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Banke so v nemilosti sodobnega okolja

Poenostavljeni,
zanesljivejši in varčnejši
tiskalniki
Japonskim inženirjem je toner,
ki je bil nekoč narejen iz 60 delov, uspelo toliko poenostaviti in

optimizirati, da ga sestavlja le še
pet komponent. Nato so se lotili naslednjega izziva – laserski tiskalniki morajo odtisnjen prah
na papir fiksirati – segreti, to pa
pomeni veliko porabo energije.
Omenjeno segrevanje v povprečju pomeni več kot dve tretjini
vse porabljene električne energije tiskalnika. Staknili so glave s kemiki in izdelali do okolja prijazne
tonerje, ki jim uspe prah na papir
enako učinkovito spraviti pri 30
stopinj Celzija nižji temperaturi, končni rezultat pa je tako rekoč pol manjša poraba elektrike.

Ne le izdelki, do okolja
prijazna je tudi embalaža
Tiskalniki Kyocera ECOSYS s
svojo inovativnostjo in ekološko naravnanostjo slovijo
po vsem svetu in že dve desetletji in pol pobirajo različne nagrade. Konkurenčni proizvajalci se sicer zavedajo, da je tudi reciklaža izdelkov lahko zelo donosna,
toda prava do okolja prijazna alternativa je v zasnovi
izdelka, ki precej zmanjšuje potrebo po recikliranju in
vzdrževanju.

""Kyocera je bila ena prvih
tehnoloških družb, ki je za
svoje zahtevne tehnološke
izdelke uporabila do okolja
prijazno embalažo, ki jo je
možno v celoti reciklirati.

Večja zanesljivost, nižji
stroški vzdrževanja
Takšna sestava drobovja tiskalnika ima en sam zamenljiv del – toner. Tiskalnik zato deluje bolj zanesljivo, se manj kvari in porabi
manj električne energije. Uporabniku v svoji življenjski dobi

NAŠI NAJBOLJ EKOLOŠKI
IN TEHNOLOŠKO NAPREDNI
TISKALNIKI DOSLEJ

Tiskalniki KYOCERA niso le ekološko varčni temveč tudi tehnološko napredni.
V sodobno opremljeni pisarni so postali interaktivni terminali za zajem in digitalizacijo
papirnih dokumentov in jih je mogoče preprosto integrirati z zalednimi in DMS/ECM
sistemi. Delo z dokumenti je tako preprostejše, bolj razumljivo in varnost občutljivih
podatkov zagotovljena.
Izkoristite moč večopravilnih naprav KYOCERA, ki spreminjajo zapletene delovne
tokove v enostavne postopke.
Za več informacij obiščite www.kyoceradocumentsolutions.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
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Hiter napredek tehnologije,
predvsem povezljivosti, je uporabnike toliko razvadil, da pričakujejo storitve in vsebine na
pladnju ter vrhunsko uporabniško izkušnjo. To velja tudi v
bančnem okolju. Banke torej hočeš nočeš morajo postati bolj usmerjene h komitentom, če naj jih
zadržijo. Pri tem pa pride do stika dveh svetov – zadovoljevanja
vse večjih potreb, želja in zahtev strank na eni strani ter rabe
zastarelih tehnologij in tudi kulture na drugi strani.
Tehnologija je sicer bankam
dolgo časa pomagala vleči prave poteze – uporabnikom so dale spletno, nato pa še mobilno
bančništvo. A ti danes želijo še
precej več, tudi storitve, ki jih
banke (še) ne morejo ponuditi.
In v takem okolju cvetijo podjetja, ki se bančništva ne lotevajo
tradicionalno. Tako imenovana
fintech podjetja s pomočjo sodobne tehnologije ponujajo enostavne, praktične in stroškovno
učinkovite bančne izdelke in storitve, manjka pa jim strank in
znanja o regulativi. Zdi se, da bi
sodelovanje obojih bančne inovacije (tehnologije veriženja podatkovnih blokov, biometrijo,

robotizacijo …) do strank spravilo kar najbolj uspešno in hitro.

