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O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH STOSOWANIA SYSTEMÓW
INFORMOWANIA KIEROWNICTWA W BANKACH
0. Wprowadzenie terminologiczne
Systemy informatyczne wspierania kierownictwa propagowane s od dawna. W latach 70tych nosi y nazw MIS (Management Information Systems - Systemy Informowania Kierownictwa), a
ich spolszczona nazwa brzmia a SIZ - System Informacji Zarz dczej. Ówczesne systemy MIS
dzia y na transakcyjnych bazach danych (innych baz zreszt wtedy nie by o), co by o trudne do
pogodzenia z przetwarzaniem danych w zakresie operacyjnej obs ugi klientów.
Jak wiadomo, w systemach informacyjnych króluj operacje wyszukiwania i grupowania
dotycz ce wielu danych, natomiast w transakcyjnym przetwarzaniu
do obs ugi transakcji
wczytywana jest niewielka liczba zapisów, które s aktualizowane (np. przy transakcji bankowej
aktualizowane jest saldo na rachunku klienta, historia transakcji na rachunku), tworzone (np. za enie
lokaty) lub usuwane. Zasi g pojedynczej transakcji jest niewielki, ale transakcji w ca ym systemie jest
wiele (w du ym banku nawet kilkadziesi t w ci gu sekundy) i do ich obs ugi anga owane jest
zwykle specjalne oprogramowanie zwane monitorem transakcyjnym. (np. Tuxedo, ACMS, CICS,
Encina, /T, TopEnd).
Termin EIS (Executive lub Enterpise-wide, Information System) te ma “swoje lata”, gdy
pochodzi z lat 80-tych. W szerokiej interpretacji oznacza technologi bezpo redniej i interaktywnej
obs ugi kierownictwa w zakresie informacji sk adowanych te poza systemami obs ugi operacyjnej. W
skiej (nowszej) interpretacji oznacza OLAPow technologi obs ugi zapyta i prezentacji
informacji dla kadry zarz dzaj cej. Wprowadzono go zapewne w celu odró nienia od tradycyjnych
systemów MIS, zmierzaj c w kierunku hurtowni danych.
Hurtownia danych jest to nietransakcyjna zintegrowana wewn trznie baza danych
przeznaczona do przechowywania informacji w d ugim horyzoncie czasowym oraz w
wielowymiarowych uk adach analitycznych, ukierunkowana na elastyczne raportowanie oraz
wyszukiwanie informacji bezpo rednio przez ko cowych u ytkowników. Rozró nia si
scentralizowane hurtownie globalne (jedna hurtownia globalna w skali firmy gromadz ca wszystkie
informacje niezb dne do potrzeb zarz dzania). tematyczne hurtownie globalne (gromadz ce
informacje w skali firmy lecz wyselekcjonowane np. dla potrzeb pionu organizacyjnego) oraz
datamarty ukierunkowane na obs ug specjalizowanych zespo ów problemowych lub jednostek
organizacyjnych.
Datamarty s to podhurtownie wydzielone z globalnej hurtowni danych (zwane “dependent
datamarts”) albo pseudohurtownie b ce wyci gami z operacyjnych baz danych (tzw. "stovepipe"
lub “independent datamarts”) u ytkowane tez – jak hurtownie - poprzez narz dzia OLAPowe.
Nadaj si do obs ugi lokalnych potrzeb informacyjnych (wyra anych zwykle w gotowych
agregatach danych oraz wska nikach) i daj u ytkownikom lepszy komfort pracy (poruszanie si po
znanych merytorycznie zasobach informacyjnych, krótszy czas odpowiedzi itp.). Stosuje si je w
celu zmniejszenia nak adów (mniejsze komputery, prostsze i szybsze wdra anie) lub minimalizacji
ruchu danych po sieci (wtedy nosz charakter zdecentralizowany czyli ulokowane s na serwerach
departamentowych).
Narz dzia OLAPowe (On Line Analitycal Processing) dostarczaj narz dzi wizualnej
prezentacji danych i po czone z technologi hurtowni danych. daj mo liwo wielowymiarowej
penetracji danych na ró nych poziomach agregacji oraz wizualizacji graficznej wyników. Termin
OLAP (wraz z towarzysz cymi mu 12 zasadami) utworzony zosta w 1993 r. przez twórc teorii
relacyjnych baz danych E.F.Codda. W ród zasad wyst puj m.i. wielowymiarowo (nieograniczona
liczba wymiarów i poziomów agregacji), niezale no
od platform sprz towych, wydajno
raportowania niezale na od liczby wymiarów, narz dzia raportowania dost pne równocze nie dla
wielu u ytkowników operuj cych na tych samych danych, elastyczno raportowania (wg wszystkich
wymiarów w czaj c wszystkie mo liwe podzbiory).

1. Uwarunkowania systemów informowania kierownictwa
Funkcjonowanie systemu informowania kierownictwa uzale nione jest co najmniej od
spe nienia dwóch warunków: kierownictwo banku musi wiadomie potrzebowa takiej obs ugi i
system bankowy musi by na tyle zintegrowany i nowoczesny pod wzgl dem technologii, aby to
zapotrzebowanie zrealizowa . Ponadto potrzebna jest kultura biznesowa, obejmuj ca mi dzy innymi
sztuk modelowania biznesu i sprawny system zarz dzania.

