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                  MULTICHANNELLING  - KANA Y DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW

Istota multichannellingu

Prowadzenie dzia alno ci bankowej  wymaga dotarcia do klientów, a nast puje to  poprzez
kana y dystrybucji produktów (ang. delivery channels), zwane te  czasem liniami obs ugi klientów.
Mo na  za ,  e  im  wi ksza  ró norodno  kana ów  i  produktów,  tym  wi ksze
prawdopodobie stwo  dotarcia do jak najwi kszej liczby odpowiednich klientów. Ale nie zawsze
najnowocze niejszy kana  jest w tym wzgl dzie najlepszy. Wg  raportu "IMPACT 2001" firmy
Datamonitor poprzez kana  internetowy mo na by o par  lat temu dotrze  w Europie jedynie do 14%
populacji, za  oferta wielokana owa mia a zasi g 41%. Nawet je li w ostatnim  czasie nast pi a
poprawa na rzecz internetu to proporcje te by y zastanawiaj co znacz ce.

Multichannelling, czyli wielokana owo ,  oznacza   oferowanie klientowi wielu
powi zanych wzajemnie (zintegrowanych od strony serwisu bankowego)  kana ów dystrybucyjnych.
Technologia ta umo liwia klientowi wybór po danego produktu poprzez najwygodniejszy w danej
chwili kana  dystrybucyjny (np. przy okazji przechodzenia obok banku  klient odwiedza lokal
oddzia u i  je li nie ma  w nim kolejek przy okienkach sk ada wniosek o kredyt konsumpcyjny;
wieczorem - sk ada poprzez internet zlecenie przelewu, a w  poci gu - stwierdzaj c kradzie
portfela  - zastrzega do banku poprzez telefon komórkowy (WAP, SMS) karty p atnicze. Kiedy
indziej przechodz c obok bankomatu lub innego urz dzenia p atniczego, zwyk  albo specjaln
(portmonetk  elektroniczn ) kart  bankomatow  kupuje w nim bilety na koncert lub do kina i
zak ada   lokat . W biurze podró y za atwia atrakcyjn  wycieczk  wakacyjn  bior c równocze nie
kredyt na jej op acenie u agenta bankowego, maj cego siedzib  w tym biurze; p aci te  przelewem
sk adk  AC u tego samego agenta    itd.). Mo liwo ci mo e by   oczywi cie o wiele wi cej.

Aby  multichannelling by  wygod , a nie udr , kana y powinny  by  ze sob
zintegrowane, a wi c  funkcjonuj ce  we wzajemnym powi zaniu informacyjnym i technicznym. 

Nie jest zintegrowan  wielokana owo ci   np. takie rozwi zanie, na które natkn em si  w
praktyce zak adaj c konto internetowe w jednym z polskich wirtualnych banków.  Rejestruj c w
portalu banku swój wniosek  o otwarcie konta, mia em si  komunikowa   nast pnie przez email w
tej sprawie, po czym odpowied  emailowa brzmia a krótko: „prosz  si  skontaktowa   z
konsultantem poprzez  bankolini ” czyli telefonicznie. Czyli w jednej sprawie ja klient  by em
zmuszany do korzystania z 3 kana ów. A problem polega  na tym, e po wype nieniu
kilkustronicowego wniosku (gdzie ka da strona by a wysy ana oddzielnie, a wi c bank mia
informacje o stanie kompletno ci kontaktu), po wys aniu ostatniej strony nie otrzyma em
potwierdzenia o przyj ciu wniosku.. Odnosi em wi c wra enie, e    „zerwa a” si czno  z
serwerem. 
         Nowoczesne rozwi zanie w tym przypadku  mog oby polega  na tym, e  poprzez portal banku
w trakcie wprowadzania danych móg bym nawi za  –poprzez naci ni cie przycisku „czat”, „email”
lub  „telefon”  (rozmowa typu  Skype  lub  Gadu-gadu -  poprzez  mikrofon  i  g niki  )  -  kontakt  z
konsultantem, czy operatorem centrum kontaktowego, aby uzyskiwa  od niego  potwierdzenie
dokonanej operacji, porady lub dodatkowe informacje. Konsultant powinien mie  te  mo liwo  tzw.
co-browsingu, czy podgl du   ekranu klienta na swoim komputerze. W  przypadku przerwania
po czenia   internetowego realizowany by by tzw.call-back, czyli  inicjowane przez bank zwrotne



nawi zanie (ze mn ) po czenia telefonicznego lub emailowego z informacjami o stanie
niezako czonej czynno ci.

Rodzaje  kana ów  dystrybucyjnych

         

                                  Ogólny schemat  wielokana owej bankowo ci

ciwie  schemat powy szy nie wymaga  specjalnych komentarzy. Ograniczymy si  wi c do 
niezb dnych wyja nie .

