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Znani leteči 
predmeti
Letalniki, brezpilotni zrakoplovi, troti (droni), 
multikopterji in kar je še teh izrazov, so 
nenadoma osvojili vse. Uporablja jih staro, mlado, 
zagonska podjetja in multinacionalke. Povzročili 
so korenito modernizacijo zakonodaje po vsem 
svetu, v prihodnosti pa si obetamo tudi korenito 
spremembo vsakdanjega življenja.

DOSJE

Igrajmo se
Elektronski računalniki so sicer začeli svojo pot 
kot resni namenski stroji za kompleksne izraču-
ne (recimo poti topniških izstrelkov), a ni dolgo 
trajalo, da so prave topove nadomestile virtual-
ne puške, ki jih današnja strojna oprema izriše 
na zaslon zavidljivo realistično.

NOVE TEHNOLOGIJE

Računalniške 
halucinacije
Ko Google pokaže, kako lahko s strojnim uče-
njem filmska fikcija postane realnost. Ostrenje 
in zviševanje ločljivosti na posnetkih je z ne-
vronskimi mrežami dobilo povsem novo raz-
sežnost.
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erjetno ste že slišali vic o 
blondinki in bananinem 
olupku – brž ko ga za-

gleda, pomisli, šment, spet bom 
padla. Če v tem vicu blondinko 
zamenjamo z banko, vlogo bana-
ninega olupka kaj hitro prevza-
me tehnologija.

V bančnem svetu bananinih 
olupkov ne manjka. Banke same 
priznavajo, da jih najbolj skrbijo 
makroekonomski dejavniki, re-
gulativa, kriminaliteta in tehno-
logija. Vsaj zadnje dvoje je pove-
zano. V bankah, posebej tistih, ki 
se niso rodile v tem desetletju, 
bomo našli cel kup starih siste-
mov in aplikacij, ki še vedno »ži-
vijo«. Ti informatikom v bankah 
povzročajo kup preglavic ob uva-
janju sprememb, kar je bilo zgo-
vorno vidno ob uvajanju spletne-
ga bančništva in nato še ob uva-
janju mobilnega bančništva. Iz-
ziv je bil toliko večji v bankah, ki 
so se soočile z različnimi zdru-
žitvami in prevzemi, a prej niso 
bile na niti približno podobnem 

skupnem tehnološkem imeno-
valcu. Tam so se informatiki res 
lahko na lastne oči prepričali, 
kako močno dejansko držijo ta 
stara sidra. Še danes ima večina 
projektov IT v bankah, ki merijo 
na gradnjo varnejših in bolj prila-
godljivih okolij IT, velikanske te-
žave s tehnološkimi »ostanki« iz 
nekih drugih časov. Kaj šele, da 
bi se ukvarjali z dejanskimi ino-
vacijami, ki bi po vzoru fintech 
podjetij zagotovile kar najbolj-
šo uporabniško izkušnjo stran-
kam. Scenarija, da bi stare siste-
me preprosto ugasnile in se na-
slednji trenutek lotile dela na 
povsem novi platformi, v bančni 
praksi uveljavljenih bank ni. To si 
lahko privoščijo le nove, povsem 
digitalne banke, ki so posledično 
v znatni prednosti.

Tudi kibernetski kriminal ban-
kam naganja strah v kosti. Če 
banke kaj razumejo, je to denar. 
In bolečina ob njegovi izgubi je 
za banke prav tolikšna, kolikor 
boli izguba ugleda (in posla). 

Banke so ranljive, odkar so se 
odprle navzven – v splet in z vtič-
niki API drugim ponudnikom 
storitev še toliko bolj. V zadre-
go jih lahko spravi že nadobudni 
oportunistični heker, organizira-
ni kiberkriminalci in skupine he-
kerjev, ki delujejo po vzoru tak-
tik industrijskega vohunjenja, pa 
jih lahko dobesedno spravijo na 
kolena. Pa jih tako kot pameten 
parazit raje puščajo pri življenju 
in jim počasi pijejo kri (beri: de-
nar). Dobrega gostitelja vendar-
le ne gre kar tako pogubiti, sploh 
takega, ki naj bi razumel upra-
vljanje tveganja. A o teh težavah 
banke ne(rade) govorijo, saj to 
vodi k izgubi zaupanja strank, to 
pa k izgubi posla. Je mar infor-
macijska varnost bank zgolj teh-
nološko vprašanje? Zagotovo ne, 
zgolj s tehnologijo, pa naj se ta 
zdi še tako vsemogočna, se bodo 
banke težko (u)branile vseh na-
padov.

Danes res ni enostavno biti 
banka. Tiste banke, ki vidijo 

malo dlje, bodo morebiti opazile 
naslednji velik bananin olupek. 
Ali dva. Amazon, Apple, Goo-
gle, Facebook in drugi interne-
tni in tehnološki velikani že ima-
jo več strank kot največje ban-
ke. Zanje je postavitev lastnih 
plačilnih in procesnih ekosiste-
mov logičen in predvsem dobič-
konosen korak. Potem so tu še 
digitalni izzivalci, fintech podje-
tja, ki prav tako stavijo na najso-
dobnejše tehnologije (blockcha-
in, kriptovalute, internet stvari 
itd.). Za ta podjetja tehnologija 
ni bananin olupek, temveč sred-
stvo za ustvarjanje konkurenčne 
prednosti in novačenje komiten-
tov bank.

