوهی

 باید: APIچتین در عین حا  

  ها اقداتام  تطابق با این ت یارتواند به طور تداوم بتجیدت هود و که بدین وبیله تیزان ابتفادت تیبا دقت کنترل شود؛

 فوری انجام هود.

 صورت ن د سرعت   ازیر  سئله   وجود نی. با ادکن رییتغبه  بخ که حت  نیتهم ای ت   فاتخ ابدیتکاتش  API کیاگا  یا

API (با  یابنتفادت ت  یمارج طافین که توبنط  یدرموابنخ و پابنخ  کاربای رابط  ی تی )ام اییتا حد اتکان تغ دیهنود

هد و    هته با سخه   ایکمی دا صورم از ن شت فاتخ  نیا یقیل یهادر ها  بخ که  نیاز ا یایجلوگ یاتا باا نیکتد. ا ییانیپ  ا

 .نام افزار مود را بازگار کتتدی هاکا تجیور نیاهتد همه   API دینسخه جد کیی ارائههتگام 

 شود   به به خوبی ضه  هاکخ     بازار عر بتتی بلکه به  شتایان نهایی  ستم    های نوآور که تی  نه به ت بی توانتد در این اکو

 یتانتد روزها ییدادهایرو قی  که ت موالً از طاتوسننعه دهنده یجامعه واقع کی جادی  اتهیزت نیدر اهننایک هننوند.  

گا مهیبجدید مدتام  یباا ییهادتیاکه  ییجا پذیاد  بسیار تهم ابخ؛  انجام تی  …و  نی  بازار آنال29ها  هاکاتونینوآور

 .یابدتطییق تیبا توب ه دهتدگان 

  سط پرتال شود،     به خوبی تو شتیبانی  سعه پ ب ه های تو تا  ای کتد تا تجابهدهتدت فااهم تیکه این اتکان را باای تو

 داهته باهد. چتین پاتا ی باید توارد زیا را فااهم آورد: یکپارچهجای تمکن 

o   بان )ی تی به طور ایدت بایع و آ باویس     پذیاش  بلف  بی  بتا شتییانی زیاد 30آ  از طایق د هاکخ   ( بدون پ

 بیمه

o   ستتدام دقیق و با جزئیام از باید به راحتی با اطالعام  API(  ی تی Swaggerها )باای ت ا  از طایق  APIت

 قابش در  باهد دادت هدت

o  بتد باکس )ج یه هتی( باای اتتحان  یک  ضیحام موبی در رابطه با دادت  APIی  های آزتایش  ها  از جمله تو

 ی هتیتوجود در ج یه

o   پلتفام های چتد بنننکوییSDK و ...( جهخ   31کد تتیع نمونه های نمونه های دیگا )باای ت ا  نام افزار و ابزار

 ها. APIثا ث در تصاف  دهتدگانتوب ه تالشکاهش وقخ و 

ستراتژ  کی  نیعالوت با ا ی که توبننط هنناکخ  یها API ی تی  یبرون مرز یها API یرو نه تتها باید API زیآم تیموفق یا

 یها APIاسنتفاده از   ای جهخیابننتااتژ دیبا یمدتام تا  یهاهنناکخبلکه تماکز کتد. اند  مدتام تا ی درت اض قاار گافته

هاکخ ها نیز  هاشرکت سایر   هتد    (تکتو وژی ی)تانتد  هته با بیله اتا  نیا .دا شتا با به و بط    عملکاد  ی افزودن بی هدت تو ارائه 

 .آوردیوجود تهرا ب دیمدتام جد و تداوم عیبا جادیاتکان ا  های پارتتاهاکخ
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 API فقدان استانداردسازی  ها هستتد    APIها که تتتظا ابتفادت از  های بایا بخش ها و هاکخ یکی از تسائش اصلی ایتشورتک   

کاتال   APIیک  ارتیاط باقاار کتتد د با آنتمواهیکه ت ایتشننورتکی ایگا مهیها ب یبااندارند تا  تمایشتوبنن ه دهتدگان هابننخ. 

 .دتایجاد کت تتفاوم

بفانه  باز    تدیتانتد ها فاآ تتأ بتاندارد  شتا   جادی  ایا س  32یک زبان ت بخ.  زیچالش برانگ اریب س  ا ب   یاریب در  یاز ابتکارام 

 .ای نزدیک ایجاد هوددر آیتدت (یتل یحت ای) یدربارت ابتاندارد جهان یاتوافق ناته رود یانتظار نم ابتاندارد دارند  اتا کی نییت 

 عیارتتد از:بامی از ابتکارام جا ب توجه 

 Open Insurance Initiative (OPIN) :https://openinsurance.io/ 

 Open Insurance  :https://open-insurance.org/ 

 ACORD Data Standards  :https://www.acord.org 

 CGI Insurance Information Services  :https://iis.cgi.com 

 NAIC registry  :https://content.naic.org/ 
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هد همان ستند که چگونگ   یمجموعه اها  API  طور که قیالً گفته  ستاندارد ه   یبرنامه نرم افزار کیصحبت   یاز الزامات ا

