
Podczas konferencji chwalono
Polskę za postępy poczynione
w sferze nowych technologii.

Ian Fogg z Jupiter Research twierdzi,
że „liczba łącz szerokopasmowych
w Polsce rośnie bardzo szybko. Liczba
łączy DSL zwiększyła się z 134 tys.
na początku 2004 r., do 631 tys.
pod koniec tego roku. W 2005 r. rozwój
nadal był znaczący, chociaż już nie tak
wysoki, jak rok wcześniej. Obecnie
w Polsce jest 888 tys. łączy DSL i ok.
257 tys. łączy kablowych”.

Jeszcze trzy lata temu obsługa konta
przez Internet była możliwa tylko
w dwóch bankach. A na pytanie o udo-
stępnienie takiej usługi przedstawicie-
le innych instytucji finansowych tylko
pobłażliwie się uśmiechali. Dziś nie tyl-
ko nikogo to nie dziwi, ale jest prawie
standardem, że banki oferują dostęp
do konta w sieci.
Rosnąca liczba łączy, a co za tym idzie
internautów, powoduje, że zachodzą
zmiany w sposobie postrzegania usług.
Coraz więcej spraw można załatwić
zdalnie – zarówno przez telefon, jak
przez Internet. Łącza szerokopasmowe
dają dużą przepustowość i nieograniczo-
ny czas surfowania w sieci. Coraz wię-
cej klientów chce robić w sieci zakupy.
Ale to jeszcze nie wszystko. Klienci czę-
sto płacą w Internecie bieżące rachunki
i do tego potrzebują zapewnienia wy-
godnej infrastruktury ze strony banku.
Jak poinformował niedawno Krzysztof
Pietraszkiewicz, prezes Związku Ban-

ków Polskich (ZBP), „liczba rachunków
bankowych dostępnych przez Internet
przekroczyła na koniec lipca 2005 r. 
6,6 mln”. Z tego ok. 4 mln rachunków
jest aktywnie wykorzystywanych przez
ich posiadaczy za pośrednictwem sieci.
Według danych ZBP, liczba tego rodza-

ju rachunków bankowych na koniec
czerwca 2005 r. wyniosła ok. 24 mln. 
To dopiero początek. Trwa bowiem 
boom technologii bezprzewodowych
a rozwój usług szerokopasmowych,
ograniczonych długością wystającego
ze ściany kabla, zostaje uzupełniony
o bezprzewodowy, szerokopasmowy
dostęp do sieci. Teraz jeszcze więcej
klientów będzie oczekiwało dostępu
do swoich pieniędzy z dowolnego miej-
sca na Ziemi. 

Oferując w sieci coraz to bardziej za-
awansowane rozwiązania dla klientów,
nie wolno zapominać o tzw. ludzkim
czynniku. Bywa bowiem tak, że inter-
netowa lub zautomatyzowana telefo-
niczna obsługa klienta, która miała
przynieść oszczędności i wygodę, staje
się dla klienta koszmarem. Dla pocie-
szenia, można przyznać, że telefonicz-
na obsługa klienta w Polsce wcale nie
jest taka zła – w końcu można się poro-
zumieć z żywą osobą, chociaż – zdarza
się i tak – niemającą kompetencji
w sprawie, w której dzwonimy. Na pew-
no szybciej i wygodniej jest zadzwonić
niż stać w kolejce w biurze obsługi klien-
ta. Ale zanim uda się załatwić sprawę
wymagającą jednak ingerencji konsul-
tanta, nasze nerwy zostają wystawione
na nie lada próbę.
O ile problem ten jest jeszcze w Polsce
mało znaczący, o tyle w Stanach Zjed-
noczonych czy w Anglii niektóre firmy
– w szczególności te działające wyłącz-
nie w Internecie – przyjęły jako część
swojej strategii, aby broń Boże nie po-
dawać nigdzie numerów infolinii. Do-
chodzi do tego, że sfrustrowani klienci
przeglądają kody źródłowe stron inter-
netowych w poszukiwaniu jakichkol-
wiek danych kontaktowych z żywą oso-
bą! Lub poszukują u rejestratora witryn
danych teleadresowych jednostki,
na którą zarejestrowana jest domena,
aby w ten sposób połączyć się telefonicz-
nie z kimś, kto jest w stanie udzielić im
jakichkolwiek informacji. 
Podczas rozmów z kilkoma cudzoziem-
cami usłyszeliśmy dużo złych opinii
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To nie tylko interesujàce rozwiàzania dla odbiorców
multimediów. Ale tak˝e szansa dla dostawców us∏ug, 
w tym finansowych. Podczas specjalnej konferncji,
zastanawiano si´ m.in. nad sposobami walki o klientów
wÊród dostawców telewizji oraz Internetu. 
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na temat spadającego poziomu obsłu-
gi klienta, która często została zredu-
kowana np. z ich lokalnego oddziału
banku, gdzie znajoma osoba czuwała
nad dopełnieniem wszelkich formal-
ności, do bezdusznego automatu
na drugim końcu linii telefonicznej. Pa-
miętajmy więc, że automatyzacja
w obsłudze klienta przynosi wymier-
ne oszczędności jedynie dopóty, dopó-
ki ma się klientów.

