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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

NAŠI NAJBOLJ EKOLOŠKI
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Digitalne poti za poslovanje z vašimi kupci
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Finančna in tudi nekate-
re druge industrije so že 
naredile pomembne kora-
ke pri izboljšanju uporab-
niških izkušenj pri poslo-
vanju prek digitalnih ka-
nalov. Večinoma gre za in-
formiranje o ponudbi sto-
ritev oziroma trženje ali 
za ozko usmerjene funk-
cionalnosti, za celovitej-
šo digitalno izkušnjo upo-
rabe storitev pa je treba 
narediti še nekaj korakov 
naprej.

Tudi v okoljih, kjer so reci-
mo transakcije v posloval-
nicah učinkovito zamenja-
le spletne aplikacije, kot je 
e-banka, poteka pridobiva-
nje novih strank še vedno po 
tradicionalni poti, pri oken-
cu. Hkrati poteka dostop do 
nekonvencionalnih, tudi fi-
nančnih storitev predvsem 
digitalno. Takšni ponudniki 
storitev vključujejo uporab-
nike privzeto digitalno in si 
bodo že v nekaj letih izbo-
jevali veliko prednost. Moč 
ponudnikov bomo namreč 
merili v digitalnih uporab-
nikih, in ne več prek mreže 
poslovalnic.

Na široko odprta vrata v 
elektronski svet
Glavni pogoj za uvedbo di-
gitalnih procesov pri ponu-
dnikih je digitalno vključe-

vanje strank, kar sicer poz-
namo tudi kot digital on-
-boarding. Osrednjo vlo-
go igrajo sistemi za prepo-
znavanje strank ter ustvar-
janje in upravljanje njiho-
vih elektronskih identitet 
(eID). Ko je enkrat uporab-
nik (elektronsko) vključen, 
so mu na široko odprta vra-
ta v elek tronski svet poslo-
vanja s svojim ponudnikom 
storitev. Kako?

Transakcije in njihovo po-
trjevanje vedno povezujemo 
z entiteto, lahko je pravna ali 
fizična oseba. V digitalnem 
okolju moramo takšni enti-
teti prilepiti e-identiteto, ki 
omogoča in spremlja pro-
ces potrjevanja transakcij. 
Do e-identitete pridemo (še 
vedno) z obiskom posloval-
nice, kjer ponudnik storitev 
opravi identifikacijo stranke 
in ji dodeli ustrezno uporab-
niško identifikacijo. To lah-
ko vežemo na elektronsko 
identiteto po različni poti.

VideoID prvi korak proti 
digitalnemu vključevanju
Nadgrajeni zakon ZPPFD je 
lani vključil novo možnost 
identifikacije oseb (pri dode-
litvi e-identitet) in letos do-
bil tudi ustrezen podzakon-
ski akt. Z videoidentifikacijo 
(VideoID) je odpadla še zad-
nja potreba po obisku poslo-
valnice pri na primer odpi-

ranju transakcijskega raču-
na ali naročanju telekomuni-
kacijskih storitev. Vendar je 
VideoID le prvi, a hkrati ze-
lo pomemben korak pri digi-
talnem vključevanju.

Rezultat postopka je obli-
kovanje e-identitete in tu se 
prava digitalna zgodba šele 
začne. Okoli nove identitete 
lahko nanizamo številne sto-
ritve in predvsem možnosti 
uporabe storitev na daljavo, 
saj je tehnologija eID močno 
prepletena s tehnikami za di-
gitalno potrjevanje transak-
cij, kot so e-podpisi.

E-identitete in e-podpis na 
poti v oblak
E-identitete so lahko del za-
prtih sistemov oziroma so 
shranjene v oblaku in na vo-
ljo za različne ponudnike 
storitev. Pričakovati je, da 
bo skoraj polovica identitet 
dostopna prek varnih ob-
lačnih storitev. Drugače od 
digitalnih potrdil, ki jih mo-
ramo varno hraniti na po-
sebnih nosilcih, kar omeju-
je njihovo uporabo, so iden-
titete v oblaku dostopne ka-
darkoli in kjerkoli prek po-
ljubne naprave (pametni te-
lefon, tablica).

