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Digitalizarea sistemului bancar



Omni-channel
Banking

Open Banking Smart Banking

Băncile au patru piloni cheie pentru a atinge succesul în condițiile digitalizării:

Arhitectură 
modulară



Omni-channel Banking

Peste 77% dintre bănci consideră că sistemele lor actuale sunt cel mai mare
obstacol în calea transformării lor digitale, în timp ce peste 50% le consideră un
obstacol mediu pentru valorificarea oportunităților digitale.

În loc să creeze funcții digitale pentru fiecare canal, este logic să faci totul o dată și
să le dispersezi pe toate canalele printr-un hub central. Este nevoie de o platformă
digitală centrală de omnicanale pentru a orchestra interacțiunile clienților în orice
punct de contact.



Open Banking

Closed Banking
➢ Proprietatea activelor
➢ Muncă localizată
➢ Productie în masă
➢ Valoare adecvată
➢ Controlul deficitului

Open Banking
➢ Acces la conexiuni diverse
➢ Muncă distribuită eficient
➢ Unitate de producție
➢ Valoare partajată
➢ Managementul abundenței



Servicii bancare modulare

Procesul tradițional
➢ Planuri perfecte; evitarea riscului de eșec
➢ Totul este fragmentat
➢ Diplomație și putere controlată
➢ Straturi de aprobare internă
➢ Performanță individuală

Proces agil
➢ Adopție rapidă, învățare și recuperare după

eșec
➢ Focusarea pe lucruri care sunt mai

importante
➢ Transparență, onestitate, încredere și

angajați delegați
➢ Proiectare orientată spre client și angajați

împuterniciți
➢ Colaborarea și alinierea cu nevoile clientului



Smart Banking

Abordare universală

Aceleași produse și servicii sunt realizate și
lansate către toți clienții printr-o serie de
canale pre-selectate, existente.

Această abordare nu ține cont de preferințele
individuale ale unui client - nu este ideală
pentru a asigura satisfacția clientului sau
fidelitatea acestuia.

Hiper Personalizare

Fiecare client primește un produs sau un
serviciu adaptat nevoilor sale individuale, prin
canalul sau canalele de selecție cele mai
potrivite pentru ei.
Această abordare determină satisfacția
clienților, adaptând atât produsul, cât și
canalul de distribuție în funcție de nevoile lor în
orice moment.



Noi concurenți pentru 
băncile tradiționale
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