
Bankomaty, wpłatomaty, dyspensery kasjerskie...

01/2008 25

P
od względem potencjału infrastruktury (banko-
maty, wpłatomaty, dyspensery kasjerskie) prze-
grywamy rywalizację z większością krajów Euro-
py Środkowej i Wschodniej. Co jednak ważne, 
od trzech lat dużo inwestujemy w rozwój nowo-

czesnej infrastruktury płatniczej.

W 2007 r. w sieci 17 tys. placówek 
bankowych w Polsce funkcjonowało ponad 
10 tys. bankomatów, tj. 259 w przeliczeniu 
na milion osób (dla porównania: 
w Niemczech i we Francji ponad 600!).

NBS RAPORT 

BANKOMATY
wpłatomaty, 
dyspensery kasjerskie… 
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MULTIVENDOR W KBS
Wincor Nixdorf oferuje aplikację Multivendor (jedna 
aplikacja w sieci bankomatów złożonej z urządzeń 
różnych dostawców) oraz serwis Multivendor – nie 
tylko własnych urządzeń, ale również innych produ-
centów. Wraz z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym 
firma otrzymała wyróżnienie w kategorii Bankowy 
Lider Informatyki 2006 roku – za wdrożenie aplikacji 
Multivendor i monitoringu online. Aplikacja i moni-
toring umożliwiają jednolite zarządzanie całą siecią 
bankomatów, niezależnie od producenta. Projekt był 
pierwszym tego typu wdrożeniem w Polsce. 
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(Super)bankomat 
w oddziale 

Adam Matyaszek, dy-
rektor Pionu Banking firmy 
Wincor Nixdorf twierdzi, że 
poziom technologiczny ofe-
rowanych w Polsce urządzeń 
dorównuje najlepszym stan-
dardom światowym. 

– Superbankomat musi 
być niezawodny w działaniu, 
pozostawać stale pod opie-
ką profesjonalnego serwisu 
i monitoringu online. Firma, 
która nie spełni tych wymo-
gów nie ma szans rozwijać się 
na bardzo konkurencyjnym 
rynku. Obowiązują na przy-
kład rygorystyczne normy 
bezpieczeństwa sejfów, czytni-
ków i klawiatur, a także całych 
aplikacji. W efekcie mogą sprzedawać ten sprzęt tylko firmy po-
siadające własne laboratoria, centra rozwojowe oraz profesjonalne 
zespoły produkt i projekt managerów. Wincor Nixdorf spełnia te 
warunki – podkreśla Adam Matyaszek.

W Polsce zdecydowana większość bankomatów to urządze-
nia przezścienne, z których korzysta najwięcej klientów. Obec-
nie jednak najczęściej instalowane są bankomaty poza oddziała-
mi banków (59 proc. nowych instalacji). 

Oddział z bankomatem to 
w sektorze standard. Do niedaw-
na bank spółdzielczy traktował 
zakup tego urządzenia raczej 
jako inwestycję prestiżową, a nie 
sposób dotarcia do klienta, któ-
ry oprócz poprawy wizerunku 
przynosi korzyści finansowe. 
Dzisiaj niektóre banki spółdziel-
cze posiadają już kilkadziesiąt 
bankomatów, a ilość transakcji 
dokonywanych za pomocą jed-
nego urządzenia sięga 3–4 tysięcy 
miesięcznie. Okazuje się więc, że 
inwestycja w prestiż przynosi też 
realny dochód dla banku.

Spółdzielcy  
na top liście

W Polsce posiadają banko-
maty 23 banki i niezależne firmy. 

W rankingu instytucji finansowych pod względem liczby zainsta-
lowanych bankomatów, zrzeszenia banków spółdzielczych zajmują 
trzecią pozycję (według danych po fuzji Pekao z BPH). 

– Dynamika wzrostu nowych instalacji bankomatów w ban-
kach spółdzielczych – mówi A. Matyaszek – jest tak duża, że 
długo jeszcze tej trzeciej pozycji nikt spółdzielcom nie odbierze. 

