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dla klienta praktycznie non stop. We-
szliśmy w nową, bardzo ważną dla 
wszystkich sektorów gospodarki –  erę 
klienta, która potrwa 10–20 lat. W For-
rester Research uważamy, że zmienia-
ją się w niej warunki funkcjonowania 
banków w zakresie pozyskiwania, ob-
sługi i utrzymywania klientów. Wspo-
móc je w tym może nowa technologia 
– może działać na ich rzecz.

Skok technologiczny
Zidentyfikowaliśmy cztery kluczo-
we dla wszystkich instytucji finan-
sowych imperatywy. Ich stosowanie 
zagwarantować może sukces. Pierw-
szy dotyczy zmiany doświadcze-
nia klienta. Chodzi o wielokanało-
wą sprzedaż i wielokanałowy kontakt 

Zajmujemy się wieloma za-
gadnieniami dotyczącymi 
podstawowych rozwiązań 
bankowych, płatniczych 

i internetowych. Pracujemy nad zało-
żeniami banku przyszłości, interesu-
je nas np. bankowość 2030 r. W I kw. 
przyszłego roku planujemy opubli-
kować nasz raport na ten temat. 

Współczesne wyzwania
Co tak naprawdę oznacza bankowość 
w erze klienta? Obecnie klienci nie są 
już tak lojalni, jak byli w przeszłości. 
Nie chcę was zanudzać statystykami 
o spadku zaufania klientów do ban-
ków, zresztą dane te, w zależności od 
kraju i kontynentu, są różne. Kluczo-
we jest to, że konsumenci się zmie-
niają, są o wiele lepiej wyedukowani. 
Wiedzą więcej o usługach finanso-
wych niż 20, 30 lat temu. Już samo to 
jest dla banków wyzwaniem. W do-
datku dzisiejsi klienci w ogóle nie są 
uzależnieni od informacji, które wy-
syłają im banki. Owszem, mogą je 
wykorzystywać, ale też te uzyskane 

od innych usługodawców albo z fo-
rów społecznościowych.
Obecnie powstają nowe typy oddzia-
łów bankowych, naszpikowane tech-
nologią, w których młodzi ludzie 
mogą logować się do różnych usług 
bankowych. W przeszłości technolo-
gia działała na korzyść banków, dys-
ponowały one choćby wszystkimi in-
formacjami dotyczącymi cen. Teraz 
wszystko się diametralnie zmieniło. 
Współczesna technologia umacnia 
pozycję klienta. Podam przykład. Pod-
czas niedawnej rozmowy z opieku-
nem moich rachunków w banku oka-
zało się, że o rynku i interesujących 
mnie usługach wiem więcej niż on. 
Informacje dotyczące cen, produktów, 
stóp procentowych są dziś dostępne 

Fo
t.

 W
oj

ci
ec

h 
Łą

cz
yń

sk
i

BANK | RELACJA

IT@BANK IT@BANK 

Katarzyna Brzeg-Wieluńska

Jost Hoppermann, wiceprzewodniczący  
i główny analityk Forrester Research, był  
specjalnym gościem konferencji IT@BANK 2014. 
Swym wystąpieniem otworzył jej część  
merytoryczną. Prezentujemy tłumacze-
nie obszernych jego fragmentów. 

Bankowość 
w erze klienta

 1.  Cztery rynkowe imperatywy w erze konsumenta

Zamień wielkie, 
nieuporządkowane 
dane w biznesową 
wnikliwość

Zrób 
użytek 
z mobliności

Przyśpiesz 
swój biznes 

cyfrowy

Przekształcaj/
transformuj 

doświadczenia 
klienta
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z bankiem. W tę wielokanałowość 
włączony musi zostać również od-
dział. Przy czym nie chodzi tu wy-
łącznie o zmiany technologiczne, ale 
i zmiany w traktowaniu klienta. 
Druga kwestia to przyspieszanie biz-
nesu cyfrowego, czyli tworzenie sys-
temu, który będzie odpowiadał na 
potrzeby rynku. Musimy zdać sobie 
sprawę ze znaczenia mobilności, nie 
tylko jako oferowania tego typu usług 
czy dodawanie dodatkowych kanałów 
informacyjnych. Mobilne – w kontak-
tach z klientem – muszą być także od-
działy oraz ich pracownicy. 
Kolejny, niezwykle istotny czynnik 
to Big  Data. Kiedy kilka lat temu 
przeprowadzaliśmy pierwszą ana-
lizę bankowości przyszłości, sami 
bankowcy twierdzili, że potrzebu-
ją więcej informacji, by przyciągać 
klientów i ustalać, jakimi motywa-
cjami się kierują przy wyborze usług 
finansowych, produktów i czy aby 
nie zamierzają przenieść się do in-
nego banku. Big Data jest kluczo-
wym komponentem front of f ice’u, 
obsługującego klienta i zwiększają-
cego interakcje między klientami. 
Co to oznacza dla banków? 
Nasze analizy usług finansowych 
wskazują, że czeka nas zmiana. Ob-
wieszczamy to po raz pierwszy pu-
blicznie. 81  proc. ankietowanych 
przez nas banków już pracuje nad 
skokiem technologicznym. Planują 
to zrobić najpóźniej do 2018 r. Jeże-

