InsSAT
Teledetekcja i GIS w sektorze
ubezpieczeń

Projekt InsSAT
✓ Projekt współfinansowany przez ESA – Europejską Agencję Kosmiczną, realizowany w
latach 2019-2021
✓ Realizowany przez konsorcjum:
▪ Instytut Geodezji i Kartografii – lider projektu
▪ OPEGIEKA Sp. z o.o.

✓ Cele projektu:
▪
▪
▪
▪

Opracowanie usług opartych na danych satelitarnych na potrzeby rynku ubezpieczeń rolniczych,
Ocena szkód spowodowana złym przezimowaniem, przymrozkami, suszą i huraganami,
Analizy ryzyka,
Synergia wielu danych przestrzennych np. meteorologicznych, lotniczych, satelitarnych, terenowych,
GIS.

Założenia InsSAT

Kompleksowe wsparcie i zarządzanie
LOKALIZACJA
Lokalizowanie upraw i
zabudowy rolnej

JESIEŃ

SPRZEDAŻ - UPRAWY
Weryfikacja kondycji upraw
przed ubezpieczeniem

LIKWIDACJA
Teledetekcyjna likwidacja szkód w
przezimowaniu i analiza warunków
pogodowych dla dzialki

ZIMA

MONITORING
Obserwowanie uprawy i zjawisk
meteo podczas spoczynku
zimowego

LIKWIDACJA
Analizy wpływu warunków suszowych
oraz terminu ścięcia upraw

WIOSNA

SPRZEDAŻ - SADY
Weryfikacja występowania
przymrozków przed
ubezpieczeniem – analiza
warunków pogodowych

LATO

STATYSTYKA
Raport roczny zysków i start w
postaci mapowej i
tabelarycznej

Założenia InsSAT

Raporty nawet w 24h

Przezimowanie

Warunki
pogodowe

Susza

Termin
ścięcia

Ocena stanu
uprawy dla działów
sprzedaży i likwidacji

Ocena warunków
meteorologicznych
dla działki

Ocena redukcji
plonów w
warunkach suszy

Satelitarna
weryfikacja
terminu ścięcia

Elementy systemu InsSAT
Portal
InsLAB

Aplikacja
mobilna

Produkty

Aplikacja mobilna

Wsparcie dla badań terenowych
• Integracja z aplikacją webową

• Nawigacja do wybranej uprawy
/ adresu
• Zapis wyników i lokalizacji
pomiarów terenowych
• Możliwość dodawania zdjęć do
punktów pomiarowych
• Wyświetlanie wyników
pomiarów terenowych w
aplikacji webowej

Moduł PRZEZIMOWANIE
GENEROWANE PRODUKTY:
Raport określający zagęszczenia roślin na jesieni:
Specyfikacja: raport w formacie PDF oraz wyświetlanie
wyników na portalu InsLAB
Zastosowanie: raport zamawiany przez ubezpieczyciela
w celu weryfikacji stanu upraw na polu przed zawarciem
umowy (ustalenie czy spełnia wymóg minimalnej
obsady roślin/m2)
Stan rozwoju: automatyczne generowanie produktów i
raportów po kalibracji modelu w oparciu o dane in-situ
Raport określający zagęszczenia roślin na wiosnę:
Specyfikacja: raport w formacie PDF oraz wyświetlanie wyników na portalu InsLAB
Zastosowanie: raport zamawiany przez ubezpieczyciela w celu weryfikacji szkody
zgłoszonej przez klienta (określenie powierzchni pola z obsadą roślin/m2 poniżej
określonej w OWU)
Stan rozwoju: automatyczne generowanie produktów i raportów po kalibracji modelu
w oparciu o dane in-situ

PRZEZIMOWANIE
Ocena stanu
uprawy
dla działów
sprzedaży
i likwidacji

Moduł PRZYMROZKI
GENEROWANE PRODUKTY:
Raport przymrozkowy:
Specyfikacja: format PDF oraz wyświetlanie wyników na
portalu InsLAB
Zastosowanie: Raport zamawiany przez
ubezpieczyciela do celu oszacowania skali utraty plonu
spowodowanych przymrozkami
Stan rozwoju: model w oparciu o dane meteorologiczne
– automatyczne generowanie produktów i raportów oraz
dostarczanie ich na portal InsLAB
Historyczne dane meteo dla konkretnej działki:
Specyfikacja: raport w formacie PDF
Zastosowanie: Raport zamawiany przez ubezpieczyciela do weryfikacji
występowania przymrozków w dowolnym interwale czasowym dla wskazanej
działki
Stan rozwoju: automatyczne generowanie produktów i raportów oraz
dostarczanie ich na portal InsLAB

PRZYMROZKI
Ocena szkód
spowodowanych
przymrozkami
wiosennymi

Moduł TERMIN ŚCIĘCIA UPRAWY
GENEROWANE PRODUKTY:
Raport określający termin ścięcia:
Specyfikacja: format PDF/HTML, obrazy satelitarne optyczne i
radarowe generowane automatycznie, analiza przeprowadzana
manualnie
Zastosowanie: raport zamawiany przez ubezpieczyciela w celu
weryfikacji zgłoszeń klientów o szkodzie (najczęściej w okresie
gradów)
Stan rozwoju: Dostarczane przez e-mail lub przez portal InsLAB
Instrukcja dotycząca wykorzystywanych danych:
Specyfikacja: opis wykorzystanych danych użytych przy tworzeniu raportu,
przykłady produktów i ich interpretacji, przykładowa analiza krok po kroku
Zastosowanie: Pełniejsze zrozumienie produktu pozwalające na wykorzystanie
raportów przy sporach z klientami w przypadku wykrycia ścięcia uprawy przed
datą zgłoszonej szkody

TERMIN ŚCIĘCIA
Satelitarna
weryfikacja
terminu ścięcia
upraw

Dziękuję za uwagę!

• www.inssat.pl
• kontakt@inssat.pl
• Karol Paradowski
• karol.paradowski@igik.edu.pl