vsakem fintech podjetju počasi
ne vidijo več le konkurenta, ampak tudi potencialnega partnerja,« pravi Marko Šmid, direktor
poslovnega razvoja v družbi
SRC, ki ima pri delu z bankami
več kot 20 let izkušenj.
Drugi opazni trend je pri
mnogih bankah po njegovih besedah strateška usmeritev v odpiranje navzven – prek vtičnikov
API. Namen tega je monetizacija
vseh dozdajšnjih vložkov v digitalne produkte in storitve. »Naj-

Sektor fintech je lahko tudi
partner
»V državah EU bodo regulatorne spremembe, kot sta direktiva
PSD2 in uredba GDPR, zelo vplivale na spremembo poslovnih
modelov v bankah. Opažam več
glavnih trendov, ki bodo te spremembe omogočili. Med najbolj
pomenljivimi je denimo postalo zavedanje mnogih bank, ki v

Na svetovnem spletu se
število varnostnih tveganj,
ki organizacijam in posameznikom lahko povzročijo škodo, nezadržno povečuje. Ena izmed nevarnosti
so tudi porazdeljeni napadi onemogočanja storitev
oziroma napadi DDoS (Distributed Denial of Service).

če napovedati. Sproženi so
lahko kadarkoli in trajajo poljubno dolgo. V zadnjem času so pogosti izsiljevalski napadi DDoS, kjer napadalci v
zameno za prenehanje napadov zahtevajo plačilo določenega zneska v kriptovaluti. V
nasprotju s kriptovirusi (ransomware) napad DDoS ne
ogroža podatkov.
V Telekomu Slovenije te
napade spremljajo in izvajajo ukrepe zaščite. Ščitijo tako
lastne storitve in zagotavljajo
njihovo neprekinjeno delovanje, omogočajo pa tudi zaščito DDoS spletnih storitev svojim naročnikom.
Uporabljajo sodobne sisteme zaščite DDoS, s katerimi spremljajo internetni promet v določenem naslovnem
področju. Sistem samodejno
zazna napad in začne odstra-

njevati nelegitimni promet, še
preden doseže spletno povezavo ali strežnik organizacije,
s čimer omogoča neprekinjeno delovanje spletnih storitev.
Za zaščito pred napadi
DDoS Telekom Slovenije ponuja dve ravni storitev, glede
na tip napadov in želeno zaščito. Naročniki storitve zaščite DDoS prejemajo periodično
poročilo o zaznanih napadih in
aktivnostih zaščite.
Poskrbite za varnost in razpoložljivost svojih storitev v internetu z rešitvami Telekoma
Slovenije.
Za več informacij pokličite svojega svetovalca ali pišite na poslovna.prodaja@telekom.si.

bolj napredne in uspešne banke bodo začele implementirati koncept, znan pod pojmom
bančništvo kot storitev. Te bolj
vizionarske banke namreč želijo postati storitvena platforma za mnoga fintech podjetja,«
pravi Šmid.
Sodelovati pomeni
razumeti in preživeti
Strokovnjaki bankam svetujejo
sodelovanje z obetavnimi fintech podjetji in ustvarjanje po-

slovnih modelov delitve dobička, saj bodo tako preživeli oboji – banka bo zanesljiva in velika
platforma za zagotavljanje storitev ter bo skrbela za skladnost
z regulativo, fintech del pa bo
razvijal inovativne storitve, ki
bodo skrbele za zadovoljstvo
uporabnikov in rast njihovega števila. Če bodo banke znale preseči svoje omejitve v razmišljanju in kulturi poslovanja,
bi lahko posrkale fintech podjetja in jih spremenile v svoje od-