Na polskim w rynku bankowym w ostatnim czasie poja-
wiło się kilku nowych graczy, którzy dynamicznie rozwijają 

FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH
Forum Technologii Bankowych zostało stworzone 
przez firmę Wincor Nixdorf w Polsce jako autorski 
program edukacyjny, dedykowany dla sektora ban-
kowości spółdzielczej. Wincor Nixdorf jest już od lat 
wiodącym dostawcą rozwiązań IT dla bankowości 
spółdzielczej. Oprócz klasycznej oferty bankoma-
tów firma skupia się również na opracowywaniu 
strategii w zakresie samoobsługi, doradztwie oraz 
wsparciu serwisowym.
Podczas spotkań forum poruszane są najważniej-
sze kwestie, związane z rozwojem technologii in-
formatycznej dla sektora bankowości spółdzielczej. 
Uczestnikami forum są przedstawiciele i specjaliści 
IT banków spółdzielczych.
Patronat medialny nad Forum Technologii Ban-
kowych sprawuje miesięcznik „Nowoczesny Bank 
Spółdzielczy”.
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swoją ofertę i inwestują w urządzenia samoob-
sługowe wielofunkcyjne umożliwiające interak-
tywną komunikację z klientem w czasie trans-
akcji. W 2007 r. uruchomionych zostało ponad 
2000 bankomatów (od wszystkich dostawców), 
w tym roku eksperci estymują podobny poziom 
nowych instalacji.

Samoobsługa z wpłatomatem
W Polsce na zakup pierwszych w sektorze wpła-

tomatów zdecydował się Eurobank (2003 r.). Urzą-
dzenia Wincor Nixdorf służyły początkowo jedynie 
do wygodnej spłaty kredytów, bez stania w kolejkach. 
W ślad za Eurobankiem poszły kolejne banki: Lukas 
Bank, mBank i EFG Polbank, Nordea Bank, ING. 
W sektorze spółdzielczym funkcjonuje obecnie ok. 
20 wpłatomatów. Pierwszy został zainstalowany 
przez firmę Wincor Nixdorf w 2005 r. w strefie sa-
moobsługowej Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.

Dzięki automatyzacji procesów obsługi gotówki 
(poprzez instalowanie bankomatów, wpłatomatów 
i dyspenserów kasjerskich z recyclingiem) banki 
mogą skoncentrować się na swoim podstawowym 
biznesie. Samoobsługa to niższe koszty, optymalizacja 
wielkości powierzchni w banku, brak konieczności 
zabezpieczeń w postaci szyb pancernych, a co za tym 
idzie – większy komfort dla pracowników i klientów. 
Koszty utworzenia i funkcjonowania strefy samoob-
sługowej stanowią 25 proc. budowy tradycyjnego 

oddziału. W urządzeniach samo-
obsługowych niektórych banków 
można dokonać zdefiniowanego 
wcześniej przelewu, założyć lo-
katę, a ich funkcjonalność jest 
rozszerzana o funkcje dostępne 
w bankowości internetowej.

Ze wszech miar godny poparcia jest 
pomysł stworzenia w sektorze ban-
kowości spółdzielczej centralnego 
operatora sieci bankomatów. Uwa-
żamy, że pozwoliłoby to bankom 
spółdzielczym jeszcze efektywniej 
sprzedawać swoje usługi. Posiada-
jąc wspólną bazę projektowanych 
urządzeń, mogą one o wiele szybciej 
i taniej wdrażać nowe rozwiązania 
technologiczne. 
Sieć bankomatową w sektorze 
banków spółdzielczych można zin-
tegrować w taki sposób, że będzie 
ona konkurencyjna nawet dla świa-
towych potentatów, takich jak Eu-
ronet. Lokalizacje, które posiadają 
spółdzielcy, są odmienne niż Eurone-
tu, który koncentruje się w dużych 
aglomeracjach miejskich. Gdyby uda-
ło się zapanować nad tym projektem 
od strony biznesowej, zintegrowana 
sieć bankomatów spółdzielczych 
mogłaby być również bardzo atrak-
cyjna dla innych banków.

andrzej  
kawiŃski

prezes zarządu 
Wincor Nixdorf
Sp. z o.o.
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Dyspensery dla kasjerów
Do niedawna w oddziałach banków spółdzielczych praktycznie 

nie było dyspenserów kasjerskich. Obecnie banki te instalują dys-
pensery z zamkniętym obiegiem gotówki, który nie tylko umożliwia 
wpłatę pieniędzy, ale również pozwala na ponowną ich wypłatę. 

