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28 Veliki telefon ali
računalnik brez
tipkovnice?
Računalniške tablice so nekaj let veljale za nekoliko
pozabljeno področje računalništva. Prihod koronavirusa
je sprožil ponovno zanimanje za te naprave, nam pa dal
pobudo za pregled stanja na trgu.
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42 V svetu domače

digitalne domišljije
Računalniške igre so industrija, ki na nekaterih
mestih že prehiteva velikost in zaslužke
hollywoodske filmske industrije. V manjši meri
tudi v Sloveniji.
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NOVE TEHNOLOGIJE

62 Ko SIM-kartic

več ne bo

Vsaj ena komponenta v vseh telefonih je
že desetletja enaka - telefonu s kartico SIM
povemo, kdo smo in s kom se povezujemo.
A počasi bo tudi ta konstanta izpuhtela, saj
najnovejši telefoni vsebujejo čip, na katerega
lahko eSIM naložimo kar z interneta.
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40 Prenosni računalniki

za naslednjo petletko

anke so leta pred pandemijo in tudi med njo
veliko vlagale v digitalno tehnologijo, da bi bančništvo
olajšale, naredile hitrejše in učinkovitejše. Na žalost s(m)o stranke kaj hitro ugotovile, kdo dela
kaj bolje ali nudi ceneje. In so se
začele velike migracije med bankami in ponudniki finančnih storitev. Zvestobe bankam je vedno
manj – pa je ta vez včasih veljala za tisto, ki se jo (v praksi) najtežje prekine. Nič več. Zgolj med
letoma 2018 in 2020 se je delež
potrošnikov, ki svoji banki »močno« zaupajo, zmanjšal s 43 odstotkov na 29. Banke se danes
zavedajo, da lahko veliko pridobijo s povrnitvijo empatije in odnosov – pri tem, kar je sicer postalo hladen in brezoseben posel. To bo pomenilo, da se morajo naučiti bolje razumeti finančno situacijo strank in se odzivati nanjo ter pustiti ob strani nekatere stare navade. Pri tem banke močno stavijo na podatke,
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Bančništvo
brez bank?

22 Stari računalniki, odprtokodni!
		

92 Ducat finančnih inovacij

Danes ni enostavno biti banka. Te imajo relativno
visoke stroške poslovanja, saj morajo pospešeno
vlagati v (najnovejšo) tehnologijo, poleg tega pa jih
lahko mimogrede (o)smešijo tehnološki konkurenti,
ki na svojo stran pospešeno pridobivajo uporabnike
(in bančne prihodke).
Vinko Seliškar

MIRAN VARGA

B

ill Gates je pred skoraj
tremi desetletji svet šokiral z izjavo, da svet potrebuje bančništvo, ne pa tudi
bank. Leta 1994 ga ni razumel
skoraj nihče. Panoga fintech je
bila šele v povojih. Še danes si
je težko predstavljati svet brez
bank. Vključene so v naše vsakdanje življenje, posel bi se brez
njih ustavil. Na drugi strani pa
tehnološka podjetja obljubljajo finančne storitve, ki tekmujejo z bankami in jih v marsikaterem pogledu (močno) presegajo. Nekaterim fintech podjetjem
je uspelo pridobiti stranke za svoje storitve in še naprej orjejo ledino, druga so propadla, tretja so
prevzele kar banke same. Težko
je napovedati, kdaj se bodo številne fintech inovacije uveljavile v
vsakdanji praksi, a prehojena pot
je vsekakor impresivna. Ne govorimo več o začetnikih, temveč o
resnih konkurentih bankam. Te
ne morejo več stati križem rok in
le opazovati dogajanja ali pa se
zanašati na regulatorje, da bodo

duha svobodnejših finančnih storitev spravili nazaj v steklenico.
Ne bodo ga, ker to preprosto ni
mogoče.
Banke se lahko novim tehnološkim konkurentom zgolj uprejo in poskušajo izstopati v tej
konkurenci tako, da sprejmejo
odprto in digitalno bančništvo
ter sodobne strategije finančnega poslovanja. Skratka, da postanejo čim bolj podobne konkurentom. To bo težko. Lasten razvoj v
bankah tej nalogi ne bo kos, sicer
bi bile že zdavnaj v vlogi fintech
podjetij in ne obratno. Obstaja
ena sama bližnjica – uvedba novih bančnih platform s podporo
za programabilne vtičnike (API),
prek katerih je uvajanje novih
funkcionalnosti in storitev znatno poenostavljeno. Je pa res, da
si v tem primeru večji del kolača
odreže fintech ponudnik.
Še pred leti so strokovnjaki
menili, da bodo fintech podjetja težko dosegla znaten preboj,
češ da jih bo prej ali slej zaustavila regulacija, prav tako pa naj bi

se soočila z velikim izzivom pridobivanja strank, saj nimajo izkušenj, težava naj bi bilo tudi
dokazovanje varnih poslovnih
praks. Menili so, da bodo stranke fintech podjetij postali le tehnološko podkovani posamezniki,
ki želijo preproste, hitre in poceni storitve. Na primer milenijci,
ki si želijo bolj prilagojenih storitev ter menijo, da morajo finančne institucije razumeti njih, ne
pa obratno.
Privlačnost finančnih inovacij
je marsikdo podcenil. Prav tako,
kot je precenil vsemogočnost
bank. Kaj sploh so banke? Dragi posredniki, ki opravljajo storitve prenosa (in hrambe) denarja, poleg tega pa jim je bilo zadovoljevanje potreb strank večinoma tuje. Izdelki in storitve, ki
jih še danes nudijo te klasične finančne institucije, so množični
produkti, kjer personalizacija ni
mogoča. Želite odpreti račun v
banki? Prav, izberite med naslednjimi tremi ali štirimi paketi (in
stroški). O kaki prilagodljivosti

