ATM-ul intelligent,
Integrarea înseamnã a avea acces la aceleaºi
resurse, prin aceeaºi logicã de business ºi cu
aceleaºi rezultate. Diferenþa stã doar în modul
de prezentare. Conþinutul trebuie sã fie acelaºi,
indiferent dacã îl accesezi prin Internet Banking, de la ATM sau de la unitatea bancarã.
Prin conþinut se înþeleg aceleaºi produse, cu
aceiaºi parametri, eventual doar cu alte tarife,
deoarece canalele alternative de distribuþie sunt
în general oferite mai ieftin de cãtre bancã faþã
de operaþiunile prin unitãþile bancare.
ar, cât de departe suntem de un
astfel de sistem? Destul de departe. Dacã iniþial sistemele de
carduri deþineau un avans
tehnologic apreciabil, fiind sisteme centralizate, informatizate puternic,
în timp ce multe aplicaþii de core-banking
erau descentralizate ºi dezvoltate în limbaje învechite, în prezent gradul de dezvoltare al serviciilor prin ATM lasã de
dorit. Chiar ºi kiosk-urile bancare par mai
evoluate. Dar, sã o luãm treptat.
Aplicaþiile de front-office bancar devin
din ce în ce mai web-based, interfeþe de tip
browser îi permit lucrãtorului bancar sã
deruleze toate operaþiunile bancare necesare, atât cash cât ºi non-cash. Interfaþa de
lucru este adaptatã în funcþie de specializarea sa, de rolul sãu pe fluxul de lucru, de
drepturile pe care utilizatorul le are. Dacã
ne uitãm la aplicaþia de Internet Banking
pe care o utilizeazã clientul bancar acasã,
aceasta are în principiu aceleaºi funcþionalitãþi, restrânse însã la drepturile sale.
Dacã funcþionarul bancar putea accesa informaþiile tuturor clienþilor, clientul utilizator al Internet Bankingului va vedea
doar datele proprii. Operaþiile care se pot
efectua vor fi însã similare. Bineînþeles, va
lipsi partea de cash, deºi o datã cu extinderea banilor virtuali, a cash-ului electronic,
s-ar putea ca acel client sã-ºi încarce singur din cont o suma de bani pe chip-ul cardului de platã. Deci, cele douã aplicaþii pot
fi similare, putând fi aceeaºi aplicaþie, dar
cu drepturi diferite, inclusiv limitãri la
anumite operaþiuni, dar limitãri intenþio-

?

încotro

D

B
W 8

nate, nu impuse de diferenþa tehnologicã.
Dacã clientul este obiºnuit cu ecranul
de calculator ºi cu informaþiile furnizate de
aplicaþia de Internet Banking, de ce nu ar
întâlni aceeaºi interfaþã, acelaºi ecran ºi la
ATM? Deoarece procesatorul de carduri,
dacã deþine ºi managementul bancomatului, nu are de fapt nimic în comun cu aplicaþiile bãncii. Are multe în comun referitor la conturi ºi la operaþiunile de platã.
Dar, acestea sunt accesate prin interfaþãri,
de multe ori dedicate ºi dificil de a fi integrate într-o arhitectura deschisã, de tip
SOA (Service Oriented Architecture). Deºi
multe ATM-uri permit plãþile de utilitãþi,
altele permit depunerea de numerar în
conturile curente, toate aceste operaþiuni
sunt dedicate. Ele au fluxuri operaþionale
diferite de cele derulate prin unitatea bancarã sau prin alte canale alternative.
Practic, ATM-ul ar trebui sã fie doar
un ecran de prezentare, operaþiunile afiºate ºi derularea lor sã fie sub forma unor
servicii care sã apeleze aceleaºi funcþionalitãþi de business, aceeaºi logicã de business
ºi sã apeleze aceleaºi structuri de date ºi

produse ca ºi celelalte aplicaþii bancare. Un
kiosk bancar ar putea mult mai uºor sã
preia acest rol. Un kiosk este de fapt un calculator sub o formã aparte, cu un display
care sã afiºeze o aplicaþie bancarã similarã
cu cea din front-office sau cea de Internet
Banking. Acest kiosk poate avea ºi funcþionalitãþi de platã, în schimb nu mai trebuie sã treaca printr-un procesator dedicat, ci sã apeleze aceiaºi adaptori cãtre un
middleware de tip SOA ca ºi celelalte aplicaþii. Dacã sunt plãþi sau retrageri cu carduri gen VISA sau Mastercard, se vor apela
gateware-urile acestora, bineînþeles, dar
atât ar trebui sã rãmânã dedicat, în rest
totul putând fi integrat în structura comunã a infrastructurii bãncii. Bineînteles,
vorbim de acele bãnci care îºi dezvoltã infrastructurile software conform best-practice-urilor internaþionale, plecând de la
conceptual SOA ºi al arhitecturilor pe trei
nivele (back- middleware-front). Deci,
ATM-ul inteligent ºi multifuncþional bate
la uºã, iar unii au ºi fãcut pasul.
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