Področje bančništva se ta hip 
spreminja pred našimi očmi. V 
naslednjih letih bo panoga doži-
vela še več takih »Uber« trenut-
kov, a eno je jasno: reši jo lah-
ko samo inoviranje, starim sis-
temom, rešitvam in poslovnim 
modelom je preprosto odklen-
kalo. 

Tehnologija kot  
bananin olupek
MIRAN VARGA
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ančništvo se je v za-
dnjem stoletju hitro raz-
vijalo prav po zaslugi in-

formacijskih tehnologij. V pri-
merjavi z drugimi industrijami 
in panogami so namreč prav fi-
nančne institucije razvoj svojega 
poslovanja tesno povezale z zbi-
ranjem, obdelavo in analizo po-
datkov, nato pa z izluščenimi in-
formacijami ustregle potrebam 
strank (in lastni naložbeni de-
javnosti). Glede na to, kako po-
membne so natančne informa-
cije za dobre poslovne odločitve 

na področju financ, ne čudi, da 
so bile prav banke med prvimi 
organizacijami, ki so uvedle re-
šitve za samodejen zajem in ob-
delavo podatkov. Tehnologija je 
bankam omogočila ponujanje 
novih finančnih izdelkov in stori-
tev ter zvečala učinkovitost. Od-
prla jim je pot v nove kanale, saj 
je omogočila telefonsko, nato pa 
še elektronsko, spletno in mobil-
no bančništvo.

Informacijska tehnologi-
ja je bančnemu sektorju zago-
tovila tudi orodja za spopad z 

aktualnimi gospodarskimi izzivi, 
saj so morale banke vedno večje 
spremembe in z njimi povezana 
tveganja vgraditi v svoje poslov-
ne modele. IT predstavlja tudi te-
melj zadnjih reform v finančnem 
sektorju, ki še dodatno povečuje-
jo hitrost in zanesljivost bančne-
ga poslovanja in uvajajo vrsto 
novosti, a več o tem v drugem 
prispevku. 

Revolucija napredka IT je 
omo go čila povečanje finančne 
dejavnosti po vsem svetu. Teh-
nološki napredek na področju 
omrežij in nato medmrežja (beri: 
interneta) je znatno pocenil stro-
ške premikanja finančnih sred-
stev kjerkoli in kamorkoli po sve-
tu. Ti stroški bodo kmalu še niž-
ji. Informacijska tehnologija je 

namreč tista, ki bankam omo-
goča uresničevanje vedno večjih 
pričakovanj strank, saj so tudi te 
tehnološko vedno bolj zavedne 
in daleč od preteklih časov, ko 
so bili bančniki v očeh povpreč-
nega državljana videti skoraj 
kot čarovniki. Danes uporabni-
ki od banke zahtevamo takojšnje 
opravljanje storitev, ne glede na 
to, kje smo – za vse to gre zaslu-
ga prav informacijski tehnologiji 
(in napredku mobilnih omrežij).

IT je bankam omogočil, da so 
lastno računovodenje iz papirne 
oblike prenesle v digitalno. Ob-
delava podatkov o strankah in 
dogodkih, ki poteka v zalednih 
sistemih, je z uvajanjem računal-
nikov in druge elektronske opre-
me prinesla novo razsežnost po-
slovanja bank. Elektronska revo-
lucija je imela podobno blagode-
jen vpliv na banke kot na potro-
šnike, enostavnost rabe finanč-
nih storitev se je večala, storitve 
so bile tudi vedno bolj prilago-
dljive. Elektronsko bančništvo je 
dodobra zatreslo panogo financ, 
a so se banke novi realnosti, ki jo 
je narekovalo čim hitrejše uvaja-
nje tehničnih rešitev, razmeroma 
dobro prilagodile. Gneče pred 
bančnimi okenci so izginile, ve-
likost bančnih poslovalnic ni bila 
več merilo uspešnosti banke. Po-
trošniki smo po čekih dobili de-
betne in kreditne kartice, inte-
rakcijo z banko prek bančnih av-
tomatov, v nadaljevanju pa še te-
lefonsko bančništvo in danes ne-
pogrešljiva elektronsko in mobil-
no bančništvo. Vse naštete reši-
tve (in še številne druge), ki jih 
uporabljajo banke in njihovi ko-
mitenti, danes temeljijo na elek-
tronski izmenjavi podatkov, ki jih 
na bančni strani pričakajo različ-
ni sistemi in aplikacije.

Zasuk v smeri vedno bolj 
osebnega bančništva

Bančni sistem je v zadnjem 
desetletju doživel pomem-
ben zasuk – tradicionalno ban-
čništvo počasi tone v pozabo, 

Nad poslovanjem bank bdi 
vedno več tehnologije
Informacijske tehnologije so bančništvu 
omogočile hitrejši razvoj, a zdi se, da ga 
trenutno tudi najbolj ogrožajo. 
Vinko Seliškar
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