PORTAL jest to „wej ciowa brama” (internetowe „wrota”)  do   internetu   zawieraj ca  nie tylko
serwis informacyjny i wyszukiwawczy, lecz te  mo liwo  komunikowania si  u ytkowników
(chat), zak adania kont pocztowych  i serwis handlowy (zawieranie transakcji), a czasem równie
uruchamiania aplikacji. Z punktu widzenia serwisu informacyjnego rozró nia si  portale wertykalne
(niszowe, tematyczne) zwane wortalami i horyzontalne (uniwersalne) oraz powszechne (megaportale:
np.Yahoo!, AOL). W ramach portali mo na dokonywa  personalizacji  u ytkowników, tworz c
profile poszczególnych u ytkowników lub grup, odpowiadaj ce ich zainteresowaniom i potrzebom
informacyjnym. 
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W aplikacjach intranetowych  wyró nia si  poj cie portletu, który jest standardem udost pniania
portali aplikacyjnych pracownikom firmy. Portletami s  mini-okienka  dost pne w portalu i
dedykowane celom informacyjnym, serwisowym. sprzeda y itp.
Kiosk multimedialny do us ug bankowych  jest   zestawem obejmuj cym  zwykle    komputer, ekran
dotykowy (touch screen),  drukark , czytnik  kart p atniczych  oraz  ewentualnie videofon.
Nowoczesne kioski multimedialne daj  równie  mo liwo  dost pu internetowego, poczty
elektronicznej i komunikacji SMSowej. Czasem pokazywane tam s  mapy z lokalizacj  oddzia ów i
bankomatów. Kioski wykorzystywane s   przez klientów jako informator  i   urz dzenie p atnicze i
stosowane s  w miejscach  publicznych a wi c w  supermarketach, lotniskach, urz dach
podatkowych,  punktach przyjmuj cych zak ady,  dworcach kolejowych,  miejscach turystycznych
itp. Jako przyk ad  rozwi zania mo na  poda   kioski “Touchpoint ”  banku Barclays, za pomoc
których realizowa  mo na nie tylko szeroki zakres us ug bankowych (wyp aty gotówki, kontrakty
kredytowe wsparte kalkulatorem kredytowym, lokatowe, p atno ci kartami itp.),  lecz  równie
uzyska  prognoz  pogody, wiadomo ci sportowe, zamówi  dostaw  kwiatów  lub wina do domu czy
te  zarezerwowa  bilet  lotniczy.  
       Call-center przeznaczony jest w ciwie do obs ugi  g osowej (telefonicznej) klienta, podczas
gdy centrum kontaktowe (contact-center) obejmuje wszystkie kana y kontaktowe ( w czaj c g os,
poczt  elektroniczn , video-kioski  itp.) oraz mo liwie szeroki zakres obs ugi handlowo-
informacyjnej.

Od strony  organizacyjnej  kana y dystrybucji produktów bankowych  mo na sklasyfikowa  
nast puj co: 

kasjersko-dysponencka  obs uga  w oddziale
bankolinie telefoniczne
home/corporate  banking  (zdalny pakiet us ug bankowych  dla osób prywatnych lub firm –
wiadczony poprzez nieinternetowe pod czenie PC klienta do systemu bankowego

wykorzystuj c  prywatne lub  dzier awione publiczne cza telekomunikacyjne)
office banking    -  termin o ró norodnym znaczeniu (ale nie maj cym nic wspólnego z
technologi  front-office i back-office):   
a) wieloterminalowy corporate banking, 
b) rozszerzony  zakres us ug bankowych dla firm (np. w ramach private banking), obejmuj cy

nie tylko klasyczne us ugi zwi zane z obs ug  kont i przelewami, lecz równie  p atno ci
zagraniczne, dzia alno  inwestycyjn  (fundusze, akcje itp.), wielowalutowe liczenie
przep ywu pieni nego wg dat efektywnych i p ynno ci, wskazywanie sald  rachunków  wg
dat efektywnych, pobieranie aktualnych kursów mi dzywalutowych i stóp procentowych,
itp. 

c) biuro bankowe (np. filia oddzia u banku  lub punkt bankowy)
internet banking (us ugi telebankingowe poprzez internetowe pod czenie do bankowego
serwera internetowego ) 
kioski multimedialne  
bank (oddzia )  wirtualny 
punkty bankowe w domach towarowych,  na lotniskach itp.
kana y po rednie czyli obs uga bankowa za po rednictwem agentów i  partnerów (np. firm
ubezpieczeniowych - oferta rachunków emerytalnych,   instytucji handlu  nieruchomo ciami -
oferta kredytów hipotecznych, biur podró y - oferta kredytów na wczasy i wycieczki itp.).
Ocenia si , e rola kana ów po rednich (partnerskich) b dzie wzrasta  i w najbli szej
przysz ci  mo e  przynie   nawet 60% dochodów. Sam bank cz sto pe ni funkcj  po rednika
przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych (zwyk ych lub b cych paralokatami).  
konsultanci, doradcy, s ba marketingowa.