li spojrzymy na najbliższe dwa lata 
2015–2016, to okazuje się, że 4/5 
globalnych firm świadczących usłu-
gi finansowe już zaplanowało i jest 
w trakcie prac nad nowymi produk-
tami dla klientów. A niektóre z nich 
podobno nawet już zakończyły prace. 
Jakie są główne koła zamachowe 
biznesu, które będą tę transforma-
cję ciągnąć za sobą? Pierwszy czyn-
nik to spełnienie wymagań regula-
cyjnych. Drugi, najważniejszy, to 
klient, jego doświadczenia i popra-
wa jakości jego obsługi. Tylko poło-
wa banków podkreśliła to w swoich 
programach, a to budzi moje oba-
wy o przyszłość pozostałych. Trze-
ci czynnik, to zwiększenie efektyw-
ności operacyjnej, niekoniecznie 
w sensie obsługi klienta. Kolejne 
trzy są równie ważne: wielokana-
łowość (ok 40 proc. banków o tym 
wspomina), zarządzanie kosztami 
i wykorzystywanie wszystkich środ-
ków na przeprowadzenie transfor-
macji oraz zwiększanie elastycz-
ności i szybkości dostosowywania 
biznesu do wymogów rynku. Inno-
wacyjne produkty, zmieniające się 
rynki, zwiększenie zdolności do za-
rządzania ryzykiem, wyróżnianie 
się na rynku i zwiększanie udziału 
w nim, zarządzanie ryzykiem tech-
nologicznym i związanym z opro-
gramowaniem. Spełnienie wszyst-
kich zagwarantuje odniesienie 
sukcesu biznesowego. 

Świat połączonych systemów
Gdzie i w jakich obszarach banki za-
czynają wdrażać rozwiązania za-
pewniające wzrost biznesu? Przede 
wszystkim w podstawowych usługach 
bankowych, podobnie zresztą dzieje 
się w ubezpieczeniach. Niektóre z roz-
wiązań dotyczą obsługi klienta. I tu tak-
że pojawia się element technologiczny 
– mam na myśli zdolność do przeka-
zywania informacji w czasie rzeczywi-
stym oraz zarządzanie ryzykiem.
W kanałach dostępu bardzo ważny 
jest cross-channeling, 68 proc. firm 
z sektora usług finansowych pracuje 
nad zmianami w dostarczaniu usług 
poprzez wszystkie kanały – doradcę, 
oddziały oraz sieci społecznościowe. 
Kolejnym kluczowym punktem 
transformacji jest zdolność do speł-
nienia wymogów regulacyjnych. 
Jak będzie zmieniać się krajobraz ban-
kowy? Wszystko wskazuje na to, że bę-
dzie to świat połączonych ze sobą sys-
temów. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że zastosowane rozwiązania mają nie 
tylko służyć informowaniu i obsłudze 
klientów, ale również angażować ich 
w życie bankowej społeczności. Funk-
cjonują już systemy tzw. ewidencji, 
czyli rejestrowania, przechowywania 
informacji i zarządzania nią w sposób 
bezpieczny. Inne ułatwiają pracę de-
partamentom analizy i kontroli, np. 
systemy wczesnego ostrzegania. Jesz-
cze inne informują doradcę w oddzia-
le, czym się klient interesuje, zwra-
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 2.  Era klienta redefiniuje smak zwycięstwa w biznesie

1900 1960 1990 2000

poza
Era produkcji przemysłowej
Masowa produkcja przemysłowa 
stała się kluczem do sukcesu 
industrialnych fabryk. 

Ford
Boeing
GE
RCA

Era dystrybucji
Dzięki globalnemu połączeniu oraz 
systemowi transportu dystrybucja 
stała się kluczowa.

Wal-Mart
Toyota
P&G
UPS

Era informacji
Połączenie komputerów oraz 
łańcuchów dostaw oznacza 
dominację osób odpowiedzialnych 
za przepływ informacji.
Amazon
Google
Comcast
Capital One

Era klienta
Silny nabywca wymaga 
nowego poziomu obsesji 
na punkcie klienta. 

Macy’s
Saleforce.com
USAA
Amazon
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cają uwagę na pewne aspekty jego 
zachowania. To znakomite narzędzia 
w walce banków o zdobycie kolejnego 
fragmentu rynku finansowego.