ni ne duha ne sluha. Osebno
bančništvo je bilo (in še vedno
je) rezervirano le za bogataše.
Nihče ni resno računal na tehnologijo. Ta danes razvaja uporabnike ob relativno nizkih stroških. Hrano nam lahko dostavijo na dom z manj truda, kot če bi
jo šli kupit sami. Prevoz blaga ali
oseb od točke A do točke B lahko naročimo iz mobilne aplikacije, prek katere ga tudi plačamo. Platforme z izpopolnjenimi
iskalniki, ki uporabljajo tehnologijo umetne inteligence, lahko
predvidijo naše potrebe in nam
prihranijo ogromno časa (ne le
za iskanje, tudi za odločanje).
Skratka, sodoben uporabnik pričakuje sebi prilagojeno ponudbo
– tukaj in zdaj.
Banke na kaj takega (še) niso
pripravljene. Bančništvo je že
stoletja tog posel z obilico postopkov, ki jih je treba upoštevati. Rešitve po meri so bile od nekdaj v očeh bank utopična ideja. A
nič več, so prihodnost bančništva
– z bankami ali brez njih.


umetno inteligenco in druge tehnologije, ki jim bodo pomagale
predvideti namere strank in se
odzvati z bolj prilagojenimi sporočili in ponudbo. Jim bo uspelo? Bomo videli. Pridobivanje zaupanja in kako obdržati stranke
seveda nista edina izziva bank.
Te še kako zanima, kako bodo v
vse bolj digitaliziranem svetu še
naprej služile denar ali pa vsaj
poskrbele, da njihovega kolača
ne bodo (po)jedli drugi.

Porast mobilnih in
čezmejnih plačil
Letos se bo v očeh bank očitno nadaljevala rast mobilnih in
čezmejnih plačil. Študija podjetja Juniper Research iz lanskega leta je ugotovila, da bo število uporabnikov digitalnih denarnic po vsem svetu strmo naraščalo – z 2,6 milijarde (leta 2020) se
bo predvidoma povečalo na več
kot 4,4 milijarde leta 2025. Prav
mobilne denarnice so zaslužne
za večji del rasti mobilnih plačil,

saj se njihova raba hitro širi po
vseh geografskih območjih in trgih. K vse večji rabi mobilnega
bančništva ogromno prispeva
predvsem uporabniška izkušnja
– prijazni in enostavni vmesniki mobilnih aplikacij ter praktičnost brezstičnih plačil so razlogi, da se mobilni telefoni v rokah
pospešeno spreminjajo v pravcate mobilne denarnice. Celo tako
hitro, da analitiki že napovedujejo, da bo v prihodnje spletno
bančništvo ostalo v uporabi le za
nakupe velikih vrednosti in kompleksnejše bančne storitve – za
vse ostalo pa bomo uporabljali
mobilne bančne aplikacije.

t

čimprejšnjo zamenjavo oziroma
nadgradnjo so očitni – temeljne omejitve, kot so zanašanje na
paketno obdelavo, pomanjkanje spremljanja v realnem času
in skromna zmogljivost obdelave podatkov, so nekaj, česar si
sodobne banke ne morejo več
privoščiti. Kaj ima od tega uporabnik? Predvsem to, da plačila v tujino ne bodo več deležna
»dnevne« zamude, temveč se bo
čas avtorizacije čezmejnih plačil
močno skrajšal – na raven, ki jo
danes že zmorejo nekateri fintech konkurenti. Tega se veselijo predvsem podjetja, ki so trenutno ujeta v nezavidljivi situ-

Pridobivanje zaupanja in
kako obdržati stranke seveda
nista edina izziva bank.

Čeprav je pandemija močno
poudarila skrb za lokalno gospodarstvo, se z odpiranjem gospodarstev navzven krepijo tudi
čezmejna plačila. Prav pri teh
sistemih je še veliko prostora
za rast in napredek, saj je veliko bank ostalo na starih platformah, ki pa bodo letos nadgrajene ali zamenjane – tako vsaj
menijo strokovnjaki. Razlogi za

aciji hitrega potrjevanja naročil – dobavitelji (predvsem tisti
iz Azije) jim izdajajo ponudbe,
kjer sta cena in količina veljavni
le nekaj ur.
Zanašanje na plačilne aplikacije in digitalne valute, ki so sicer močno poenostavile pošiljanje denarja po svetu, je nujno
zlo, izziv pa morajo rešiti bančni
sistemi posameznih držav. Torej

82 april 2022

82
84
88
92

april 2022 89

Uvodnik
Novice
Nujnost bančnih inovacij
Ducat finančnih inovacij za naslednjo petletko

		
DOSJE

42 V svetu domače digitalne domišljije
48 Dodatno pomanjkanje čipov zaradi –
pomanjkanja neona?
52 Telegram: svoboda pri zasebnosti
nad pravicami žensk
		
NOVE TEHNOLOGIJE

56 En standard za en svet
62 Ko SIM-kartic več ne bo

NAJBOLJŠI

40

Acer Predator Helios 300
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