    W rodowisku wielokana owym zmienia si   rola i zakres oddzia owej obs ugi okienkowej.   Wg
bada  ankietowych firmy Ernst&Young  a  84 % banków ameryka skich b dzie zamyka
konwencjonalne oddzia y na rzecz    rozproszonych us ug bankowych w kioskach i punktach
bankowych.  W Europie  sytuacja jest bardziej zró nicowana  i  likwidacje oddzia ów dotycz  przede
wszystkim  krajów posiadaj cych rozwini  sie  oddzia ow , blisk  stanu nasycenia (1 oddzia  na
mniej  ni  1000  mieszka ców),  oraz   stosuj cych  nowoczesne   technologie.  Przyk adem  takiej
tendencji  jest  Wielka Brytania, gdzie ponad 3000 oddzia ów bankowych uleg o likwidacji od 1982
(w tym 1900 od  1989 r.), a by o to zwi zane  z rozwojem  telebankingu   (np. w. Barclays i w
National Westminster). Drugim krajem, w którym liczba oddzia ów uleg a znacznej redukcji jest
Holandia.  Tendencja ta omin a Hiszpani , która  od roku  1985 posiada najwi ksz  g sto
placówek bankowych  i nadal je rozwija a do 2001 roku, staj c si  pod tym wzgl dem liderem w
Europie.  W niektórych  krajach (np. w Austrii)  du y nacisk k adzie si  na rozwijanie kana ów
dystrybucji  poprzez  firmy partnerskie i agentów, dzi ki czemu nie trzeba inwestowa  pieni dzy we

asne przedsi wzi cia.
 

Kana y dystrybucji produktów tworz  u klientów wizerunek banku 

Kana y dystrybucji produktów  (delivery channels) s   dla klientów wizytówk    banku,
wytwarzaj c   wizerunek (image)  banku nowoczesnego  lub konserwatywnego.  Dzi ki kana om
bank funkcjonuje (lepiej lub gorzej)  i  oddzia ywuje na  zachowanie klientów. Nale y jednak
pami ta , i   o ostatecznym powodzeniu  kana u decyduje  nie tylko nowoczesno  technicznego
rozwi zania, ale przede wszystkim   atrakcyjno  przekazywanych ofert produktowych oraz jako
obs ugi klientów. 

Kana y dystrybucji  produktów  budowane powinny by  przestrzegaj c tzw. orientacji na
klienta.    Kryterium jako ci funkcjonowania kana u staje  si  satysfakcja klienta, a wi c
odpowiednia jako  procesów (krótki czas oczekiwania,  szeroki zakres dost pnej informacji,
ró norodno  realizowanych operacji, dost p o mo liwe dowolnej  porze, niezawodno  i
bezpiecze stwo,  atwo  u ycia, mo liwo  wyboru kana u itp.).  Satysfakcja klienta, budowana na
podstawie znajomo ci jego potrzeb i wymaga ,  z kolei jest istotnym czynnikiem tworzenia
lojalno ci  klienta  w stosunku do  banku.   Klient  staje  si  centralnym obiektem informacyjnym i
informacje o nim – tylko raz przekazane do banku - docieraj  do ka dej zainteresowanej komórki
organizacyjnej i do ka dego kana u dystrybucyjnego. Nic tak bowiem nie denerwuje klienta, jak to,
e musi przy kontaktach w ró nych  sprawach  ponownie podawa  te same dane.

Za  mo na, ze rozwój wielokana owo ci nast puje jako kompromis pomi dzy kosztem
inwestycyjnym kana u, dochodowo ci  i  stanem bezpiecze stwa transakcji przechodz cych przez
kana . Mo na mie  przypuszczenie, e im bardziej stanieje inwestycja  lub wzro nie dochodowo
albo wzrosn  straty z powodu nadu , tym wi ksz  uwag  banki b  po wi ca   polepszeniu
bezpiecze stwa. Je li kompromis b dzie odbywa  si  bez dostatecznego uwzgl dniania stanu
bezpiecze stwa, wówczas mo e doj  do utraty zaufania ze strony klientów i zahamowania rozwoju.

Sprzyjaj ca dla banków jest sytuacja  „samoistnego” powstawania infrastruktury technicznej
u klientów  nie tylko dzi ki  upowszechnieniu komputerów osobistych, lecz  w szczególno ci
poprzez tzw. pervasive computing. Termin ten  oznacza przetwarzanie "wsz dzie w tym samym
czasie" (everywhere at the same time). Odnosi si  do sieci ma ych urz dze  komunikacyjno-
komputerowych sprz onych przewodowo  i bezprzewodowo (wireless), znajduj cych si  wsz dzie
(w domach, samochodach, ubraniach, urz dzeniach domowych itp.) takich jak dwukierunkowe
pagery, mobilne laptopy i nar czne komputery, inteligentne telefony komórkowe (np. smartfony),



przegl darki internetowe w kuchenkach mikrofalowych (!), urz dzenia wszyte w ubrania, cia o
cz owieka  itp. Przysz ciowa wizja "pervasive computing" obejmuje równie  tzw. transparentne
dzia anie urz dze  otaczaj cych cz owieka zewsz d (zespolonych ze rodowiskiem  w takim stopniu,
e staj  si  niewidoczne), monitoruj cych jego zachowanie  i  reaguj cych  na potrzeby bez jego

wiedzy. Ten typ przetwarzania powi zany jest ze zintegrowanymi systemami sterowania  EWC
(Embedded Web Control), obejmuj cymi urz dzenia powszechnego u ytku (AGD, klimatyzacja,
samochody,ogrzewanie, liczniki energii, wody itp.). W takim urz dzeniu wykorzystywana jest
zminiaturyzowana p ytka servera WWW (np. o rozmiarach  5x5 cm z procesorem) wyposa ona w
wyj cia do sieci LAN  i  WAN (przez modem, telefon komórkowy lub bluetooth).

