
در سطح جهانی گسترش یافته 2011از بدو شروع در سال 4,0صنعت 
با .شودها از جمله خدمات مالی را شامل میاست و اکنون بسیاري بخش

تلفیق فناوري اطالعات و اتوماسیون، اکنون بخش بیمه را که نیاز مبرم به 
دهد که کتاب حاضر نشان می. گیردتحول دیجیتال دارد، را نیز فرا می

تواند به طور یکپارچه صنعت بیمه را متحول می4,0چرا و چگونه بیمه 
ریان به به طور بالقوه نقطه شروع تغییراتی است که مشت4,0بیمه . کند

اي خواهان آن هستند و درخواست خدمات دیجیتال و طور فزاینده
انداز جدیدي است که باعث در واقع، چشم. هاي جدید را دارندمدل
تر، پاسخگوي نیاز مشتري تر، یکپارچهشود که صنعت بیمه چابکمی

از . شودآفرینی براي سازمان نیز میباشد، در عین حال که باعث ارزش
کند که یاریگر اي از راهکارها ارائه میمجموعه4,0ر، بیمه سوي دیگ

. گري استمدیران و کارشناسان در تمامی فرایند بیمه
در مجموع، کتاب حاضر، مسائل و راهکارهایی در خصوص چگونگی بهبود 
ارائه خدمات به مشتریان، مدیریت روابط، ارتقاي فرآیندها و مدیریت بهتر 

براي تجزیه و . کندخارج از شرکت را بررسی میمنابع در سطح داخلی و
. ها، از چارچوب بوم مدل کسب و کار بهره گرفته استتحلیل این چالش

در واقع سخن اصلی این کتاب گویاي آن است که عملکرد و فعالیت بیمه 
هاي بیمه را در راستاي افزایش کارایی، اثربخشی و تواند شرکتمی4,0

. بلندمدت و پایدار تغییر دهدمالی در یک چشم انداز 
و بوم مدل کسب 4,0و بیمه 4,0در این کتاب در فصول اولیه، به صنعت 

بندي ارزش پیشنهادي براي مشتري، گروه. و کار پرداخته شده است
گذاري، هاي ارتباطی، اشخاص، شرکا، قیمتمشتریان، مکان یا کانال

از جمله مباحث مطرح 4,0گذاري در بیمه ها و سرمایهپرداخت هزینه
و 4,0در نهایت کتاب با دو فصل، بیمه . شده در فصول بعدي کتاب است
کتاب . رسدو اینشورتک به پایان می4,0تحول دیجیتال و نیز آینده بیمه 
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