Vzporedno z uvajanjem 
e-identitet so tehnike e-pod-
pisovanja, ki so se ravno pre-
selile v oblak, razširile upo-
rabo 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 napra-
vo, ki jo uporabljamo.

Prepoznavanje pomena 
digitaliziranih kupcev
Digitalno vključevanje je 
eden najpomembnejših ko-
rakov digitalizacije. Odpi-
ra številne možnosti hitrej-
šega dostopa do novih in iz-
boljšuje uporabniško izkuš-
njo starih kupcev. Seveda je 
pri uporabi e-identitet in od-
daljenega e-podpisa treba 
prilagoditi poslovne proce-
se in podatke, pomembno pa 
je, da so tehnike digitalne-
ga potrjevanja sestavni del 
sistemov za digitalno vklju-
čevanje.

Pomembnost digitalizi-
ranih kupcev so prepoznali 
številna podjetja, veliki po-
slovni sistemi, celo ponu-
dniki storitev, ki fizične in-
frastrukture ne obvladuje-
jo (N26, Revolut …) oziroma 
pri vključevanju ne postav-
ljajo v ospredje svojih poslo-
valnic (HOT). Tržne deleže 
bodo v prihodnosti določa-
li obseg e-identitet, ki ga bo 
obvladoval ponudnik, šte-
vilo digitalnih procesov in 
nabor digitalnih kanalov, 
prek katerih bo dostopal do 
kupcev.

Digitalno vključevanje
Na svetovnem spletu se 
število varnostnih tveganj, 
ki organizacijam in posa-
meznikom lahko povzroči-
jo škodo, nezadržno pove-
čuje. Ena izmed nevarnosti 
so tudi porazdeljeni napa-
di onemogočanja storitev 
oziroma napadi DDoS (Dis-
tributed Denial of Service).

Porazdeljeni napad onemogo-
čanja napadalec izvede tako, 
da z izkoriščanjem ranljivosti 
velikega števila naprav v sple-
tu nad njimi prevzame nadzor. 
Nato z vseh teh naprav, ki jih je 
lahko tudi več tisoč, sproži do-
ločeno vrsto in količino podat-
kovnega prometa proti tarči. 
Nanjo se zgrne ogromna koli-
čina podatkov, lahko tudi več 
10 gigabitov na sekundo, kar 
povzroči prezasedenost in-
ternetne povezave in nedosto-
pnost spletne storitve. Napad 
takšne vrste imenujemo volu-
metrični napad DDoS – zaradi 
velikega volumna podatkov.

Drugi tip napada onemo-
gočanja je bolj prefinjen in te-
melji na specifičnem tipu pro-
meta (protokolih), ki povzroči-
jo preobremenitev omrežnih 
naprav, požarnih pregrad ali 
strežniških sistemov. Tak na-
pad imenujemo višjenivojski 
ali aplikativni napad DDoS.

Čas napada, intenziteto, 
tip, trajanje in cilje ni mogo-

če napovedati. Sproženi so 
lahko kadarkoli in trajajo po-
ljubno dolgo. V zadnjem ča-
su so pogosti izsiljevalski na-
padi DDoS, kjer napadalci v 
zameno za prenehanje napa-
dov zahtevajo plačilo določe-
nega zneska v kriptovaluti. V 
nasprotju s kriptovirusi (ran-
somware) napad DDoS ne 
ogroža podatkov.

V Telekomu Slovenije te 
napade spremljajo in izvaja-
jo ukrepe zaščite. Ščitijo tako 
lastne storitve in zagotavljajo 
njihovo neprekinjeno delova-
nje, omogočajo pa tudi zašči-
to DDoS spletnih storitev svo-
jim naročnikom.

Uporabljajo sodobne sis-
teme zaščite DDoS, s kateri-
mi spremljajo internetni pro-
met v določenem naslovnem 
področju. Sistem samodejno 
zazna napad in začne odstra-

njevati nelegitimni promet, še 
preden doseže spletno pove-
zavo ali strežnik organizacije, 
s čimer omogoča neprekinje-
no delovanje spletnih storitev.

