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 بيمهصنعت در 1SASكاربردهاي 

 تهيه و تنظيم:

 محمد رضا اناري

 آكچوئر و آمار شناس

به طور مختصر معرفي و مزاياي به كارگيري آن در صنعت بيمه شرح  SASسامانه در اين نوشته كوتاه، 
 داده مي شود.

 

 SAS چيست؟ 

SAS ٢ سسهؤمكه در گذشته به آن سامانه تحليل آماري گفته مي شد، سامانه اي است كه توسطSAS

و تحليل  4ETL، مديريت داده شامل3كسب و كاربراي تحليل هاي پيشرفته، تحليل چند متغيره، هوش 
، هنگامي 1976تا  1966از  ليناي شمالي امريكاايجاد شده است. اين سامانه دردانشگاه ايالت كارو پيشگو
با اضافه كردن رويه هاي  SAS 1990و 1980شد. در دهه هاي  يطراحبه ثبت رسيد،  SASسسه ؤكه م

 2004در سال كليك -اشاره رابط .بيشتر توسعه داده شد 5JMP، مؤلفه هاي تكميلي و معرفي آماري جديد
نيز محصول تحليل رسانه هاي اجتماعي در آن گنجانده شد. نسخه  2010درسال اضافه شد.  9به نسخه 
 2018در ماه نوامبر  6m9,4  ،آخرين نسخه آن  .7دارد 6مؤلفه 220نيز در حال حاضر بيش از  فعلي آن

 عرضه شده است.

                                                            
١ Statistical Analysis System 

  نفركارشناس و متخصص در استخدام دارد. 5000اين مؤسسه در حال حاضر بيش از  ٢
٣ Business Inteligence 
٤ Extaract, Transform and Loading 
٥ John’s Macintosh Project 

 6هر مؤلفه را مي توان مشابه يك نرم افزار جداگانه در نظر گرفت
٧ Component 
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 ؟SASچرا  

سامانه در زمينه هاي بيم سنجي، اين سر دنيا از اشركت بيمه اي در سر 1200در حال حاضر بيش از  -1
يكپارچه سازي اطالعات  بيمه گري، بررسي و پرداخت ادعاهاي خسارت، بازاريابي محصوالت بيمه،

 حلمالي و گزارش دهي، فناوري اطالعات و ريسك استفاده مي كنند. عالوه براين اين سامانه راه 
 .ارائه كرده است 8و رشد، ريسك، تحليل و داده هاي انبوه سودآوريهايي براي شناسايي تقلب، 

2-  SAS  يت و بازيابي داده ها از منابع مختلف و انجام تحليل مناسبي براي استخراج، تغيير، مديرسامانه
هاي آماري برروي آن ها است. عالوه براين رابط كاربري گرافيكي براي كاربران معمولي و انتخاب 

 فراهم مي كند.  SASهاي بيشتري از طريق زبان برنامه نويسي 

آساني در شركت هاي بيمه  به 9اي در شركت بيمه، سامانه جامع بيمه  SASبه كارگيريصورت  در -3
زير نمايش داده  هاي  در شكل  SASتحليل بيمه ايمدل داده اي  معماري و قابل پياده سازي است.

 د.نمي شو

 

 
                                                            
٨ Big Data 
٩ Core Insurance 
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:ع هاجمر  

١-www.sas.com 

٢-https://en.wikipedia.org/wiki/SAS_(software) 

 