Po tym spojrzeniu w dalsz  przysz , my c o blizszych realiach, wydaje si , e
wielokana owo  b dzie ukierunkowana na jeszcze wi ksze wspieranie zakupów i batalia w
przysz ci pójdzie m.i. o wyeliminowanie powszechnego obiegu gotówki w drobnych transakcjach i
w kontaktach pomi dzy lud mi na rzecz prostego przelewania pieni dza z jednej portmonetki
elektronicznej do drugiej (np. w urz dzeniach  zast puj cych bankomaty a o wiele prostszych i
ta szych). „Przelane” w ten sposób pieni dze by y natychmiast dost pne: wykorzystane do innej
transakcji lub  mo liwe do wybrania w bankomacie.  Funkcj   portmonetki pe ni  mo e karta
chipowa i  nawet telefon komórkowy wyposa ony w dodatkowy chip pe ni cy funkcj  subkonta
bankowego, z którego mo na np. p aci  za bilety, do adowa  komórk  lub dokonywa  przelewu.
Zalet  takiego subkonta jest  niewielkie (w stosunku do konta bankowego) saldo, co jest wa ne w
przypadku utraty „portmonetki”.
Je li  upowszechnienie portmonetek do p atno ci niskokwotowych nast pi oby w masowej skali,
wówczas nawet minimalna prowizja operacyjna  uczyni aby ten kana  dochodowym.
Oczywi cie musi temu towarzyszy   bezpieczne rodowisko (chroni ce przed kradzie  to samo ci
czyli danych uwierzytelniaj cych), aby uniemo liwi  nielegalne do adowywania skradzionej
portmonetki i pó niejsze transakcje.  Chodzi nam o „obudowanie”  tych urz dze  aplikacj
zabezpieczaj  (jak jest np. w przypadku smartfonów sprz onych z   BlackBerry Connect ).

Kana y dystrybucji produktów powinny by  bezpieczne – najwi cej  zagro  tkwi w procesie
uwierzytelniania czyli autentykacji  i autoryzacji, które nie mog  si  ograniczac  jedynie  do
identyfikatora i  has a,  a obejmowa  powinny te  tokeny.  Tutaj   mo na podkre li  rol  telefonu
komórkowego, który mo e by  u ywany jako odbiornik tokenu, uprawniaj cy klienta do
przeprowadzenia operacji internetowej (np. w przypadku przelewu niezdefiniowanego). 

 
                 Szczególn  ostro no  powinno si  zachowa  w stosunku do sieci  bezprzewodowych
(WiFi), w których przy korzystaniu z   publicznych punktów dost powych  mo liwe s  wy czenia
szyfrowania ,  co oczywi cie wp ywa na bezpiecze stwo transmisji (mo liwo  przej cia takich
poufnych danych jak nazwa u ytkownika, has o itp.).

Typowym przyk adem kradzie y   to samo ci  jest fiszyng (phishing)-popularny zarówno w
Polsce jak i zagranic . Doniesienia z wrze nia br.  informuj  o   ataku  skierowanym do klientów
internetowych banku Barclays.  W fiszyngu tym wystepuje a  70 ró nego typu  komunikatów
mailowych: np. „oficjalny” update systemu, „security update” , weryfikacja danych osobowych.
Posta  komunikatow niczym nie ró ni si  od prawdziwej poczty bankowej.. Naci ni cie na link w
komunikacie wprowadza na imitacj  strony banku, na któr   klient wprowadza takie dane jak  nr
konta, nr karty p atniczej-kredytowej, PIN .

W przypadku takich kana ów jak bankomaty i terminale wysok  pewno  autentykacji zapewni
mog  biometryczne metody rozpoznawania klientów (kszta t d oni, linie papilarne palców, t czówka
oka, pomiar nacisku na podpis itp.). Na razie jeszcze troch  za drogie, ale coraz ta sze. 



Bankowo  elektroniczna

Cech  charakterystyczn  bankowo ci elektronicznej jest atrybut “customer-driven”, czyli to, e     nie
dysponent  czy  kasjer  inicjuje  operacj  w  systemie  lecz  sam  klient  w  “punkcie  wywo ania”
znajduj cym si  poza siedzib  banku.
  