را فااهم   افزارینامادغام اطالعام نقشننه در ها    که اتکاننقشننه گوگش API)به عتوان ت ا  د نکنیها را کنترل مبرنامه گریبا د

و  یاانه ی را یها افزارنام ی تی ن دارد قلمداد هنننود؛ را در ذه یکه کارباان تختلف  تواند به عتوان یک رابط کاربای     تی API (.آوردتی

 ها.آن سانیباناته نو

صات دق   خ مدتی باای تسننهیش ابننتفادت از این رابط کاربای  ارائه دهتدت  شخ که به طور ت مو   کتدیرا تتتشننا ت API قیم

 :هودتیهاتش را  ایز امیجزئ

  در دبتا  ابخ یعملکردچه 

 (بهتاین عملکاد /یب دهییه عملکاد تحتمش ت ا  باای ) انیشرح جر 

 ی تی  ارتباطات اتیجزئ: 

o شهیهم یاًیتقا نیها. ا: نحوت انتقا  دادت تقا  دادتان HTTP / HTTPS  .ابخ 

o هاقا ب نی. تتداو  تارد و بد  هدت یهادادت قا ب:  تیاد  دادت XML  وJSON 

   ح ت  ی  ؛API یطرا حوت   ی  تی     APIای کننهن حی  ت  طاا ح    نی تا تننداو هنننود.  طاا  REST دابنننتنناننندار  یاصنننو  

(Representational State Transfer و )SOAP (Simple Object Access Protocol) .هستتد 

  ستفاده از خدمات  طیشرا ب    ی تی  ا بتا س یت نییها ت به دادت ید ب    یبه چه اطالعات یکتد چه ک بتا  و کتد دایپ ید

 SAML (Security Assertion Markup Language)ایتجا ابتانداردها در  نیتاتتداو  .هودحاصش  اتا چگونه نیا

 هستتد. OAuth 2.0  (Open Authorisation)و 
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سته/  ایباز تواند یت API کی ص  ب صو هد.  یخ بط  تواندتی باز API کی با هخاه ثا ث   تو هاا ا ب    طی)تحخ  بتا  یماه( قابش د

 .ابخ یبازتان قابش دبتاب یبسته فقط در تازها API کیکه  ی  در حا باهد

 نیز داهته باهد: الزام غیر عملیاتیبایسخ چتدین موب تی APIبه عالوت  یک 

 کهاین به توجه با: ایمن API هایدادت تا ابنننخ  ضننناوری موب اتتیتی طااحی یک دارند  قاار عموم ت اض در باز های  

هتیات  افااد ت اض در تحاتانه ستم    دیگا ها( API به) DoS حمالم و نگیاند قاار ا  تأثیا تحخ را هاکخ ( تهم) هایبی

 .دتدهن قاار

  سازگاری صالحام   باای باید ها API: منعطف در  هتد  پذیا ان طاف ا هکاالم   ت ا  عتوان به. با  در توجودهای و باگ ا

هکاالت  چتین چاا که د نهو  باطاف بایع  میلی باید API یک هخ  مواهد داملی تأثیاام تتها نه یا  را تأثیااتی بلکه  دا

 به دنیا  دارد. نیز مارجی همکار هایهاکخ باای

   ستقرار آسان بازگاری   API یک کهاین به توجه با: قابلیت ا هد  ان طافباید در  بتقاار یابد   پذیا با .  باید به راحتی نیز ا

  تشنننابه باید    API یک  از نسنننخه  چتدین همزتان  اجاای  و بیفتد  اتفاق  ماابیاز کارافتادگی و    بدون  باید   ابنننتقاار این

 .پشتییانی گادد

  از ابتفادت  بیتی پیش کهاین به توجه با: دسترس  بسیار در API کتتا  باهد  پذیا ان طاف بسیار تواندتی و ابخ بخخ 

 صورم  در همچتین و باهتد  دبتا   در 24/7 باید ها API بتابااین. هود تی بخخ  بسیار  ویتدوزعدم در دبتا  بودن  

 .کتتد تضمین را باالیی دبتابی غیاتتاقیه  حوادث باوز

 که جاییآن از: 33کشسان   پذیری مقیاس API ابتفادت تورد  هستتد   هاابتارتا   اغلب که دیگا  هایهاکخ  توبط  ها  

بتفادت از آن گیادقاار تی سیار  ها  ا هد  بایع  ب سان   پذیای تقیا  از باید ها API بتابااین .کتدتی ر ش شتییانی  ک   ؛کتتد پ

 .نمایتد تتظیم توجود )بدون از کارافتادگی( بار ابا  با را توجود تتابع مودکار طور بهی تی 

API ی دروازه یک توبنننط ت موالً اجاا و طااحیی ها در ها دو تاحلهAPI 34 ارائه را زیا هایویژگی که هنننوند تی پشنننتییانی 

 :دهدتی

  سیریابی بخ  :API م سیا  هایدرموا با   با ت سیایابی همچتین . عواتش بایا  و هویخ عتاوین  پیام  تحتوای ا  API ت