Odpiranje navzven za
pospešeno monetizacijo
V ekonomiji vtičnikov API bodo
tradicionalne banke le še končni in nizko plačani izvajalci. Direktiva PSD2 jim namreč nalaga, da morajo tudi tretjim ponudnikom omogočiti dostop
do podatkov oziroma računa
strank, če ga storitev potrebuje. Zato vso smetano oziroma
večino marže, ki jo ustvari storitev, pobere tretji ponudnik,
ne pa banka.
Banke pa bi se podatke, ki
jih hranijo o strankah, lahko tudi bolje izkoristile. Če bi jih zapakirale v obliko, primerno za
monetizacijo (na primer anonimizirani podatki za oglaševalce), bi lahko z njimi pošteno

zaslužile. Dodaten vir zaslužka
bi jim lahko prinesli odprti vtičniki API, s katerimi bi lahko tudi same zgradile boljše aplikacije in bolj prilagodljive bančne
storitve, take, ki bodo dejansko
kos digitalni dobi. Obstoječe
naložbe v zmogljivo IT-okolje
pa bi banke lahko dodatno izkoristile tako, da bi ga spremenile v varno bančno platformo,
prek katere bi bančne in druge
transakcijske storitve ponujali
tudi drugi ponudniki.
Digitalizacija prispeva k
več krajam in zlorabam
podatkov
Pospešena digitalizacija in
vsesplošna povezljivost sta
pripomogli k povečanju števila kraj in zlorab podatkov, zato so morale tudi banke okrepiti svoje varnostne rešitve in
sisteme. Uporabnikom so morale ponuditi spletne in mobilne aplikacije, s tem pa so postale bolj dovzetne za spletne
napade.
Finančno motivirani hekerji imajo banke po svetu oziroma njihove uporabnike za skoraj stalne stranke, saj napadi
nanje rastejo tako po številu
kot po obsegu. Spletni bančni varnostni incidenti banke
v povprečju stanejo več kot
1,5 milijona evrov. Raziskava
družbe Kaspersky Lab je pokazala, da 61 odstotkov varnostnih incidentov, ki vpliva-

jo na spletno bančništvo, poleg izgube podatkov, okrnitve ugleda blagovne znamke
in/ali banke ter uhajanja zaupnih informacij napadenim
organizacijam povzroča še
dodatne stroške. Banke najbolj prizadeneta zlonamerna
programska oprema in ciljani
napadi, stroške pa jim ustvarja predvsem okrevanje po napadu DDoS, ki je z več kot milijonskim evrskim povprečjem
dražje kot vzpostavitev delovanja po napadu z zlonamerno programsko opremo.
»Glavni trendi na področju
varnosti v bančništvu so primarno povezani s povečanjem
količine podatkov, ki jih banke hranijo. Trenutno aktualne
teme, kot so uredba GDPR,
preprečevanje pranja denarja in preprečevanje prevar, so
tiste, ki jih morajo banke prek
lastnih procesov in s pomočjo IT-podpore aktivno obravnavati,« pravi Tomislav Bjelokapić, vodja področja rešitev
za finančno industrijo v S & T
Slovenija. Zakonodaja in digitalizacija poslovanja po njegovih besedah od bank zahtevata hrambo in obdelavo čedalje večjih količin podatkov – tako strukturiranih kot nestrukturiranih. »Ključno pa je tudi
dejstvo, da banke v podatkih
in varnosti vidijo potenciale za
poslovno rast v prihodnje,« je
dejal Bjelokapić.

Digitalno vključevanje

Ste varni pred
kibernetskimi napadi?

Porazdeljeni napad onemogočanja napadalec izvede tako,
da z izkoriščanjem ranljivosti
velikega števila naprav v spletu nad njimi prevzame nadzor.
Nato z vseh teh naprav, ki jih je
lahko tudi več tisoč, sproži določeno vrsto in količino podatkovnega prometa proti tarči.
Nanjo se zgrne ogromna količina podatkov, lahko tudi več
10 gigabitov na sekundo, kar
povzroči prezasedenost internetne povezave in nedostopnost spletne storitve. Napad
takšne vrste imenujemo volumetrični napad DDoS – zaradi
velikega volumna podatkov.
Drugi tip napada onemogočanja je bolj prefinjen in temelji na specifičnem tipu prometa (protokolih), ki povzročijo preobremenitev omrežnih
naprav, požarnih pregrad ali
strežniških sistemov. Tak napad imenujemo višjenivojski
ali aplikativni napad DDoS.
Čas napada, intenziteto,
tip, trajanje in cilje ni mogo-