Dzięki temu obniżany jest poziom gotówki potrzebny do 
funkcjonowania oddziału, skracamy czas obsługi klienta, środki 
są przechowywane w bezpieczny sposób, a personel może po-
święcić więcej czasu na sprzedaż produktów bankowych. 

Banki spółdzielcze doceniają zalety tych urządzeń, ponieważ 
w sposób wymierny wpływają one na podniesienie poziomu ob-
sługi klienta i zmniejszają koszty funkcjonowania oddziałów. 

Nie trzeba sadzić całego lasu
Nowoczesna placówka bankowa powinna być zautomatyzo-

wana. Klienci i pracownicy oczekują urządzeń ułatwiających im 
proste czynności. Wincor Nixdorf doradza bankom, gdzie i jakie 
urządzenia zainstalować, by dało to najlepsze efekty. 

Firma posiada w ofercie bankomaty, wpłatomaty, terminale 
transakcyjne oraz dyspensery kasjerskie z zamkniętym obiegiem 

gotówki. Dostarcza raportów biznesowych dotyczących wypłat 
z bankomatów, estymując poziom ich zasileń, a także ewentual-
ność realokacji urządzeń samoobsługowych. Służy to optymali-
zacji procesów zarządzania gotówką w banku.

W ofercie Wincor Nixdorf jest leasing operacyjny bankoma-
tów w dogodnym okresie dla banku. Dzierżawiąc te urządzenia, 
nie wykładamy więc środków na ich zakup, a jedynie opłacamy 
miesięczną ratę leasingową, którą wlicza się do kosztów.

Wincor Nixdorf proponuje bankom spółdzielczym również 
inne formy outsourcingu. Przykładowo: możliwe jest odkupie-
nie przez fi rmę bankomatów, a następnie zwrot tych urządzeń 
do banku oraz rozliczanie usługi leasingu w miesięcznych ratach. 
Przejmując sieć, fi rma Wincor Nixdorf bierze na siebie wszystko, 
co związane jest z zarządzaniem bankomatami, a także ich mo-
dyfi kację do obowiązujących standardów wyznaczanych przez 
organizacje płatnicze.  ®

Bankomaty Dyspensery kasjerskie

Wpłatomaty
Wincor Nixdorf
NCR
Diebold
DeLaRue
Triton
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CENTRUM MONITOROWANIA
Wincor Nixdorf ma 28 centrów serwisowych w całej 
Polsce, centralny i lokalne magazyny części zamien-
nych, wielu serwisantów na terenie całego kraju. 
Bankomaty banków spółdzielczych są wpięte onli-
ne do centrum monitorowania. Ułatwia to znacznie 
podjęcie reakcji serwisowej i skraca czas przestoju 
urządzenia w przypadku wystąpienia awarii.
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WINCOR NIXDORF 
to europejski lider wśród dostawców rozwiązań 
informatycznych dla sektora bankowego oraz sieci 
handlowych. Firma posiada również największą w 
Polsce sieć serwisową w sektorze banking/retail. 
Obecna jest w 90 krajach, w Polsce w ostatnim 
roku odnotowała obroty na poziomie 220 mln zł. 
Wincor Nixdorf wywodzi się z koncernu Siemens, 
od 1999 r. funkcjonuje na rynku jako niezależna fi r-
ma. Od 2004 r. Wincor Nixdorf jest notowany na 
giełdzie we Frankfurcie nad Menem.
Wincor Nixdorf w Polsce składa się z trzech dzia-
łów: banking, retail oraz service.

NBS RAPORT przygotowany na podstawie II Forum 
Technologii Bankowości fi rmy Wincor Nixdorf  Sp. z o.o.


