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30 Privoščimo si
širši pogled!
Računalniški monitorji so naša okna v digitalne svetove, tako profesionalne in službene
kot prostočasne, bolj zabavne. Tokrat smo si
ogledali najširše primerke.
33 FreeSync, G-Sync, potrebujem
kaj od tega?
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35 Zaslonska geometrija
35 Tabela

NOVE TEHNOLOGIJE

48 Življenje

brez velikih pet

Na internetu resda obiskujemo različne spletne
strani na različnih domenah, a v resnici nam
življenje kroji peterica velikanov. Google,
Microsoft, Facebook, Amazon in Apple
obvladujejo več, kot smo pripravljeni priznati.
Pogledali smo, kakšno bi bilo življenje brez njih.
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40 Sopranovi iz

Silicijeve doline
Organizirani kriminal ima določena pravila –
gangsterji pogosto prihajajo iz enakega okolja, so
medsebojno močno, skoraj družinsko povezani
in venomer držijo skupaj. Tako se je tudi skupine
približno dvajsetih moških, bivših visokih
uslužbencev PayPala, prijel naziv PayPal Mafia.
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IZ TUJEGA TISKA

Direktiva PSD2, katere določila bo v Sloveniji
povzel zakon o plačilnih
storitvah, obljublja, da
bo odpravila bančne monopole v EU.
Vinko Seliškar

Facebook ali Google za plačevanje računov, medsebojna plačila
in analizo porabe, medtem ko bo
naš denar še vedno varno hranjen na trenutnem bančnem računu. Banke pač morajo ponudnikom zagotoviti dostop do računov svojih strank prek odprtih
vmesnikov API. To bo ponudnianke nikoli niso bile pre- kom omogočilo, da bodo svoje
več naklonjene uvajanju finančne storitve postavili na tevečjih sprememb v svo- meljih bančne infrastrukture in
je poslovne modele. Občasno so podatkov o komitentih.
sicer naletele na nove zamisli, ki
Bitka vseh z vsemi
so se prijele, aktualna primera
sta bankomat in brezstično plaBanke ne bodo več tekmovačilo. Toda temelji bančnega sis- le le z bankami, ampak z vsemi,
tema so ostajajo že desetletja ki ponujajo finančne storitve.
skoraj nespremenjeni. Do zdaj. PSD2 bo bistveno spremenil vrePSD2 – druga revidirana direk- dnostno verigo plačil, odkril, kativa o plačilnih storitvah, ki se teri poslovni modeli so resnično
osredotoča predvsem na spletne dobičkonosni, in spremenil pritransakcije, je nova uredba, kate- čakovanja kupcev. Evropska kore namen je vzpostaviti bolj eno- misija želi z direktivo izboljšaten, pregleden in odprt plačilni ti inovacije v bančnem segmentrg EU. Pa ji bo uspelo? Mora ji.
tu, okrepiti varstvo potrošnikov
Po zaslugi PSD2 bo bančni in izboljšati varnost internetnih
monopol nad informacijami plačil ter dostop do računov v
in plačilnimi storitvami strank EU, zato uvaja dva nova tipa akkmalu izginil. Nova direktiva EU terjev v finančno okolje: PISP in
odpira vrata vsem podjetjem, ki AISP. AISP (ponudnik zagotajih zanima kos bančne pogače. vljanja informacij o računih) je
Skratka, PSD2 strankam bank, ponudnik storitev, ki ima dostop
tako potrošnikom kot podjetjem, do informacij o računu strank
omogoča, da svoje finance za- banke. Takšne storitve lahko
upajo v upravljanje tretjim po- analizirajo uporabnikovo vedenudnikom. V bližnji prihodnosti nje glede porabe ali združijo pobomo tako morda uporabljali kar datke o uporabnikovih računih
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Bančništvo nikoli
več ne bo enako

MIRAN VARGA

inančne organizacije
očitno zaostajajo v svojih prizadevanjih na področju digitalne preobrazbe, saj
jih po levi in desni prehitevajo z
inovativnimi idejami in s tehnologijo opremljena zagonska podjetja, ki delujejo v t. i. fintech panogi. Analitska hiša Capgemini ocenjuje, da je na preobrazbo
najmanj pripravljen finančni sektor, saj tudi anketa med zaposlenimi v velikih svetovnih bankah
ugotavlja, da ti vedno bolj dvomijo, da imajo njihove organizacije ustrezna znanja za izvedbo
sprememb. Prav manko digitalnih znanj in podpore vodstva sta
največja izziva pri pospešeni digitalizaciji bančnega poslovanja.
Ko le še tretjina zaposlenih
v bankah meni, da bodo te kos
zahtevam digitalne preobrazbe, je to očiten znak za (rdeči)
alarm. Dodaten razlog za skrb je
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upadanje zaupanja v vodstvo teh
organizacij. Industrija finančnih storitev si mora naliti čistega vina in ukrepati. Čim prej. V
okolju, ki ga zaznamujeta naraščajoča konkurenca in vedno večja pričakovanja potrošnikov, je
marsikaj drugače kot pred leti.
Tudi velike organizacije so že postale bolj realistične glede svojih
zmožnosti. Digitalni darvinizem
je namreč še precej bolj krut od
analognega.
Večje ovire za sprejemanje vsega digitalnega v bančnih in zavarovalnih okoljih gre iskati v pomanjkanju prepričljive vizije za
digitalno preobrazbo. Brez strategije pa te organizacije nimajo dovolj motivacije za pospeševanje digitalizacije poslovanja.
Manko ustreznih znanj in kadrov
pa je težava, na katero pogosto
naletijo, ko se odločijo spremembe izvesti v praksi.