W bankowo ci elektronicznej    stosowane s  ró norodne urz dzenia techniczne :

tonowe aparaty telefoniczne w bankoliniach - sprz one z urz dzeniami IVR (Interactive Voice
Response) po stronie banku  (rozpoznawanie mowy, zamiana  komputerowego pliku tekstowego
na g os w celu  przekazania odpowiedzi abonentowi, itp.)
videofony  i  smartfony   zwykle  z  w ciwo ci   IVR,  czasem   wyposa ane  w  adowarki
elektronicznych portmonetek
przystawki do aparatów telefonicznych i komputerów wyposa one w czytnik karty chipowej 
aparaty  telefoniczne z czytnikiem i adowark  kart chipowych  
bankomaty (proste -cash dispenser - s ce do wyp aty gotówki, inteligentne - do dokonywania
transakcji bankowych)
adowarki i czytniki inteligentnych  kart p atniczych  (smart cards), pe ni cych funkcje

portmonetek elektronicznych   (electronic-purse, e-purse, electronic wallet) adowarki i czytniki kart
chipowych mog  znajdowa  si  w bankomatach, klawiaturach komputerów, na czu myszy, w urz dzeniach POSowych (Point
Of Sale)  itp.
interaktywne – a wi c z czno ci  dwukierunkow  - telewizory (ITV) w sieci kablowej, zwykle
opartej na wiat owodach, wyposa one w  specjalny konwertor (set-top box converter) i pilot
jako urz dzenie wej ciowe. Interaktywna telewizja,  umo liwia poza zakupami, grami
interaktywnymi równie  korzystanie z us ug bankowych (a szczególne nadzieje wi zane s  tutaj z
rozwojem telewizji cyfrowej). Mog  to te  by  telewizory sprz one z przystawkami (konsola z
procesorem, modem, telefon)  pracuj ce w  technologii  WebTV  umo liwiaj ce  atwy (za
pomoc  pilota)  dost p do  internetu,
podr czne (hand-held, palmtop) lub kieszonkowe (pocket-size, PDA) mikrokomputery
wyposa one w ekrany dotykowe  i urz dzenia czno ci bezprzewodowej na krótkie odleg ci
(np. do POS) wykorzystuj ce technologie podczerwieni i bluetooth (fale radiowe w pa mie 2,4
GHz)
komputery pod czone do sieci telekomunikacyjnej
komputery  przeno ne (np. typu mobile notebook, palmtop) wyposa one w karty sieciowe (Wi-
Fi)   do   czno ci  bezprzewodowej  
telefony komórkowe wyposa one w funkcj  przesy ania i odbierania informacji tekstowej (SMS)
i  obs ug  bezprzewodowego  protoko u WAP (Wireless Application Protocol) oraz w kart
autentyfikacyjn  WIM (Wireless Identification Module).
terminale transakcyjne w oddzia ach  bankowych
stanowiska internetowe w oddzia ach (lub kioskach bankowych)
ró norodne urz dzenia dost pu internetowego instalowane w dystrybutorach na stacjach
paliwowych, samochodach i  urz dzeniach domowych (np. w kuchenkach mikrofalowych).

Aktualne  trendy wskazuj  i   w  biznesie  elektronicznym  by  mo e  coraz mniejsz  rol  po
stronie klienta b  odgrywa  komputery osobiste. Trac  one znacznie na rzecz ro nego rodzaju
przystawek informacyjnych , okre lanych po angielsku jako „information appliances”.  W ród nich
coraz wi ksz  rol  b  odgrywa  urz dzenia do czenia si  z internetem (czyli  WebTV,
WebPhony, urz dzenia typu eMailPostBox, eMailExpres, MailStation do odbioru i wysy ania
wiadomo ci e-mail poprzez stacjonarne telefony.  Urz dzenia te posiadaj  prost  obs ug  (nie jest to



WAP), gdy  wymagaj  pos ugiwania si  tylko kilkoma przyciskami. Nie mo emy tutaj pomin
bardziej zaawansowanych telefonów komórkowych, korzystaj cych poza po aczeniami
telefonicznymi   z  pe nego dost pu internetowego, dzi ki czemu za ich pomoc  mo na korzysta  z
poczty email, dokonywa   transakcji bankowych i zakupów internetowych.   

  
W telebankingu stosunkowo  naj atwiej  jest wykorzysta   ju  istniej ce domowe wyposa enie
techniczne  np. telewizory. Tutaj eksperymentem mo e pochwali  si   brytyjski National
Westminster Bank, którego 2500  klientów mog o ju  w po owie lat 90-tych  poprzez  telewizj
interaktywn  op aca  rachunki, przelewa rodki itp.  

Dyskusyjn  spraw   jest  celowo  i op acalno   banku wirtualnego, czyli banku stosuj cego
wy cznie telebanking. Sporo faktów przemawia   raczej  za kombinacj   kana u klasycznego
(oddzia y) i internetu. Szczególnie dotyczy to banków o liczbie klientów nie przekraczaj cych pó
miliona, gdy  widocznie wbrew pozorom (jakimi s  przewidywane niskie bezpo rednie koszty
obs ugi transakcji w banku), przepustowy i bezpieczny bankowy portal wymaga znacznych nak adów
(g ownie na serwery i cza o odpowiednio wysokiej przepustowo ci  oraz  zapewnienie
bezpiecze stwa danych i bezpiecze stwa dost pu). Bezpo rednie koszty obs ugi transakcji s  niskie,
lecz  do amortyzacji wysokich pocz tkowych nak adów powinno si  obs ugiwa  du  liczb
klientów.

wiadcz  o tym fuzje banków internetowych oraz  nast puj ce bankructwa:
  

- W 1997 roku powsta    internetowy bank Netbank, który m.i. przej  w 2001 roku rachunki
obs ugiwane w mniejszym wirtualnym banku  CompuBank, utworzonym  w 1998 r.

