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Schadegarant breidt digitale schadeafwikkeling uit met platform
Openclaims
Schadegarant, de stichting die namens diverse verzekeraars autoschadeherstel afwikkelt, heeft
haar platform eXchange gekoppeld aan het SaaS-platform van Openclaims. Hierdoor kunnen
klanten van de aangesloten verzekeraars straks digitaal hun schade afwikkelen. Een verzekerde
kan dan in een paar klikken zelf een schade melden, een afspraak voor herstel maken en de
voortgang volgen. Met de integratie verhoogt Schadegarant tevens het serviceniveau aan haar
verzekeraars en herstelnetwerk.
“Schadegarant heeft de goede referenties uit de verzekeringsbranche, met name uit het volmachtkanaal, mee laten
wegen in de keuze voor het platform van Openclaims”, aldus Frank van Donk, Directeur bij Schadegarant. “Door dit
platform als voorportaal aan ons proces toe te voegen verwachten wij dat de schadeafwikkeling bij verzekeraars en
gevolmachtigd agenten vereenvoudigt. Bovendien maakt dit voorportaal het eenvoudiger om verzekerden naar ons
herstelnetwerk te verwijzen”.
Het platform van Openclaims voegt een nieuwe dimensie toe aan het bestaande proces van Schadegarant . De online
omgeving kan desgewenst gelabeld worden en heeft dan de vertrouwde look & feel van de eigen verzekeraar of
volmacht. Verzekerde kan eenvoudig een aantal persoonlijke gegevens en gegevens over de schade invullen. Via
een speciale fotomodule is het bovendien mogelijk om zelf een aantal foto’s van de schade toe te voegen. Die
informatie koppelt Schadegarant aan een dossier op haar eigen platform eXchange. Zo start het herstelproces eerder
en blijft verzekerde op de hoogte van de status. Herstelbedrijven kunnen de werkzaamheden aan de hand van de
foto’s al direct inplannen. Er is dan geen aparte intake-afspraak meer nodig en dat levert tijdwinst op voor beide
partijen. (klik op de afbeelding voor fullscreen weergave)
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Met het toevoegen van het voorportaal en de koppelingen tussen de systemen van de aan Schadegarant
deelnemende verzekeraars en eXchange, ontstaat er een optimale uitwisseling van data. Dit levert met name bij
verzekeraars en gevolmachtigd agenten veel efficiency in hun processen op.
Schadegarant en Openclaims verwachten de koppeling met Openclaims medio 2021 operationeel te hebben.
Wilt u meer lezen? Klik dan door naar de nieuwsbrief eXplain op de website van Schadegarant.

Over Schadegarant
Schadegarant (opgericht in 1992) en Glasgarant (2006) zijn eigendom van een aantal Nederlandse
schadeverzekeraars. Wij selecteren en beheren voor onze verzekeraars een netwerk van autoschadeherstel-bedrijven
en ruitschadeherstelbedrijven dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Via ons online schadeafwikkelings-platform
(eXchange) wikkelen wij samen met onze partners op jaarbasis circa 125.000 carrosserieschadedossiers en 105.000
ruitschadedossiers af. Wij richten ons daarbij op 4 hoofddoelen: 1) Garanderen van de kwaliteit en veiligheid van het
schadeherstel, 2) Optimaliseren van de klanttevredenheid van verzekerden, 3) Verhogen van de procesefficiency voor
belanghebbenden, 4) Beheersen van de schadelast voor onze verzekeraars. Deze collectieve aanpak biedt
verzekeraars een inkoopvoordeel en laat consumenten profiteren van aantrekkelijke voordelen, zoals korting op het
eigen risico.
Meer informatie over Schadegarant: https://www.schadegarant.nl/over-ons/
Over Openclaims
Openclaims biedt een Software-as-a-Service (“SaaS”) oplossing voor verzekerings-, commercial fleet en automotive
markt. Hiermee worden klanten in staat gesteld schadeprocessen te digitaliseren én optimaliseren, met optimale
herstelkwaliteit, grip op schadelast, lagere proceskosten en maximale klanttevredenheid tot gevolg.
Meer informatie over Openclaims: https://www.openclaims.com/
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