Platforma przyszłości
Co to wszystko oznacza dla architek-
tury systemów bankowych? Jak For-
rester wyobraża sobie bankową plat-
formę przyszłości? Analizę taką 
przygotowaliśmy już w 2009 r. Plat-
forma przyszłości zapewnia podmio-
tom biznesowym pełne wykorzystanie 
technologicznych możliwości, jakie 
daje wielokanałowość. Dzięki temu 
mogą swoje usługi budować à la car-
te – klient wybiera z platformy to, co 
zapragnie, czy to w oddziale, czy po-
przez inne kanały. Platforma zawiera 
wszystkie niezbędne narzędzia bizne-
sowe i zapewnia możliwość ich para-
metryzowania. Nie brakuje też narzę-
dzi organizacyjnych, pozwalających 
na błyskawiczne reagowanie organi-
zacji np. przy przyznawaniu upraw-
nień i zdolności autoryzacyjnych. 
Dlaczego takiej platformy banki jesz-
cze nie zbudowały bądź nie wdrożyły? 
Po pierwsze, część z nich nie spełnia 
jeszcze niezbędnych do tego warun-
ków. Poza tym, muszę to w tym miej-
scu przyznać, taka platforma dziś już 

nawet nie wystarcza. Prawdziwymi na-
rzędziami przyszłości są programo-
walne platformy bankowe powiązane 
z przetwarzaniem w chmurze. Będzie 
oferować także zakorzenione w chmu-
rze systemy handlowe. Przetwarzanie 
w niej, w tej trzeciej generacji, będzie 
bardzo istotne. Niektóre banki uważa-
ją, że z pomocą chmury będą mogły 
obniżyć swoje własne inwestycje w in-
frastrukturę przechowywania danych. 
Nawet przy takim rozwiązaniu nie 
wolno zapominać o kwestiach bez-
pieczeństwa. Rozwiązania je gwaran-
tujące muszą być brane pod uwagę 
i zaplanowane już na etapie projek-
towania. Dziś wciąż jeszcze myśli się 
o bezpieczeństwie na końcu, dopie-
ro po zaprojektowaniu rozwiązania 
głównego. To trzeba zmienić. Należy 
tak projektować, by bezpieczeństwo 
było integralną częścią kompleksowe-
go rozwiązania bankowego. Zwłasz-
cza że jeden z ekspertów spodziewa 
się zimnej wojny między specjalista-
mi bankowymi a cyberterrorystami. 
Kolejną kwestią jest agregacja danych 
oraz konsolidacji usług i zaangażo-
wanie w to klienta. Wewnętrzne apli-
kacje bankowe wykraczają już poza 
świat bankowy. Banki, na podstawie 
tego zagregowanego podejścia, chcą 

zrobić coś więcej i obsługiwać nawet 
te potrzeby klienta, które nie są zwią-
zane ze światem finansów. Zapewnia 
to middle office (monitorowanie i prze-
kazywanie informacji). Wiele obec-
nych systemów płatniczych wciąż jesz-
cze nie działa w czasie rzeczywistym, 
co powoduje rozczarowanie klientów 
bankowością internetową. Back off i-
ce (wspomaganie prawidłowego funk-
cjonowania organizacji) reguluje kwe-
stie związane z przechowywaniem 
i zarządzaniem informacjami. Waż-
ne jest stałe zwiększanie zdolności do 
przechowywania danych. Nie wolno 
też zapominać o bazach danych trans-
akcyjnych. Możliwe, że dla każdego 
rozwiązania będą to osobne systemy 
przechowywania danych, zarządzania 
nimi i wykorzystywania ich. Dostępne 
w czasie rzeczywistym powinny być 
nie tylko dane z ostatniego tygodnia 
czy miesiąca, ale także dane archiwal-
ne, nawet te sprzed kilku lat. 
Mam nadzieję, że te zmiany zapewnią 
bankom przetrwanie oraz że staną się 
one instytucjami przypominającymi 
szybkością działania samochody spor-
towe. Te, które nie zwiększą swojej 
prędkości w świecie błyskawicznego 
przyspieszenia, nie dadzą sobie rady 
w tej speed erze.  ▪
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 3.  Następna generacja bankowości. Platforma 3.0. Programowalna bankowość

Procesy biznesowe i doświadczenia klientów
(Zdobyte doświadczenie, optymalizacja zadowolenia, personalizacja na podstawie analizy)

Agregacja (komponenty obsługi)

Monitorowanie  
i przekazywanie informacji (np. przepływ funduszy)
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Długoterminowe 
przechowywanie informacji

Krótkoterminowe 
przechowywanie informacji

Wsparcie w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizacji (np. rachunkowość)

Bezpieczeństwo
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Ujawniony interfejs programistyczny

Ujawniony interfejs programistyczny Ujawniony interfejs programistyczny

Ujawniony interfejs programistyczny Ujawniony interfejs programistyczny

Czujniki
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