- W 2001 roku internetowy Bank One   og osi   wch oni cie podporz dkowanego banku
internetowego Wingspan  (225 tysi cy klientów) przez swój g owny bank wirtualny
bankone.com (700tys.klientów).  

- Brytyjski koncern MISYS zamkn  w po owie 2001 roku swoje - wprowadzone w 1997 roku -
portale us ug ubezpieczeniowych (screentrade.com) i finansowych (theformula.com) z tego
powodu, i  przynosi y straty. 

- Thompson Financial zrezygnowa  w 2001 roku z finansowego portalu (personal  finance
website) marketeye.com .

- Brytyjski bank wirtualny First-e w 2001 roku po dwóch latach dzia alno ci zrezygnowa  z
bankowo ci wirtualnej, pozostawiaj c na lodzie   firm  Factor-e powo an  przez irlandzkiego
operatora Enba do software'owego wsparcia tego banku.

Za ony w 1998 roku przez firm  ubezpieczeniow  Prudential pierwszy brytyjski bank
internetowy Egg Plc nie okaza  si  "z otym jajkiem" mimo posiadania 1,72 ml klientów. Straty w
latach 2000-2001 kszta towa y si  nast puj co:80 ml funtów w I pó roczu 2000 roku, 63 ml
funtów w I pó roczu 2001 roku. Wreszcie pod koniec 2001 roku osi gn   zysk. Du o klientów
przyci gn  ten bank w pierwszym roku istnienia, stosuj c wysokie odsetki. Dochodowo  takiego
banku zale y od tego w jakim stopniu zmniejszenie dochodów zrekompensuje  obni  kosztów
prowadzenia. Na pocz tku 2002 roku na terenie Wielkiej Brytanii dzia y tylko 3 banki
wirtualne:  Egg  -  2  ml  klientów  (nale y  do  Prudential),  Cahoot   (300  tys.  klientów  -  Abbey
National) i Smile (Co-operative Bank).   

Fakty powy sze  wskazuj , e czysta bankowo  internetowa (pure-play) mo e nie wystarczy  do
utrzymania si  na rynku bankowym. Mo na nawet twierdzi , e paradoksalnie hamuje ona  rozwój
bankowych us ug internetowych.   Okaza o si  bowiem, e przyrost ruchu internetowego jest o wiele
wy szy w bankach stosuj cych tryb wielokana owy,  ni  w bankach wirtualnych. Widocznie dla



klientów  ró norodny dost p  jest wygodniejszy  (np. mo liwo  podj cia  wi kszej gotówki w
oddziale).

Docelowo najbardziej na internecie zyskuje  bank dzi ki niskiemu kosztowi obs ugi transakcji, a nie
klient. Aczkolwiek klient   w pierwszym okresie korzysta zwykle z pewnych ulg (np. bezp atne
przelewy, korzystniejsze oprocentowanie depozytów), ale te  inwestuje w sprz t komputerowy,
pokrywa koszty po cze  internetowych i  zwykle p aci sporo za pisemne potwierdzenia transakcji
internetowych.  Ponadto zagro enia bezpiecze stwa z tytu u internetowych transakcji obci aj
bardziej klienta ni  bank, gdy  to klient musi „udowadnia  swoj  niewinno ”, za  w przypadku
dokonania transakcji w jego imieniu z u yciem PINu  zwykle jest przegrany.

Z klientowskiego punktu widzenia wa na jest ci a dost pno  us ug (24/7) oraz korzy ci finansowe
wynikaj ce z promocyjnych stawek procentowych i op at. Wydaje si  to oczywiste, ale internetowy
dost p do kont nie zawsze jest  zapewniony, a ma to szczególnie miejsce gdy trwa tzw. zamykanie
dnia (niekiedy do 10-ej rano).  

 W niektórych krajach  klienci korzystaj  z internetowych us ug tez z przyczyn finansowych, nie
ac c,  np. w USA  od 1998 roku, podatków od zakupowych transakcji internetowych. Ponadto z

punktu widzenia klienta wa ne s  koszty ponoszone na po czenia. Op aty za korzystanie z  sieci
teletransmisyjnej   s  na Zachodzie stosunkowo niewielkie (np. w USA wynosz  zwykle od 3 do 20
dolarów miesi cznie). 
 

Rdzeniem wielokana owo ci jest nowoczesne centrum kontaktowe

Wielokana owo   wymaga zbudowania centrum kontaktowego (stanowi cego zwykle modu
systemu  CRM), umo liwiaj cego jednorodn  technik   komunikacji z klientami  (zbli one menu,
etapy konwersacji..) niezale nie od kana u z jakiego korzystaj .
 

 Klasyczny  system „call center”- czyli  centrum obs ugi telefonicznej  -  realizuje obs ug
klienta w zasadzie tylko poprzez  linie telefoniczne, natomiast centrum kontaktowe („contact center”)
obejmuje wszystkie mo liwe  po czenia: telefon (g os zwyk y, IVR- Interactive Voice Response,
SMS), faks, internetowy dost p (strony internetowe, email, rozmowy tekstowe -text chat-  i  g osowe
-VoIP-) poprzez komputery  i telefony komórkowe), itp. Wielokana owo  mo e by
wykorzystywana przez klientów  w  obs udze tej samej sprawy, np. o sposobie za atwienia  dania
telefonicznego  klient mo e otrzyma   potwierdzaj  wiadomo  poczt  e-mail (niezale nie od
formalnych dokumentów, generowanych przez transakcj ). 