Za zaščito pred napadi 
DDoS Telekom Slovenije po-
nuja dve ravni storitev, glede 
na tip napadov in želeno zaš-
čito. Naročniki storitve zašči-
te DDoS prejemajo periodično 
poročilo o zaznanih napadih in 
aktivnostih zaščite.

Poskrbite za varnost in raz-
položljivost svojih storitev v in-
ternetu z rešitvami Telekoma 
Slovenije.

Za več informacij pokliči-
te svojega svetovalca ali piši-
te na poslovna.prodaja@te-
lekom.si.

Ste varni pred  
kibernetskimi napadi?
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Pred 25 leti, torej leta 1992, 
je družba Kyocera začela 
uveljavljati načelo razvo-
ja inovativne informacij-
ske tehnologije v povezavi z 
ekološkimi standardi. Rodi-
le so se rešitve ECOSYS, ki še 
danes orjejo ledino na po-
dročju tehnološke, okoljske 
in družbene odgovornosti.

Ekosistem ECOSYS združuje 
ekologijo, ekonomijo ter celos-
ten sistemski pristop k dose-
ganju cilja. Japonsko podjetje 
Kyocera je v svetu znano pred-
vsem kot proizvajalec tiskalni-
kov, do okolja prijazne inova-
cije pa je začelo vpeljevati na 
področ ju, ki ga najbolje pozna.

Že pred 25 leti je luč sveta ug-
ledala patentirana rešitev ECO-
SYS, ki temelji na valju iz amorf-
nega silicija in komponentah z 
dolgo življenjsko dobo. Večina 
sestavnih delov zdrži precej dalj-
še vzdrževalne intervale in v ži-
vljenjski dobi naprave zahteva 
malo menjav.

Večja zanesljivost, nižji 
stroški vzdrževanja
Takšna sestava drobovja tiskalni-
ka ima en sam zamenljiv del – to-
ner. Tiskalnik zato deluje bolj za-
nesljivo, se manj kvari in porabi 
manj električne energije. Upo-
rabniku v svoji življenjski dobi 

povzroči precej manj stroškov, 
kar dokazujejo številna prizna-
nja Kyoceri na preizkusih v ka-
tegoriji skupnih stroškov lastni-
štva (TCO).

»Pred četrt stoletja besede, 
kot sta trajnostni razvoj in okolj-
ska odgovornost, še niso bile del 
besednjaka podjetij, danes pa 
brez njih skoraj ni sestanka upra-
ve,« je dejal Takahiro Sato, pred-
sednik Kyocere Document Solu-
tions Europe, in dodal: »Mi smo 
ju vgradili v temelje poslovanja.«

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

optimizirati, da ga sestavlja le še 
pet komponent. Nato so se loti-
li naslednjega izziva – laserski ti-
skalniki morajo odtisnjen prah 
na papir fiksirati – segreti, to pa 
pomeni veliko porabo energije. 
Omenjeno segrevanje v povpre-
čju pomeni več kot dve tretjini 
vse porabljene električne energi-
je tiskalnika. Staknili so glave s ke-
miki in izdelali do okolja prijazne 
tonerje, ki jim uspe prah na papir 
enako učinkovito spraviti pri 30 
stopinj Celzija nižji temperatu-
ri, končni rezultat pa je tako re-
koč pol manjša poraba elektrike.

Ne le izdelki, do okolja 
prijazna je tudi embalaža
Tiskalniki Kyocera ECOSYS s 
svojo inovativnostjo in eko-
loško naravnanostjo slovijo 
po vsem svetu in že dve de-
setletji in pol pobirajo raz-
lične nagrade. Konkurenč-
ni proizvajalci se sicer zave-
dajo, da je tudi reciklaža iz-
delkov lahko zelo donosna, 
toda prava do okolja prijaz-
na alternativa je v zasnovi 
izdelka, ki precej zmanjšu-
je potrebo po recikliranju in 
vzdrževanju.

Četrt stoletja rešitev 
Kyocera ECOSYS 

 " 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.

