
Jak IBM pozycjonuje w swojej koncep-
cji chmurę hybrydową i jak ocenia jej przy-
datność dla sektora bankowego?
– Zgodnie z koncepcją IBM chmura to trzy prze-
nikające się obszary. Mówimy o rozwiązaniu 
chmury prywatnej, czyli posadowionej na in-
frastrukturze klienta, który następnie udostęp-
niania ją np. podmiotom w grupie, spółkom 
zależnym itp. W takim przypadku zachowu-
je pełną kontrolę nad całością rozwiązania. Na-
tomiast rozwiązanie hybrydowe zakłada, że 
ważna dla klienta część chmury jest zaimple-
mentowana w jego systemie informatycznym, 
a równocześnie może sięgać po dane zewnętrz-
ne, lub dodatkową potrzebną moc obliczenio-
wą. Trzeci obszar to chmura publiczna, przydat-
na np., jeśli chcemy mieć możliwość szybkiego 
tworzenia aplikacji z wykorzystaniem już go-
towych rozwiązań chmurowych i je następnie 
udostępniać. W przypadku sektora bankowe-
go podstawowym ograniczeniem w wykorzy-
staniu przetwarzania w chmurze są wymogi 
wynikające z obowiązującego prawa bankowe-
go. Ustawodawca oczekuje od usług oferowa-
nych w chmurze obliczeniowej spełnienia ta-
kich samych wymagań, jak dla innych usług 
nabywanych w outsourcingu kwalifikowa-
nym. Takimi kluczowymi wymaganiami są: brak 
ograniczenia odpowiedzialności, miejsce prze-
chowywania danych, audytowalność, procedu-
ry i zakaz outsourcingu do kolejnych podwyko-
nawców. To znaczące ograniczenie dla banków 
przy wchodzeniu w tego rodzaju rozwiązania.

Czy IBM ma pomysł, jak pokonać te 
ograniczenia na naszym rynku?
– Tak, obecnie pracujemy nad przygotowaniem 
specjalnej oferty dla klientów z sektora banko-
wego. Obecnie np. żaden z dużych graczy dzia-
łających na naszym rynku nie ma rozwiązania 
chmurowego posadowionego fizycznie w Pol-
sce, a jest to dla niektórych klientów bardzo 
ważne. Dodatkowo chcemy, by nasza oferta 

współdzielonej infrastruktury chmurowej była 
zgodna z zapisami prawa bankowego dotyczą-
cymi outsourcingu. To nowość, która powinna 
ułatwić bankom bardziej aktywne korzystanie 
z zalet tej technologii. Są przecież w każdej or-
ganizacji takie momenty, w których potrzeba 
znacząco zwiększyć moc obliczeniową lub wy-
mienić infrastrukturę informatyczną. Dla ban-
ków chmura, to przede wszystkim ograniczenie 
kosztów, większa skalowalność infrastruktury 
informatycznej i krótszy time to market. Obcią-
żenia generowane przez systemy produkcyj-
ne w bankach są dość stabilne, natomiast efekt 
znacznego obniżenia kosztów występuje w sys-
temach zapasowych, testowych i preproduk-
cyjnych, które są intensywnie wykorzystywane, 
ale tylko przez krótki czas. Jest też w środo-
wisku bankowym pewien niepokój związa-
ny z podejściem regulatorów w różnych kra-
jach UE do wykorzystania chmury przez banki. 

W Europie są kraje bardziej otwarte na zasto-
sowanie rozwiązań chmurowych w sektorze 
bankowym, takie jak np. Wielka Brytania i Ho-
landia. Zgodnie z zasadą paszportu europej-
skiego może to pozwolić wejść na nasz rynek 
podmiotom, które będą mogły pełniej korzy-
stać z zalet chmury w porównaniu z polskimi.

Jakie inne nowe technologie mogą być w naj-
bliższych latach kluczowe dla banków?
– Poza technologią chmury, dzięki której ban-
ki mogą obniżyć koszty i zwiększyć elastycz-
ność działania, jest to cały obszar analiz kogni-
tywnych. Są to w szczególności rozwiązania 
wykorzystujące rozpoznawanie języka na-
turalnego. Aktualnie tylko niektóre produk-
ty z rodziny Watsona rozumieją język polski 
– kilka języków jest obsługiwanych w peł-
ni i w każdym roku przybywają kolejne. Jest 
już kilka zastosowań tych rozwiązań funkcjo-
nujących w bankach na świecie. Rozwiązania 
sztucznej inteligencji obsługują pewne ob-
szary biznesu bankowego np. Trade Finance, 
czyli analizę potrzebnych dokumentów zwią-
zanych z eksportem produktów i usług. Dru-
gi obiecujący kierunek to obsługa call cen-
ter. Tu docelowo będzie wystarczało zadanie 
przez telefon pytania – proszę o podanie mo-
jego salda. Pozwoli to do identyfikacji, au-
toryzacji i udzielenia odpowiedzi klientowi. 
Warto zauważyć, że call center w bankach czę-
sto też „spina” wiele obszarów związanych 
z obsługą klienta. Wykorzystując dodatkowe 
dane, np. wiadomości e-mail, notatki opieku-
na klienta, informacje z serwisów społeczno-
ściowych, czy też analizę sentymentu, moż-
na lepiej zrozumieć kontekst kontaktu i np. 
nie oferować nowych produktów klientowi, 
który właśnie dzwoni w sprawie reklamacji.
Trzecim obszarem, o którym mówi coraz wię-
cej świat finansów to obszar blockchain, o nim 
wiele dyskutowano w trakcie tegoroczne-
go wrześniowego IBM BusinessConnect. ▪

Fo
t.

 IB
M

89

Chmura hybrydowa IBM  
– teraz zgodna z wymogami stawianymi bankom
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