   
 Systemy call-center budowane s  zwykle tak aby sprosta  regule "80/20/5": 80% wezwa

powinno by  obs uzonych w ci gu 20-30  sek, a tylko 5 pomini tych w  organizacji  kontaktu z
operatorem. Tryb obs ugi: w rodzaju: „Prosz  czeka  – Przepraszamy - wszystkie linie konsultantów

 zaj te” , po czym nast puj  reklamy banku lub muzyka, a potem nast puje automatyczne
roz czenie klienta (i tak „w kó ko” kilka razy)  jest nie do przyj cia w nowoczesnym centrum
kontaktowym.   W modelach  wydajno ci  personelu  bierze si  pod uwag  przypadkow  i
probabilistyczn  (np. wzór Erlanga)  natur  nadchodz cych zdarze , teori  kolejkowania, za ony
poziom zatrudnienia i zadany poziom obs ugi klienta.  Miar  wydajno ci jest liczba rozmów w
jednostce czasu, przeci tna d ugo  rozmowy i  czas oczekiwania klienta na po czenie, odsetek
klientów niepo czonych itp. Dzi ki  automatyzacji kontaktów uzyskuje si  kilkakrotne zwi kszenie
wydajno ci  operatorów, np.. w  pewnej ameryka skiej instytucji kredytowej umo liwi o wzrost



liczby obs onych wywo  z 32 do 116 na godz., z równoczesnym dwukrotnym zwi kszeniem
automatycznego monitorowania zad onych klientów. Samo automatyczne "uzyskanie"
identyfikatora klienta  (np. na podstawie numeru telefonu lub adresu e-mailowego) i pojawienie si
informacji o kliencie na monitorze operatora  przynosi zysk 15-30 sekund.

Wydajno  operatora zale y nie tylko od zainstalowanych urz dze  technicznych
(automatyczna komunikacja g osowa IVR, wybierak numerów - predictive dialer, kana  internetowy
itp.) lecz równie  od wspomagania poprzez standardowe procedury  (skrypty) dla  poszczególnych
typów wezwa , mo liwo ci automatycznego rozpoznania linii (numeru telefonu klienta) oraz numeru
klienta w bazie danych,  inteligentnych  przekierowa   po cze  na kompetentnych pracowników
banku oraz szybko ci reakcji osoby nadzoruj cej przebieg  obs ugi wezwa  i odpowiedzialnej za
"roz adowanie kolejek" (np. w drodze przerzutów zada   pomi dzy grupami operatorskimi). 

W ramach wspomagania  operator  równocze nie z  otrzymaniem wezwania  dostaje na
ekranie (tzw.popup screen) komputera  wszystkie stosowne informacje o kliencie  oraz  informacje o
przebiegu obs ugi zada  wykonywanych  w ramach wezwania. W procedurach obs ugi klienta
mo na wyró ni  klientów uprzywilejowanych (strategicznych, lokuj cych wysokie kwoty,  wysoko
punktowanych w scoringu  LTV itp.), dla których  zapewnia si  pierwsze stwo  obs ugi  zdejmuj c
ich z listy oczekuj cych w kolejce.   Obs uga tych klientów wynika z najwa niejszego kryterium
budowy systemów "call/contact center" jakim  jest  równowaga pomi dzy korzy ciami dla klienta
(lepsza us uga  bankowa i zwi zany z tym koszt) i dla banku (powi kszony dochód). 

Im wi cej kontaktów mo na zautomatyzowa  w trybie samoobs ugi IVR-owej (poprzez tzw.
automatycznego agenta) i internetowej (g ównie s  to czynno ci typu menu-driven czyli mo liwe do
okre lenia w postaci menu np. informacje o saldzie, zlecenie przelewu, za enie depozytu po czone
z przelewem, zastrze enie karty p atniczej lub czeku, uzyskanie symulacji odsetek uzyskiwalnych w
lokatach lub p aconych w kredytach itp.), tym ni szy jest koszt obs ugi i tym wi cej czasu pozostaje
na bezpo redni kontakt z klientami (szczególnie tymi najwa niejszymi) w zakresie transakcji  mniej
sformalizowanych lub wymagaj cych negocjacji  albo przedstawienia dokumentów (np.
zabezpiecze  w przypadku kredytów).

