AKS
AKS (Actuarial Knowledge System) biedt een effectieve oplossing voor het
samenstellen en berekenen van actuariële formules voor leven- en
arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Actuariële factoren samengesteld uit
internationaal gestandaardiseerde actuariële symbolen kunnen op
traditionele wijze of gebaseerd op de rekentechniek met Markov-ketens
worden berekend.
AKS is als component ontwikkeld op basis van het IBSEN-concept van
Practis.

Actuarial business tool
Door actuarieel deskundigen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
Microsoft®-Excel, waarbij ieder zijn eigen (geprogrammeerde) formules
beheert. De koppeling tussen AKS en Excel biedt de mogelijkheid in AKS
gedefinieerde formules direct en zonder beperkingen voor berekening in
Excel aan te roepen, waarbij o.a. grondslagen en intrestpercentages flexibel
hanteerbaar zijn. Hierdoor kunnen binnen Excel op eenvoudige wijze
prognoses en andere berekeningen worden gemaakt.
Tevens is de uniformiteit en beheersbaarheid van de formules
geoptimaliseerd.

Actuarial component
AKS kan ook als component geïntegreerd worden met bestaande of nieuw
te ontwikkelen informatiesystemen. De actuarieel deskundige kan hierdoor
rechtstreeks invloed uitoefenen op actuariële berekeningen in operationele
informatiesystemen.

AKS
sluit aan op de denk- en werkwijze van de actuarieel deskundige
beheert actuariële formules voor meerdere toepassingen op één plaats
vermindert softwareonderhoud; actuariële formules hoeven niet langer
‘hard’ geprogrammeerd te worden
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vergroot flexibiliteit, verkort Time-to-Market
biedt door integratie in de Microsoft®-Office omgeving vele
toepassingsmogelijkheden
is een zeer krachtig hulpmiddel voor de actuarieel deskundige.

Componeren en berekenen van formules
Voor het samenstellen van formules staan actuariële symbolen, operatoren, statistische gegevens en constanten ter beschikking. Dankzij de grafische
interface worden deze symbolen precies zo weergegeven als de actuarieel deskundige gewend is.
De actuariële symbolen en
operatoren kunnen met behulp van
de muis of het toetsenbord worden
gekoppeld, waardoor een volledige
actuariële formule wordt
gecomponeerd.
Per symbool kunnen alle actuarieel
relevante eigenschappen zoals
verzekerde levens, uitkeringsmoment,
duur uitkering en aanvang risico op
eenvoudige wijze worden toegekend.
Een brutoformule wordt
samengesteld door aan een
nettoformule opslagen, die formules
kunnen bevatten, toe te voegen.
Gecomponeerde formules worden
opgeslagen in de centrale database
en zijn direct beschikbaar voor
berekeningen.
De in de formuledatabase beschikbare formules worden overzichtelijk in een mappenstructuur weergegeven. Hieruit kan een formule worden geselecteerd
voor berekening. De formule verschijnt in een werkblad met een aantal velden waarin de door de formule benodigde variabelen kunnen worden ingevoerd.
Tevens kan een keuze worden gemaakt voor het berekenen van één resultaat of een veelvoud van resultaten.

Actuariële berekeningen uitvoeren binnen Excel
Binnen Excel is door middel van
een invoegtoepassing een
koppeling met AKS gerealiseerd.
In plaats van een formule ‘hard’ in
Excel te programmeren kan een
AKS-formule worden gebruikt.
Bij het maken van bv. een
pensioenberekening zal Excel
voor het berekenen van de
formule AKS aansturen met
invoergegevens die in de
verschillende cellen zijn
opgeslagen of berekend. Bij
wijziging van de invoergegevens
in de cellen van Excel worden de
resultaten vanuit AKS vanzelf
aangepast en verwerkt.