Internet oczywiście staje się źródłem
rozrywki – należy dodać, że często jest
to płatna rozrywka. Powstają nowe plat-
formy, ułatwiające sprzedaż usług 
– na razie rozrywkowych, ale być może
w przyszłości także finansowych.
Na przykład oferowane przez Microsoft
Windows Media Center Edition lub
MCE, po pierwsze, jest urządzeniem za-
stępującym w domu komputer, tuner,
odtwarzacz DVD/CD czy przeglądarkę
zdjęć. A po drugie, jest to także platfor-
ma do dystrybucji treści audiowizual-
nych i multimedialnych.
MCE oferuje m.in. programy na żąda-
nie. Do tego możliwe jest stworzenie
dodatkowej infrastruktury, np. sklepu

internetowego. W ramach tzw. On-
line Spotlight (w polskiej wersji
„W Centrum Uwagi”) można wybierać
nadające przez Internet stacje radio-
we i telewizyjne, wypożyczać filmy,
kupować muzykę i wiele więcej. Być
może tego typu platformy zainteresu-
ją także instytucje finansowe, które bę-
dą mogły tam zarówno zaoferować
swoje usługi, jak również zaistnieć po-
przez reklamę.
Ważną częścią internetowej rozrywki
jest telewizja internetowa, czyli IPTV.
Według analityków firmy badawczej
Screen Digest, wkrótce nastąpi boom
IPTV. Przewiduje się, że wśród płatnych
kanałów, 10 proc. Europejczyków wy-
bierze właśnie telewizję internetową.
„Najważniejszą zmianą jest to, że tele-
wizja staje się usługą na żądanie i ma
się znajdować tam, gdzie konsument
sobie tego życzy. Nie oznacza to, że te-
lewizja kablowa czy IPTV wyprą
w przyszłości zwykłą TV, ale na pewno
zmieni się sposób oglądania” – przewi-
duje Ian Fogg.

Szerokopasmowy dostęp do sieci
(szczególnie bezprzewodowy) sprzy-

ja także telepracy. Oprócz
ewentualnych zagrożeń
związanych z próbami nie-
powołanego dostania się
do zasobów korporacyjnych
przez Internet, trzeba mieć
na uwadze także oszczędno-
ści wynikające z możliwości
pozbycia się z biura niektó-
rych pracowników, którzy
mogą wykonywać swoje za-
dania zdalnie. Praca „zdal-
na” często pozytywnie wpły-
wa na pracowników, co
może zwiększyć ich wydaj-
ność, jednocześnie zmniej-
szając stres.
Potrzebna jest jednak do te-
go odpowiednia infrastruk-
tura. Ale korzyści mogą oka-
zać się nie do przecenienia.
Według badań firmy anali-
tyczno-doradczej KPMG, tyl-
ko 20 proc. z 500 najwięk-
szych polskich firm posiada
portal korporacyjny. U więk-
szości jego wdrożenie przy-
niosło poprawę komunikacji
wewnętrznej oraz łatwiejszy
dostęp do danych, aplikacji
i informacji.
Polski rynek portali korpora-
cyjnych jest niewielki. KPMG
ocenia go na 800 tys. euro,

a w ciągu najbliższych trzech lat powi-
nien urosnąć o 1/3. Według KPMG,
banki i firmy z sektora publicznego
przeznaczają najwięcej środków na bu-
dowę oraz wdrażanie portali. Ale to
właśnie one są w posiadaniu najbardziej
rozwiniętych rozwiązań. 

Istotna jest także archiwizacja wiedzy.
I tu także z pomocą przychodzi rozwój
szybkiego dostępu do Internetu. Jak
twierdzi futurolog, Ray Hammond, któ-
ry niedawno gościł w Warszawie, mo-
bilna technologia ma się stać podstawą
innowacji, polegającej na ciągłej archi-
wizacji wiedzy i umiejętności w danej
korporacji. Ulepszone systemy wyszu-
kiwania informacji w bazach danych po-
zwolą na stworzenie cennych pakietów
informacji o konkretnych projektach.
W nieodległej przyszłości możliwa bę-
dzie wycena i sprzedaż takiej zarchiwi-
zowanej wiedzy o procesach bizneso-
wych. Co więcej, wiedza ta zostanie
zdefiniowana i umieszczona wśród da-
nych finansowych firm. 
– Będzie równie namacalna jak budy-
nek – mówi Hammond. Tłumaczy on
także, że mobilna obecność, to ciągłe
bycie połączonym ze wszystkimi ma
także zmienić modele biznesowe – ze
sprzedaży towarów i usług na ich sub-
skrypcję. Początki są już widoczne. Ku-
pując – jak nam się wydaje – tylko sa-
mochód czy telefon, jednocześnie
stajemy się odbiorcami całej gamy usług
związanej z zakupionym przez nas
przedmiotem. Dzięki mobilnym tech-
nologiom producent jest w stanie do-
starczyć jak najlepsze wrażenia związa-
ne z korzystaniem z danego produktu,
czy usługi – w jak najdłuższym okresie
czasu. 
Wszystkie te zmiany opierać się będą
na dalszym rozwoju dostępności szeroko-
pasmowego Internetu i innych mobil-
nych usług. Wygląda na to, że Polska nie
pozostaje daleko w tyle w tej dziedzinie
i będzie rozwijać się dalej. Jak powie-
dział Ian Fogg, „na rozwój szeroko-
pasmowego dostępu do Internetu
w Polsce w przyszłości pozytywnie
wpłynie zwiększenie konkurencji.
W chwili obecnej większość łączy do-
starcza Telekomunikacja Polska. Braku-
je możliwości odsprzedawania ich przez
innych dostawców, a to właśnie bardzo
pomogłoby zwiększyć penetrację ryn-
ku w Polsce”.

Autor jest dziennikarzem Radia PiN 102 FM,
prowadzi program o nowych technologiach
Plug&PiN

Internet
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