Zadania   centrów "kontaktowych" powi zane s   zwykle  z    systemem CRM (Customer
Relationship    Management), wychodz c znacznie poza  operacyjn  obs ug   produktów bankowych.
Specyficzn  cech  projektowania kana u internetowej dystrybucji produktów jest  personalizacja
rozwi za  portali (w tym definiowanie mini-okienek czyli portletów). Personalizacja polega na
dostosowaniu zawarto ci i formy prezentacji informacji, menu oferowanych us ug, mechanizmu
rozpoznawania klienta oraz kana u (np. komputer stacjonarny, zdalny notebook-palmtop, telefon
komórkowy, telefon stacjonarny, ...) i  mechanizmu komunikacji do potrzeb,  mo liwo ci  i
charakterystyki u ytkowników. W warstwie personalizacji  wyró ni  mo na wi c zadania
identyfikacji klienta, klasyfikacji materia u informacyjnego i ofertowego (którym klient mo e by
zainteresowany),  stosowania regu  biznesowych i negocjacyjnych  w zakresie produktów i us ug
bankowych oraz przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 

Istotn   cech   uniwersalnych systemów  kontaktowych jest  mozno   odwzorowania
(“mapowania”)  transakcji i produktów  zdefiniowanych w  systemie “call-center” na transakcje i
produkty systemu macierzystego (systemu bankowego  obs uguj cego  produkty  bankowe),  atwo
polonizacji (w przypadku zakupu systemu zachodniego)  ekranów  itp.

Zadania centrum kontaktowego  mog  by  rozmaite:  p atno ci, obs uga reklamacji,  serwis
informacyjny i korzystanie z help-desku, marketing i promocja nowych produktów oraz zbieranie
informacji  ankietowych  (przy  okazji  kontaktu  z  klientem)  itp.   Centrum  kontaktowe   stanowi
najistotniejszy komponent infrastruktury komunikacyjnego CRM.



Podsumowanie 

Multichanneling jest podstaw  nowoczesnego CRM  i wymaga   odpowiedniej infrastruktury
biznesowej i technicznej. Jednym z kluczowych zada  w zakresie infrastruktury jest  zintegrowanie
kana ów, zapewniaj ce    jednolity sposób obs ugi wszystkich kana ów  (a niekoniecznie ten sam
zakres obs ugi operacyjnej) oraz  przep yw  jednolitych informacji  do ka dego kana u. Zadania te
realizuje zwykle centrum kontaktowe   ze zintegrowan  baz  informacji o klientach oraz  czami do
systemu operacyjnej obs ugi.

Do wiadczenie wskazuje, e najbardziej efektywne jest stosowanie przez bank nie jednego kana u,
chocia by najnowoczesniejszego, lecz wielu.  Dotrze  wtedy mo na do klientów o ró nych
potrzebach finansowych, posiadaj cych rozmaite poczucie  satysfakcji i zró nicowane wyposa enie
techniczne.   W obs udze wielokana owej na szczególn  uwag  zas uguj  kana y elektroniczne,  gdy
daj  klientom swobodny dost p do zasobów,  ale do pe nej akceptacji  brakuje tutaj jeszcze
dostatecznego bezpiecze stwa. 

Tendencje rozwoju poszczególnych typów linii obs ugi     ró ni  si  w  poszczególnych
krajach. W niektórych  ro nie znacznie rola dost pu internetowego  opartego na   komputerach
osobistych, w innych  wi cej  transakcji  jest zawieranych poprzez   videofony i smartfony , a jeszcze
w  innych  nast puje  upowszechnienie kiosków multimedialnych. 

Telebanking jest dogodny dla klientów (nie musz  udawa  si  do oddzia ów)  oraz
bardziej  ekonomiczny dla  banków, gdy  daje oszcz dno ci etatowe i umo liwia likwidacj  cz ci
oddzia ów albo te  rozszerzenie zakresu us ug bez przyrostu zatrudnienia. Wzrastaj cy zakres
dzia alno ci oddzia ów obejmowa  mo e produkty negocjowalne, poradnictwo  finansowe,
pog bione badania   rynku ( ci lej, rozpoznawanie - w systemie CRM - potrzeb i zachowa  klientów
) itp. W wielokana owym rodowisku  uruchamiane s   ró norodne dzia ania na rzecz przyci gni cia
klientów.  Np. w oddzia ach  zwraca si  uwag  na odpowiednie uformowanie sali operacyjnej jako
miejsca kontaktu osobistego (wystrój plastyczny – cz sto galerie malarstwa, coraz wi cej przestrzeni
dla klienta, ukrycie za ciankami dzia owymi   personelu bezpo rednio nie obs uguj cego klientów
oraz  pozostawienie na oczach klienta tylko  niezb dnego sprz tu komputerowego) oraz wydzielenie
salonów do obs ugi klientów bogatych (w warunkach polskich dysponuj cych kwotami zwykle
ponad 500 tys.PLN) w ramach tzw. private banking.
                                                                                                                 

 Przysz  rozwoju bankowo ci mo na upatrywa  w wyj ciu poza czyst  obs ug
operacyjn . Warte rozwa enia jest zaoferowanie klientowi nowych us ug wspomagaj cych, w tym
internetowo uruchamianych  narz dzi  do zarz dzania portfolio (np.  projekcja – symulacja do przodu
-   dochodów i kosztów  na podstawie przep ywu pieni nego w rachunkach  bankowych  klienta we
wszystkich   banków,  w  których  klient  si  zaanga owa -  lokat,  kredytów,  rachunków
inwestycyjnych), automatyczne ci ganie ofert produktowych banków i ich analiza porównawcza.

                                                            Dr Zygmunt Ryznar