Študija podjetja Capgemini je
poudarila tudi pomembne razlike med bankami in zavarovalnicami. Medtem ko zavarovalnice
hitreje uvajajo avtomatizacijo in
umetno inteligenco v svoje rešitve in storitve, pa bančni sektor
nekoliko prednjači na področju
razvoja dobrih uporabniških izkušenj in opolnomočenja zaposlenih.
Digitalna preobrazba je najglasnejši poziv za zbujanje bank
in zavarovalnic. Prav vsaka izmed njih mora ponovno preučiti in prilagoditi svoj poslovni
model, če želi stranke prepričati
tudi v prihodnje. Operativni model za prihodnost panog bančništva in zavarovalništva izpostavlja tri temelje: sodelovanje, inovacije in agilnost.
Banke in zavarovalnice morajo odpraviti silosna okolja pa tudi sodelovati z danes

najočitnejšimi tekmeci – inovativnimi fintech podjetji. Ta so
nekakšni digitalni mojstri, ki
ob pomoči sodobne tehnologije pričarajo kar najboljšo uporabniško izkušnjo. Seveda tega
vedno ne uresničijo sama, temveč v zaledju sodelujejo z ekosistemom partnerjev. V nasprotju
z bankami in zavarovalnicami
pa imajo ključno prednost zapisano v svoj DNK – gojijo kulturo inovacij in eksperimentiranja
od spodaj navzgor, hitreje razvijajo in preizkušajo zamisli. Večina podjetij, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, bi se zato
morala učiti prav od tega majhnega bazena resničnih inovatorjev na finančnem področju. Trenutno bančno in zavarovalniško
okolje je pač tako, da lahko tudi
majhna in spretna riba kaj hitro
zraste in postane največja v ribniku.


 Primerjava cen finančnih storitev po Evropi. Vir: Evropska
komisija

iz več bank v enoten pregled.
PISP (ponudnik storitve odreditve plačil) pa je ponudnik storitev, ki lahko sproži plačevanje v
imenu uporabnika – v praksi lahko pričakujemo porast medsebojnih plačil in plačil računov kot
ključni storitvi PISP, ko bo PSD2
zaživel v praksi.
Za banke PSD2 predstavlja velik izziv. Stroški IT se bodo po
pričakovanjih povečali zaradi
novih varnostnih zahtev in odpiranja vmesnikov API. Poleg tega
naj bi banke do leta 2020 zaradi PISP-storitev izgubile okoli 9
odstotkov prihodkov od plačil
malih vrednosti. Ker ti ponudniki tudi prevzemajo interakcijo s
strankami, se banke vedno težje dokazujejo na trgu, npr. na področju ponujanja posojil. PSD2
je torej banke nagnal k razvoju.
Skupaj s spremenjenimi pričakovanji potrošnikov in povečano digitalizacijo so banke začele
eksperimentirati s svojimi API in
sodelovati s fintech podjetji. Marsikatera je ustanovila inovacijski
laboratorij.

Iluzija (finančne)
globalizacije

Finančni svet, vsaj v očeh poOdpiranje z razlogom
trošnika, danes vsekakor ni globalen. Ljudje redkeje komuniciPreoblikovanje avtonomnih
ramo z organizacijami v tujini. domačih trgov v enoten evropKar zadeva finančne storitve, so ski trg vabi s potencialom večjih donosov, saj namesto prebivalcev posamezne države ponudnik finančnih storitev nagovarja vse državljane EU. Poleg tega
je tudi za banke ceneje delovati v
več državah, če so usklajeni njihovi pravni okviri in zato manjši
stroški usklajevanja.
S povečevanjem konkurence
na enotnem trgu se bo povečala preglednost finančnih storitev
in cen, ki jih ponujajo evropske
banke, kar bo evropskim potrošnikom zagotovilo boljše tržne
informacije. To bo verjetno spodbudilo potrošnike k razmisleku
o ponudbah iz tujine, mednarodna e-trgovina v EU pa bo resnično zaživela.
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samo trije odstotki evropskih potrošnikov kupili bančne produkte iz druge države EU. Seveda
veliko potrošnikov posluje z bankami, ki izvirajo iz drugih držav,
kot sta Danske Bank na Norveškem in Santander na Portugalskem. Vendar gre za norveško
hčerinsko družbo Danske Bank
in portugalsko podružnico banke Santander, zato težko trdimo,
da gre za pristno čezmejno bančno razmerje.
Poleg tega potrošniki zmotno
menimo, da so bančne storitve
in cene homogene, da se takšni
skoki prek meja lastne države
ne izplačajo. Statistika namreč
ugotavlja nasprotno. Povprečne cene med štirimi potrošniškimi finančnimi produkti se zelo
razlikujejo od države do države.
Kljub temu pa se zdi, da potrošniki nimajo čezmejnih bančnih
odnosov. Za zdaj. Spretni finančni ponudniki bi to lahko v prihodnje izkoristili.
Raziskava, ki jo je izvedla
Evropska komisija, je pokazala,
da 80 odstotkov vprašanih meni,
da v prihodnje ne bodo razmišljali o nakupu finančnega produkta v drugi državi članici EU,
ker »lahko kupijo vse finančne produkte, ki jih potrebujejo,
v svoji državi ali pa to raje storijo doma«. To kaže, kako daleč
od enotnega trga je EU, ki ji primanjkuje učinkovitih mehanizmov. PSD2 utegne to spremeniti.
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38

Lenovo Thinkpad Carbon X1
Lenovo se je odlični Thinkpad Carbon X1 odločil nadgraditi z modelom, ki ima
15-palčni zaslon. Da bo še bolj »ekstremen«, so mu dodali še grafično kartico
nVidia.
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