Bančništvo potrebujemo, 
bank pa ne, je že pred dve-
ma desetletjema in pol 
ugotovil Bill Gates. Zdi se, 
da se njegova napoved do-
končno uresničuje.

Hiter napredek tehnologije, 
predvsem povezljivosti, je upo-
rabnike toliko razvadil, da pri-
čakujejo storitve in vsebine na 
pladnju ter vrhunsko uporab-
niško izkušnjo. To velja tudi v 
banč nem okolju. Banke torej ho-
češ nočeš morajo postati bolj us-
merjene h komitentom, če naj jih 
zadržijo. Pri tem pa pride do sti-
ka dveh svetov – zadovoljevanja 
vse večjih potreb, želja in zah-
tev strank na eni strani ter rabe 
zastarelih tehnologij in tudi kul-
ture na drugi strani.

Tehnologija je sicer bankam 
dolgo časa pomagala vleči pra-
ve poteze – uporabnikom so da-
le spletno, nato pa še mobilno 
banč ništvo. A ti danes želijo še 
precej več, tudi storitve, ki jih 
banke (še) ne morejo ponuditi. 
In v takem okolju cvetijo podje-
tja, ki se bančništva ne lotevajo 
tradicionalno. Tako imenovana 
fintech podjetja s pomočjo so-
dobne tehnologije ponujajo eno-
stavne, praktične in stroškovno 
učinkovite bančne izdelke in sto-
ritve, manjka pa jim strank in 
znanja o regulativi. Zdi se, da bi 
sodelovanje obojih banč ne ino-
vacije (tehnologije veriženja po-
datkovnih blokov, biometrijo, 

robotizacijo …) do strank spra-
vilo kar najbolj uspešno in hitro.

Sektor fintech je lahko tudi 
partner
»V državah EU bodo regulator-
ne spremembe, kot sta direktiva 
PSD2 in uredba GDPR, zelo vpli-
vale na spremembo poslovnih 
modelov v bankah. Opažam več 
glavnih trendov, ki bodo te spre-
membe omogočili. Med najbolj 
pomenljivimi je denimo posta-
lo zavedanje mnogih bank, ki v 

Banke so v nemilosti sodobnega okolja

vsakem fintech podjetju počasi 
ne vidijo več le konkurenta, am-
pak tudi potencialnega partner-
ja,« 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 be-
sedah strateška usmeritev v od-
piranje navzven – prek vtičnikov 
API. Namen tega je monetizacija 
vseh dozdajšnjih vložkov v digi-
talne produkte in storitve. »Naj-

bolj napredne in uspešne ban-
ke bodo začele implementira-
ti koncept, znan pod pojmom 
bančništvo kot storitev. Te bolj 
vizionarske banke namreč že-
lijo postati storitvena platfor-
ma za mnoga fintech podjetja,« 
pravi Šmid.

Sodelovati pomeni 
razumeti in preživeti
Strokovnjaki bankam svetujejo 
sodelovanje z obetavnimi fin-
tech podjetji in ustvarjanje po-

slovnih modelov delitve dobič-
ka, saj bodo tako preživeli obo-
ji – banka bo zanesljiva in velika 
platforma za zagotavljanje sto-
ritev ter bo skrbela za skladnost 
z regulativo, fintech del pa bo 
razvijal inovativne storitve, ki 
bodo skrbele za zadovoljstvo 
uporabnikov in rast njihove-
ga števila. Če bodo banke zna-
le preseči svoje omejitve v raz-
mišljanju in kulturi poslovanja, 
bi lahko posrkale fintech podje-
tja in jih spremenile v svoje od-

delke za inovacije ter jim dale 
precej proste roke.

»Problem za banke danes je 
tudi ta, da so strateško oziroma 
zgodovinsko še vedno usmerje-
ne na določen teritorij, da ima-
jo veliko število produktov, ki 
so večinoma povprečni, hkra-
ti pa so še visoko regulirane. Na 
drugi strani pa večina fintech 
podjetij izbere ozko nišo, izde-
la specializiran produkt, ki je 
pogosto najboljši v svojem se-
gmentu, njihov trg pa je pogos-
to (skoraj) ves svet. Uporabniki 
pa si danes želijo imeti in upo-
rabljati samo najboljše produk-
te iz vsakega segmenta,« doda-
ja Šmid.

