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Integrarea canalelor bancare
de distribuþie – cum sã recunoºti
o bancã informatizatã?
Este important ca o bancã sã fie informatizatã? Conform articolului din
numãrul trecut: “Sistemele de Core-banking – Între paradox ºi sofism”,
gradul de informatizare la nivel de aplicaþii bancare poate varia. Dar
când începi sã oferi servicii bancare pe canale alternative, Internet banking, Mobile Banking, E-banking, ATM, EPOS, kioskuri etc, nu mai poþi
opera neinformatizat. Mulþi le lanseazã însã de sine stãtãtor.

u ajunge sã marketezi cã ai avea astfel de canale alternative daca ele nu sunt integrate real cu sistemele
unde sunt definite produsele principale ale bãncii.
Acum câþiva ani, era o bancã ce opera un canal de ebanking prin care clienþii corporatiºti puteau trimite ordine de platã în mod electronic. Dar acestea unde
ajungeau? La niºte operatori care le prelucrau, le trimiteau la
agenþia unde avea contul deschis acel client, unde ordinul era
procesat în contul clientului. Clientul credea cã într-adevãr
avea acces direct la contul sãu. De fapt, contul era legat de
agenþia unde a fost deschis, fiecare agenþie fiind o micã insulã
în cadrul bãncii. Practic aceasta era o variantã intermediarã,
incipientã, pânã când acea bancã s-a informatizat. Adicã operaþiile bãncii sã se facã în timp real, on-line în/din contul clientului, contul fiind accesibil oricând de la orice unitate bancarã
sau prin orice canal electronic alternativ.
Dar o bancã are mai multe canale alternative. Acestea sunt
operate on-line? Când efectuezi o tranzacþie la ghiseu, poate fi
vizualizatã deja pe Internet Banking? Sau poþi efectua imediat
o altã tranzacþie de pe telefonul mobil? De cele mai multe ori
nu, deoarece sincronizãrile sunt asincrone, uneori chiar a doua
zi. Un astfel de exemplu: o bancã oferã servicii de Internet
Banking, dar operaþiunile efectuate dupã ora 16 se executã de
fapt a doua zi. Poate fi un motiv de business, dar nu este aºa,
practic închiderea de zi nu mai poate “prinde” acele tranzacþii,
ele de fapt neputându-se efectua în timp real.
Pentru a afla cum lucreazã o bancã, un client poate observa
când ºi cum i se genereaza extrasul de cont. Dacã nu poate fi
obþinut imediat dupa tranzacþie un sold al contului, banca practic opereazã asincron, cu un grad de informatizare mai redus.
Efectuând o tranzacþie prin Internet Banking ºi apoi în minutul urmãtor dacã ceri un extras de cont de la ghiºeul unitãþii
bancare, poþi sã obþii acel document? Nu întotdeauna. O anumitã bancã stipuleazã clar cã tranzacþiile apar în sold dupã o
orã de la executare. Dupã o operaþiune pe Internet Banking,
soldul actualizat este disponibil pe telefonul mobil când soliciþi
un mini-extras de cont? Nu întotdeauna. Un alt exemplu referitor la agenþiile fãrã personal, unde pare cã discuþi direct cu
maºinile bãncii, având contact direct cu miezul informatic al
bãncii. Poþi efectua toate operaþiile, poþi scoate bani, poþi crea
depozite, poþi depune bani. Dar la toate operaþiile þi se poate da
ºi un extras de cont? Nu întotdeauna. Poate fi un motiv informatic sau o anumitã politicã a bãncii respective. Probabil în
acest caz nu e vorba de lipsa informatizãrii.
Pentru o bancã informatizatã canalele alternative lucreazã
ca ºi canalul tradiþional, ca operatorul de la ghiseu. Practic, ce
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operaþiuni poate efectua operatorul pe
conturile tale, le poþi face ºi tu de acasã.
Normal, operatorul poate face ºi multe alte
operaþii, în funcþie de ce drepturi are. Tu,
un client la bãncii, poþi opera numai în
conturile tale. Ar trebui sã fie accesate aceleaºi produse ºi servicii, necontând canalul
de distribuþie pe care îl foloseºte operatorul
(client sau funcþionar bancar). Trebuie sã
ai acces la toate produsele tale, indiferent
de modul de accesare. De fapt, sistemele
folosite ar trebui sã fie aceleaºi, doar sã detecteze automat tipul terminalului cu care
sunt accesate ºi drepturile acelui utilizator.
Daca accesezi Internet-bankingul de
pe un PDA, se mai înþelege ceva pe ecran?
Daca nu, înseamnã cã banca nu utilizeazã
un nivel de prezentare de tip portal, în care
sã se identifice tipul terminalului. Poate
cei care utilizeazã un PDA sunt puþini la
numãr. Dar de pe un calculator poþi accesa
întotdeaua aplicaþia de Internet Banking a
bãncii? Cu surprizã, vei constata ca nu.
Multe bãnci cer clienþilor sã utilizeze
numai browserele Internet Explorer. Dacã
clientul are cumva un Apple... nu prea
merge…poate la altã bancã.
ATM-urile ºi EPOS-urile sunt sisteme
complexe, care conþin: partea de procesare,
ce poate fi localizatã sau externalizatã ºi
partea de terminale, cu sistemul de telecomunicaþii. Dar clienþii vãd de fapt cardul de
acces, prin care acceseazã banii din contul
propriu. O bancã informatizatã are integrat
sistemul de carduri cu sistemul bancar propriu-zis. Nu mai sunt douã conturi, unul de
card, unul bancar. Dar nu întotdeauna este
asa. Uneori, contul de card este separat de
cel curent ºi nu poate fi accesibil prin celelalte canale electronice alternative. Din altã
perspectivã, la ATM, care conform definiþiei, este mai mult decât un bancomat de
scos bani, trebuie sã se poatã face o serie de
operaþii pe contul propriu, iar la terminalele inteligente din self-service-uri se vor
derula operaþii similare cu cele de la ghiseu
sau prin Internet Banking.
De ce se întâmplã toate aceste situaþii,
ce este atât de greu în a avea un sistem automatizat ºi integrat? Este vorba de timp,
de bani ºi de o abordare strategicã a arhitecturii de business ºi IT a unei bãnci. Vom
încerca sã detaliem în numerele urmãtoare.
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