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Lani smo pokopali telefone, ki bi bili popolnoma neuporabni. Zdaj imamo v najcenejšem razredu le še slabe
in spodobne. Na prvi pogled je izbire sicer veliko, a stvarnost je drugačna.
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46 Praksa: rudarjenje

kriptovalut

V uredništvu smo se odločili, da podrobneje
preverimo, kako je mogoče s kriptovalutami
zaslužiti na način, ki ga najbolje poznamo –
z uporabo računalnikov. Zadeva je srednje
zahtevna, a donosna.
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digitalne
packarije

Čeprav so nas ves čas prepričevali, je zdaj
že vsakomur od nas kristalno jasno, da
najpomembnejša postranska reč na svetu v
resnici nikoli ni bila nogomet. Ne, to je seks.
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Tehnološko obujanje
»kulskosti« bančnih okolij
Sodobne banke prav nič ne spominjajo na banke preteklega desetletja. Tehnološki razvoj, ki je naprej
poskrbel za telefonsko, nato pa še za spletno in mobilno bančništvo, se ne zaustavlja. Danes si banke
želijo obvladati interakcijo s strankami, saj je ta – seveda dobra – predpogoj, da jih sploh zadržijo.
Miran Varga
pis speče panoge za
bančništvo nikakor ne
drži. Bankam se zadnje desetletje vsekakor »dogaja«, konkurenca znotraj panoge
in pritiski novih prišlekov, predvsem t. i. fintech podjetij, so prispevali k številnim zanimivim
inovacijam. Banke danes aktivno razmišljajo, kaj naj še storijo,
da bodo poskrbele za zvestobo
komitentov. Preverili smo, kateri
trendi so najpogosteje zastopani
v sodobnem bančništvu.

O

Banke napredujejo,
zavarovalnice pa nazadujejo
Miran Varga

raza, da ljudje težje zamenjamo banko kot
partnerja, postaja oguljena. A (še kar) drži. Vsaj v mojem primeru. Banko, kjer upravljam osebne finance, sem nazadnje zamenjal ob koncu študija, banko za poslovne finance
pa ob menjavi oblike poslovnega
subjekta. Nobena izmed njiju ni
idealna, še manj bi lahko uporabil pridevnik napredna. Nasprotno, precej nazadnjaški in počasni sta pri uvajanju novosti. Še
danes nimam njunih brezstičnih
plačilnih kartic, ki so se v Sloveniji pojavile leta 2014. Te izzive rešujem z uporabo storitev drugih
ponudnikov. Postal sem komitent
spletne banke N26, redno uporabljam storitvi PayPal in AliPay. In
razmišljam – razmišljam, ali vendarle ne bi veljalo prekiniti s potuho. To, da uporabniki ostajamo

F

pri tehnološko nezrelih ponudnikih finančnih storitev, pomeni, da
jih pasivno podpiramo.
Da jih morebiti ni treba, mi je
dala misliti predstavitev storitve NLB Pay, ki jo je splavila največja domača banka. Všeč mi je,
da se stvari premikajo naprej. Da
je vendarle posijal žarek upanja
za novo bančno ero, sem oni dan
opazil še pri SKB Banki, ki orje ledino na področju personalizacije in kot prva v domačem prostoru omogoča, da si uporabnik izbere bančne storitve po meri – torej eno po eno, ne pa, da je obsojen na bolj ali manj posrečen paket. Žal se je tudi SKB Banka po
nepotrebnem spotaknila ob staro sidro in na spletni strani zapisala: »Če želite sestaviti Samo
moj paket, morate odpreti Standardni osebni račun z VISA debetno kartico in vsaj še enega izmed

produktov v paketu.« Priložnost,
da kakšna domača banka resnično ponudi bančništvo po meri,
torej ostaja. Nismo še tam, kjer bi
lahko bili, a nekatere banke kažejo željo po napredku in razvoju.
Povsem drugače je v svetu domačega zavarovalništva. Zavarovalnice so še bistveno bolj zakrnele od bank in sodobne tehnologije uvajajo (pre)počasi. Ostajajo v svetu svojih kalupov. Njihov tehnični dosežek je bil, da
jim je nekaj papirologije uspelo prenesti v splet, a so pri tem
pravzaprav izpustile priložnost
za temeljito prenovo poslovanja. S tem, ko so obstoječe pakete le preselile v obliko spletnih
obrazcev, niso naredile prav veliko, saj moram kot stranka še
vedno izpolniti neverjetno število okenc in opraviti nezdravo
število klikov za dosego cilja. O

temeljitem poenostavljanju postopkov in ponudbe ne duha ne
sluha, zavarovanje po meri lahko
le sanjam. Zakaj lahko v ZDA avtomobil zavarujem vsak dan posebej, pri nas pa ne? Menda me
v San Franciscu ali Las Vegasu
ogroža več norih voznikov kot v
Ljubljani ali Mariboru. Da bi zavaroval avtomobil le, ko je ta dejansko udeležen v prometu? Ali
pa mobilni telefon samo za čas
rock koncerta? Se bere utopično? Pa ni. Novi poslovni modeli na področju zavarovalništva
se rojevajo vsak mesec. Na naslednjih straneh boste lahko prebrali, kako tehnološka podjetja, ki se
jih je prijel tudi vzdevek InsurTech, s svojimi inovacijami pretresajo panogo zavarovalništva.
Včasih pač potrebujemo pogorišče, če želimo, da bi na njem zraslo nekaj novega, boljšega.