Odpiranje navzven za 
pospešeno monetizacijo
V ekonomiji vtičnikov API bodo 
tradicionalne banke le še konč-
ni in nizko plačani izvajalci. Di-
rektiva PSD2 jim namreč nala-
ga, da morajo tudi tretjim po-
nudnikom omogočiti dostop 
do podatkov oziroma računa 
strank, če ga storitev potrebu-
je. Zato vso smetano oziroma 
večino marže, ki jo ustvari sto-
ritev, pobere tretji ponudnik, 
ne pa banka.

Banke pa bi se podatke, ki 
jih hranijo o strankah, lahko tu-
di bolje izkoristile. Če bi jih za-
pakirale v obliko, primerno za 
monetizacijo (na primer ano-
nimizirani podatki za oglaše-
valce), bi lahko z njimi pošteno 

zaslužile. Dodaten vir zaslužka 
bi jim lahko prinesli odprti vtič-
niki API, s katerimi bi lahko tu-
di same zgradile boljše aplika-
cije in bolj prilagodljive bančne 
storitve, take, ki bodo dejansko 
kos digitalni dobi. Obstoječe 
naložbe v zmogljivo IT-okolje 
pa bi banke lahko dodatno iz-
koristile tako, da bi ga spreme-
nile 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 števi-
la kraj in zlorab podatkov, za-
to so morale tudi banke okre-
piti svoje varnostne rešitve in 
sisteme. Uporabnikom so mo-
rale ponuditi spletne in mobil-
ne aplikacije, s tem pa so pos-
tale bolj dovzetne za spletne 
napade.

Finančno motivirani heker-
ji imajo banke po svetu oziro-
ma njihove uporabnike za sko-
raj stalne stranke, saj napadi 
nanje rastejo tako po številu 
kot po obsegu. Spletni banč-
ni varnostni incidenti banke 
v povprečju stanejo več kot 
1,5 milijona evrov. Raziskava 
družbe Kaspersky Lab je po-
kazala, da 61 odstotkov var-
nostnih incidentov, ki vpliva-

jo na spletno bančništvo, po-
leg izgube podatkov, okrnit-
ve ugleda blagovne znamke 
in/ali banke ter uhajanja za-
upnih informacij napadenim 
organizacijam povzroča še 
dodatne stroške. Banke naj-
bolj prizadeneta zlonamerna 
programska oprema in ciljani 
napadi, stroške pa jim ustvar-
ja predvsem okrevanje po na-
padu DDoS, ki je z več kot mili-
jonskim evrskim povprečjem 
dražje kot vzpostavitev delo-
vanja po napadu z zlonamer-
no programsko opremo.

»Glavni trendi na področ ju 
varnosti v bančništvu so pri-
marno povezani s povečanjem 
količine podatkov, ki jih ban-
ke hranijo. Trenutno ak tualne 
teme, kot so uredba GDPR, 
preprečevanje pranja denar-
ja in preprečevanje prevar, so 
tiste, ki jih morajo banke prek 
lastnih procesov in s pomoč-
jo IT-podpore aktivno obrav-
navati,« pravi Tomislav Bjelo-
kapić, vodja področja rešitev 
za finančno industrijo v S & T 
Slovenija. Zakonodaja in digi-
talizacija poslovanja po njego-
vih besedah od bank zahteva-
ta hrambo in obdelavo čeda-
lje večjih količin podatkov – ta-
ko strukturiranih kot nestruk-
turiranih. »Ključno pa je tudi 
dejstvo, da banke v podatkih 
in varnosti vidijo potenciale za 
poslovno rast v prihodnje,« je 
dejal Bjelokapić.
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 " Strokovnjaki bankam svetujejo 
sodelovanje s perspektivnimi fintech 
podjetji in ustvarjanje poslovnih 
modelov delitve dobička, saj bodo tako 
preživeli oboji.


