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OPTIMALISATIE ROY-DATA

AANLEVERPRESTATIES

In het kader van de vernieuwing van bedrijfsregeling 11 zal ook Roy-data
verder worden geoptimaliseerd. Met een werkgroep is uitgedacht op
welke wijze hogere matchingspercentages kunnen worden gerealiseerd.
In dat kader hebben ook de nodige analyses plaatsgevonden waarmee
bruikbare informatie is verkregen over het huidige functioneren van Roydata.
Lees verder

De laatste maanden wordt er sneller
aangeleverd. Bij verschillende
partijen worden aanmerkelijke
verbeteringen waargenomen. Die
partijen bij wie dat nog niet het geval
is worden hierop aangesproken.
Binnenkort wordt ook gepubliceerd
hoe het staat met de aanlever
prestaties van de verschillende
partijen.

MATCHINGSPERCENTAGES
De matchingspercentages blijven stabiel op een
niveau van zo’n 36% direct in gebruik genomen
royementsgegevens en 22% voorstellen die worden
gedaan. Een resultaat wordt derhalve in 58% van de
gevallen getoond.
Zoals eerder gemeld zijn de verschillen tussen de
partijen groot en zijn er ook grote partijen die
percentages halen die significant hoger liggen. Met de
aanpassingen in het kader van Roy-data zakelijk
denken we voor de hele markt hogere
matchingspercentages te kunnen halen.
AANPASSINGEN IN HET KADER VAN ROY-DATA ZAKELIJK
Een werkgroep heeft zich de afgelopen tijd gebogen over het verbeteren van de zoekfunctie voor met name de
zakelijke doelgroep. Specifiek probleem doet zich daarbij voor dat er geen geboorte datum is als zoekcriterium.
In de nieuwe opzet wordt op basis van de ingevoerde zoekgegevens vastgesteld wat de optimale
zoekmethodiek is. Hiermee denken we een aanzienlijke verbetering van zoekresultaten te kunnen
bewerkstelligen en ook de marge van te tonen zoekresultaten te kunnen verkleinen. Er zullen derhalve minder
‘false positivs’ worden getoond. Voordeel is ook dat partijen geen aanpassingen hoeven te doen.
Lees verder
RAPPORTAGES
Roy-data rapportages van uw eigen bedrijf worden maandelijks per e-mail toegezonden. Wij hebben gemerkt
dat sommigen geen rapportages ontvangen. Mocht dit bij u het geval zijn, neemt u dan contact op met het
secretariaat, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u de rapportages ontvangt.

VERNIEUWINGEN BEDRIJFSREGELING 11 ROYDATA

VEEL VOORKOMEND TECHNISCH PROBLEEM IN
DE AANLEVERING

Het komt met grote regelmaat voor dat er ROYDATA
XML bestanden worden aangeleverd door de Roy-data
deelnemers welke vervolgens worden afgekeurd
omdat het bestand een naam bevat met een
leesteken (diakriet). Roy-data geeft geen
terugkoppeling naar de aanleverende partij dat dit
bestand, inclusief alle royementen in dit bestand, niet
verwerkt kan worden. Daarmee worden deze
royementsgegevens derhalve niet opgenomen in de
Roy-data data base.
De vernieuwingen van bedrijfsregeling 11 Roy-data zijn Lees verder
grotendeels vastgesteld. Belangrijkste kenmerken zijn
de verplichting de klant tenminste 1 keer per jaar te
informeren omtrent de opgebouwde schadevrije jaren
en de vaste terugvaltabel voor schadevrije jaren bij
schade. Deze terugval heeft alleen betrekking op de
situatie dat iemand van verzekeraar verandert.
Binnenkort zal een circulaire van het Verbond van
Verzekeraars worden uitgebracht over dit onderwerp.

Stichting EPS

Veel gezochte diensten

Stichting EPS helpt schadeverze-
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keraars om processen met
elkaar op een zo efficiënt
mogelijke manier af te handelen.
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Als u geen informatie meer van ons wilt ontvangen per e-mail, kunt u zich hier afmelden.
Terug naar boven | U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: lboin@seps.nl