delke za inovacije ter jim dale
precej proste roke.
»Problem za banke danes je
tudi ta, da so strateško oziroma
zgodovinsko še vedno usmerjene na določen teritorij, da imajo veliko število produktov, ki
so večinoma povprečni, hkrati pa so še visoko regulirane. Na
drugi strani pa večina fintech
podjetij izbere ozko nišo, izdela specializiran produkt, ki je
pogosto najboljši v svojem segmentu, njihov trg pa je pogosto (skoraj) ves svet. Uporabniki
pa si danes želijo imeti in uporabljati samo najboljše produkte iz vsakega segmenta,« dodaja Šmid.

""Strokovnjaki bankam svetujejo
sodelovanje s perspektivnimi fintech
podjetji in ustvarjanje poslovnih
modelov delitve dobička, saj bodo tako
preživeli oboji.

ISTOCK

Ekosistem ECOSYS združuje
ekologijo, ekonomijo ter celosten sistemski pristop k doseganju cilja. Japonsko podjetje
Kyocera je v svetu znano predvsem kot proizvajalec tiskalnikov, do okolja prijazne inovacije pa je začelo vpeljevati na
področju, ki ga najbolje pozna.
Že pred 25 leti je luč sveta ugledala patentirana rešitev ECOSYS, ki temelji na valju iz amorf
nega silicija in komponentah z
dolgo življenjsko dobo. Večina
sestavnih delov zdrži precej daljše vzdrževalne intervale in v življenjski dobi naprave zahteva
malo menjav.

povzroči precej manj stroškov,
kar dokazujejo številna priznanja Kyoceri na preizkusih v kategoriji skupnih stroškov lastništva (TCO).
»Pred četrt stoletja besede,
kot sta trajnostni razvoj in okoljska odgovornost, še niso bile del
besednjaka podjetij, danes pa
brez njih skoraj ni sestanka uprave,« je dejal Takahiro Sato, predsednik Kyocere Document Solutions Europe, in dodal: »Mi smo
ju vgradili v temelje poslovanja.«

Bančništvo potrebujemo,
bank pa ne, je že pred dvema desetletjema in pol
ugotovil Bill Gates. Zdi se,
da se njegova napoved dokončno uresničuje.

SHUTTERSTOCK

Četrt stoletja rešitev
Kyocera ECOSYS
Pred 25 leti, torej leta 1992,
je družba Kyocera začela
uveljavljati načelo razvoja inovativne informacijske tehnologije v povezavi z
ekološkimi standardi. Rodile so se rešitve ECOSYS, ki še
danes orjejo ledino na področju tehnološke, okoljske
in družbene odgovornosti.
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Finančna in tudi nekatere druge industrije so že
naredile pomembne korake pri izboljšanju uporabniških izkušenj pri poslovanju prek digitalnih kanalov. Večinoma gre za informiranje o ponudbi storitev oziroma trženje ali
za ozko usmerjene funkcionalnosti, za celovitejšo digitalno izkušnjo uporabe storitev pa je treba
narediti še nekaj korakov
naprej.
Tudi v okoljih, kjer so recimo transakcije v poslovalnicah učinkovito zamenjale spletne aplikacije, kot je
e-banka, poteka pridobivanje novih strank še vedno po
tradicionalni poti, pri okencu. Hkrati poteka dostop do
nekonvencionalnih, tudi finančnih storitev predvsem
digitalno. Takšni ponudniki
storitev vključujejo uporabnike privzeto digitalno in si
bodo že v nekaj letih izbojevali veliko prednost. Moč
ponudnikov bomo namreč
merili v digitalnih uporabnikih, in ne več prek mreže
poslovalnic.
Na široko odprta vrata v
elektronski svet
Glavni pogoj za uvedbo digitalnih procesov pri ponudnikih je digitalno vključe-