Inovacijski laboratoriji
Ste se kdaj vprašali, od kod izvirajo ustvarjalne zamisli bank,
uvajanje pametnih tehnologij in
vse boljše ter uporabnejše mobilne aplikacije? Banke pospešeno uvajajo oddelke v obliki laboratorijev za inovacije, v katerih
lahko razvijalci in oblikovalci ter
seveda programerji preizkušajo nove zamisli – sprva na kolegih zaposlenih, nato še pri strankah. Posebej v tujini gre v primeru inovacijskih laboratorijev
za futuristično oblikovana delovna okolja, polna najrazličnejših (tehnoloških) igračk in pripomočkov, ki spodbujajo ustvarjalnost zaposlenih, vse v upanju,
da bi našli inovacijo, ki bi jo lahko prenesli v prakso. Banke, ki
so sprejele dejstvo, da velja s fintech podjetji sodelovati in ne tekmovati, v svoje inovacijske laboratorije povabijo »svežo kri« in
ideje, nato pa delijo sadove morebitnega uspeha.

Večja pretočnost vrst
Ljudje v povprečju vedno
manj časa prebijemo v bančnih
poslovalnicah, kar je dobro. Če
pa se vanje že odpravimo, je
ključni del naše uporabniške
izkušnje čakanje v vrsti. Nekatere banke so že začele uvajati

 Inovacijski laboratoriji skrbijo za tehnološki in vsebinski napredek bančnih okolij in storitev.

digitalni sistem upravljanja vrst,
ki omogoča postavljanje v »digitalno vrsto«, še preden dejansko prestopimo prag banke, ali
pa vnaprejšnje naročanje na sestanke z bančnimi uslužbenci.
Banke, ki imajo vpeljane take
rešitve, tudi precej bolje ocenijo, koliko osebja bodo potrebovale na določen dan ali ob določenih urah, in tako lažje zagotovijo optimalno izkušnjo komitentom, ki obiščejo bančno poslovalnico.

Raba interaktivnih
pripomočkov
Če pa že pride do tega, da moramo v banki vendarle počakati
v vrsti, ljudje to lažje prenesemo,
če se lahko zamotimo s privlačnimi vsebinami. Nekatere banke so začele strankam brezplačno ponujati rabo tablic ali računalnikov z dostopom do interneta, spet druge so šle še korak
dlje in uvedle velike interaktivne zaslone, na katerih lahko komitenti aktivno izbirajo vsebine
– ogled aktualnih novic z različnih področij, pregled aktualnih
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finančnih ponudb, spoznavanje Drži, poleg prijaznega nasmeha
novih storitev itd.
in kave bomo deležni tudi popolne ponudbe bančnih storitev, ne
Prenovljena bančna
glede na to, kaj bomo v banki pookenca
čeli, pa si bomo zapomnili povBančni pulti z ozkimi bančnimi sem drugačno, celo vznemirljivo
okenci so najmanj privlačna po- izkušnjo – in jo bržkone poskušadoba večine bank. Številne ban- li ponoviti.
ke v navezi z oblikovalci iščejo rePametne tehnologije
šitve, kako narediti bančna okenca privlačnejša. Ena od pogosteTehnologija lahko naredi velije uporabljenih rešitev je predela- ko za izboljšanje uporabniške izva v t. i. samostojne kioske, ki so kušnje potrošnika. Sploh, če je
lahko precej bolj zanimivo (beri: interaktivna. Opremljanje banrazgibano) oblikovani, odvisno čnega okolja s senzorji, ki v naod ustvarjalne svobode, ki je je vezi s položajem uporabnika in
bil deležen oblikovalec.
povezanimi vsebinami zaženejo različne interaktivne aktivnoBanka kot kavarna ali
sti, kot sta zvočni pozdrav ali pa
restavracija
zanimiv napis na zaslonu, je še
V Sloveniji lahko v banki do- eden izmed pristopov, kako dobite kavo le, če ste prišli podpi- seči, da si bo uporabnik bansat zajeten kredit ali pa imate ko zapomnil kot »kul« prostor.
»težko« pritožbo. V družbah, ki Oziroma vsaj »bolj kul« kot konso bolj odprte za inovativno po- kurenčno banko in se zato vraslovanje, pa banke že poskuša- čal. Zadnja moda je tudi uvajajo z novimi pristopi, kjer bančno nje vsebin, ki jih uporabniki konokolje sploh ni več v ospredju, zumirajo prek očal za navidezno
temveč v njem diši po kavi, tak je resničnost (VR), kjer banke kotudi interier banke – bolj spomi- mitente drugače zapeljejo v svoj

nja na kavarno ali restavracijo. svet.
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formata (43,8 × 32,9 mm) pravzaprav zelo ugodno.
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