 .کتد پشتییانی  اند هدت توافق API گیاندگان تما  با که هایی SLA باابا  ها درموابخ بتدیاو ویخ از باید

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

 به ابننخ  اسننتاندارد دهنده اتصننال چتدین دارایکه  یابزار API هایبانک بنناورها   به تسننتقیماً تا  دهدتی اجازت  

 .هود تتصش و . . . ابتاد تدیایخ هایبیستم اطالعاتی 

 دروازت یک عملکاد تهمتاین احتماالً این: امنیت مدیریت API این ابزار باید: .ابخ 

o  قابلیخ دیدت هدن API پشتییانی هاتشاتا  این ت مو   طور به. کتد تحدود راآن  دبتابی و کادت تدیایخ را  

  تدیایخ هنناتش همچتین باناته این. ابننخ OAuth 2.0 و SAML تانتدو امتیارام  تجوز ابننتانداردهای از

 .هابخ API به مارجی های طاف دبتابی باای( کلیدها اعتیار و ایجاد ت ا  عتوان به) امتیارام کلیدهای

o هیکه طایق از اربا ی هایپیام تمام رتزگذاری و تأیید 

o های تما  در حسا  غیا و حسا  هایدادت آبان تدیایخ به تتظ.ور ایمن گذاری باچسب API 
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o   باند پهتای بهمیه و ابتفادت بهمیه ابا  بابه صورم پویا  کتتا  هدید و ناخ یختحدوداعما 

o تزریق حمالم SQL   JavaScript یا XPath / XQuery کتید جلوگیای آن از و دادت تشخیص را 

o   . . . 

  ثبت  / انبار API :کلیه  یمیاتذ و تدیایخ   باای یتخزن API  جویو جسنننخ اتکان  تخزن این .توجود های API   ها  

  اربا  اعالن تابوط (دبتابی تدیایخ ابتقاار  کادن  غیاف ا /  ف ا  تانتد) ها API تدیایخ  ها API جزئیام تشاهدت

 کتد.و . . . را فااهم تی API )نسخه( جدید انتشار به

   پرتالAPI : این پاتا  باید      ..کتید  ایجاد  انجمن یک  و کادت ایجاد  هننناکای مارجی هماات   باای ایمن آنالین پاتا   یک

 هاتش توارد زیا باهد:

o در عضویخ باای ینات ثیخ مود API (تو ید/  ج یه هتی) 

o تسنننتتدام API (فاتخ  عملکاد ی تی API    نحوتدر رابطه با  کد هایت ا    پابننن /  درموابنننخ هایت ا 

 (. . .  API از ابتفادت

o انجمن های بحث 

o (آزتون . . .  هایدادت توضیحام  ارتیاط جزئیام ی تی) ج یه هتی به تابوط توضیحام 

 ستتد  بامخ   طااحی  باای ابزار بتقاار  و آزتایش بازی   ت صورم  API ا بان  ها به   API در تغییا یا جدید های API) آ

 (توجود های

 تحلیل و تجزیه و نظارت API :با نظارم تختلف انواع API ها: 

o از ابتفادت نظارم با: فتی نظارم API  تأمیا   مطاها تقابش در توفقیخ. . .   

o قوانین SLA تطابق  و کادت ت ایف راAPI  ها با این قوانینSLA .را بستجید 

o نظارم با ف ا یخ کسب و کار 

o تحلیش و تجزیه API :از ابتفادت در اصلی رفتارهای و روندها هتابایی API تاافیک از تاعمیق در   ها API .. 

o  شدار هود و . . .   اعالن       APIهتگاتی که تغییا در ها   SLAعدم تطابق با  هتگام: ه شا  هدت تتت های نظارم 

 دریافخ کتید

 از  درآمد کسننبAPI :ابننتفادت از از درآتد کسننب باای پادامخ هایطاح پیکابتدی API هایبننیسننتم  با ادغام و  

 .مودکار حسابصورم باای حسابصورم

 گیری. نتیجه9

ستتد  کاتالً و هدت  ت ایف کاتالً مدتام تا را آغاز کتتد مود داملی ت ماری تطییق باید اکتون گاانبیمه ارائه  مارج دنیای به ی رات

 باز پیش  از باید  را انجام دهتد توزیع هایپلتفام تاینتحیوب با ادغامکار ی تی  حداقش صافا کهاین جای به بیمه هایهاکخ .دهتد

بخ  و هادادت کاتش اطالعام کادن صوالم  فها بتااتژی  ..کتتد آغاز را مود تح صوالم  دادن قاار ت اض در ا بط  مدتام و تح  تو

API   سب و کار بیمه  به تتها نه صخ  گا اجازتک شف فا  بمخ  به نیز را اطالعام فتاوری هایبازتان  بلکه  دهدهای جدید را تیی ک

 .هوند تیدیش تحورتا تشتای و چابک بازتان یک به تا دهدتی اتکان هاآن به و داد مواهد بوق تجدد بامخ

    

 

 



 

 

  

 

 

 