vanje strank, kar sicer poznamo tudi kot digital on-boarding. Osrednjo vlogo igrajo sistemi za prepoznavanje strank ter ustvarjanje in upravljanje njihovih elektronskih identitet
(eID). Ko je enkrat uporabnik (elektronsko) vključen,
so mu na široko odprta vrata v elekt ronski svet poslovanja s svojim ponudnikom
storitev. Kako?
Transakcije in njihovo potrjevanje vedno povezujemo
z entiteto, lahko je pravna ali
fizična oseba. V digitalnem
okolju moramo takšni entiteti prilepiti e-identiteto, ki
omogoča in spremlja proces potrjevanja transakcij.
Do e-identitete pridemo (še
vedno) z obiskom poslovalnice, kjer ponudnik storitev
opravi identifikacijo stranke
in ji dodeli ustrezno uporabniško identifikacijo. To lahko vežemo na elektronsko
identiteto po različni poti.
VideoID prvi korak proti
digitalnemu vključevanju
Nadgrajeni zakon ZPPFD je
lani vključil novo možnost
identifikacije oseb (pri dodelitvi e-identitet) in letos dobil tudi ustrezen podzakonski akt. Z videoidentifikacijo
(VideoID) je odpadla še zadnja potreba po obisku poslovalnice pri na primer odpi-

ranju transakcijskega računa ali naročanju telekomunikacijskih storitev. Vendar je
VideoID le prvi, a hkrati zelo pomemben korak pri digitalnem vključevanju.
Rezultat postopka je oblikovanje e-identitete in tu se
prava digitalna zgodba šele
začne. Okoli nove identitete
lahko nanizamo številne storitve in predvsem možnosti
uporabe storitev na daljavo,
saj je tehnologija eID močno
prepletena s tehnikami za digitalno potrjevanje transakcij, kot so e-podpisi.
E-identitete in e-podpis na
poti v oblak
E-identitete so lahko del zaprtih sistemov oziroma so
shranjene v oblaku in na voljo za različne ponudnike
storitev. Pričakovati je, da
bo skoraj polovica identitet
dostopna prek varnih oblačnih storitev. Drugače od
digitalnih potrdil, ki jih moramo varno hraniti na posebnih nosilcih, kar omejuje njihovo uporabo, so identitete v oblaku dostopne kadarkoli in kjerkoli prek poljubne naprave (pametni telefon, tablica).
Vzporedno z uvajanjem
e-identitet so tehnike e-podpisovanja, ki so se ravno preselile v oblak, razširile uporabo spletnih aplikacij tudi

na mobilne odjemalce. Še
več. Uporabniška izkušnja z
e-identitetami in oddaljenim
e-podpisom je lahko enaka
ne glede na sistem ali napravo, ki jo uporabljamo.
Prepoznavanje pomena
digitaliziranih kupcev
Digitalno vključevanje je
eden najpomembnejših korakov digitalizacije. Odpira številne možnosti hitrejšega dostopa do novih in izboljšuje uporabniško izkuš
njo starih kupcev. Seveda je
pri uporabi e-identitet in oddaljenega e-podpisa treba
prilagoditi poslovne procese in podatke, pomembno pa
je, da so tehnike digitalnega potrjevanja sestavni del
sistemov za digitalno vključevanje.
Pomembnost digitaliziranih kupcev so prepoznali
številna podjetja, veliki poslovni sistemi, celo ponudniki storitev, ki fizične infrastrukture ne obvladujejo (N26, Revolut …) oziroma
pri vključevanju ne postavljajo v ospredje svojih poslovalnic (HOT). Tržne deleže
bodo v prihodnosti določali obseg e-identitet, ki ga bo
obvladoval ponudnik, število digitalnih procesov in
nabor digitalnih kanalov,
prek katerih bo dostopal do
kupcev.

Digitalne poti za poslovanje z vašimi kupci
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