Sprawne zarz dzanie polega m.i. na trafnym doborze ludzi, procesów i technologii
do realizacji za onych celów. Umiej tne zarz dzanie informacj w instytucji polega na
szkoleniu personelu w zakresie kultury informacyjnej (korzystania z informacyjnych
zasobów), zastosowaniu w ciwej technologii magazynowania i wyszukiwania informacji a
przede wszystkim na zabezpieczeniu “naturalnego” (wynikaj cego z potrzeb biznesu)
przep ywu informacji, któremu nie powinny przeszkadza bariery organizacyjne,
psychologiczne i menad erskie (np. zastrzeganie wielu informacji wy cznie do dyspozycji
szczebli kierowniczych).
Mówi c o technologii, nale y nadmieni , e zainstalowanie – nawet najbardziej
nowoczesnego - systemu obs ugi klientów nie „za atwia” problemu wsparcia kierownictwa.
Zarz dzanie bankiem nie mo e by bowiem zdane na „ ask ” systemów transakcyjnych,
gdy
polega nie tylko i nie tyle na obs udze poszczególnych rachunków
klientowskich ile przede wszystkim (ale nie tylko) na stosowaniu okre lonej strategii
utrzymywania i zdobywania klientów, podporz dkowaniu swoich produktów i us ug tej
strategii oraz takiemu zarz dzaniu finansami, aby zapewni firmie rozwój.
U podstaw zarz dzania powinien le
model biznesowy banku, za do
“o ywienia” tego modelu niezb dne s informacje w skali ca ego banku, gromadzone
zwykle w hurtowniach danych sprz onych z narz dziami wielowymiarowej analizy
informacji oraz inteligentnej eksploracji danych zwanej "data-mining". Data mining jest
technologi pozyskiwania wiedzy poprzez stosowanie modeli sieci neuronowych i algorytmów
genetycznych, drzew decyzyjnych, technik statystycznych (np.regresji liniowych), modeli
fraktalnych, algorytmów segmentacji (asocjacji, sekwencji, najbli szego s siedztwa) itp. Data
mining korzysta wi c z wielu dziedzin wiedzy, nie wy czaj c teorii chaosu. Z formalnego punktu
widzenia technologia “data-mining” zmierza do wyprodukowania takich typów informacji jak klasy,
klastry (clusters, categories) jako podzbiory klas dla niepredefiniowanego zakresu, asocjacje
(powi zanie zdarze ), sekwencje zdarze , zbli one sekwencje zdarze , prognozy itp. W bankowo ci
“data-mining” stosowane jest np. do szacowania ryzyka w ocenie wniosków kredytowych,
wykrywania oszustw przy pos ugiwaniu si kradzionymi lub fa szywymi kartami p atniczymi, do
segmentacji klientów, prognozowania ryzyka rynkowego itp. W ubezpieczeniach u ywane jest do
wykrywania oszustw roszczeniowych. Przetwarzanie typu data-mining odbywa si na pe nym
wolumenie - oczyszczonych z b dów- danych lub na reprezentatywnych próbkach.

Modelu biznesowego nie mo na opracowa bez kultury i wiedzy biznesowej. Z
kultury biznesowej wynika wiadomo
okre lonych potrzeb informacyjnych, ale dopiero
uzyskanie informacji i umiej tno jej wykorzystania w dzia aniu, wiadczy o w ciwym
informacyjnym wsparciu zarz dzania. Wiedz biznesow mo na interpretowa jako
posiadanie informacji prowadz cych do dzia
biznesowych, informacje jako zestaw
danych w okre lonym kontek cie lub przekroju, dane jako surowe fakty (dane ród owe).
Tak wi c wiedza biznesowa zwi zana jest z akcj , w odró nieniu od potocznego
rozumienia wiedzy, jako ogó u tre ci utrwalonych w umy le ludzkim w wyniku
do wiadczenia i uczenia si .

2. Aspekty informacyjne systemu informowania kierownictwa
Uchwycenie potrzeb informacyjnych specyficznych dla bankowo ci jest zadaniem
wykonywanym zwykle w fazie projektowej zwanej „business discovery”. W zwi zku ze
zmienno ci sytuacji na globalnym rynku, coraz wi ksz rol spe niaj nie „starannie” i
przez d ugi czas przygotowane plany strategiczne, lecz wielowariantowe (if-what)
scenariusze mo liwych zachowa i prognozowane trendy, przewidywane zagro enia ze
strony konkurencji oraz szacowane pomiary ryzyka finansowego dla ka dego ze
scenariuszy. Potrzeby te powinny by zaspokajane tak szybko, aby umo liwi skuteczn
reakcj . Wymóg ten wynika wszystkim z tego, i biznes bankowy obfituje w procesy
asynchroniczne, uruchamiane pod wp ywem zdarze zachodz cych w ród klientów (w
zwi zku z tym powsta
„event oriented marketing”) oraz na rynku (st d systemy
zarz dzania ryzykiem rynkowym) itp.
Potrzeby informacyjne kierownictwa nie mog by sprowadzane do obowi zuj cej
sprawozdawczo ci finansowej, lecz dotyczy maj te nietrywialnych powi za zdarze i
obiektów, prognozy sekwencji zdarze , odpowiedzi na nietypowe zapytania typu "jak
zmiany stóp procentowych produktów i prowizji-op at wp ywaj na liczebno i obroty
klientów w poszczególnych segmentach klientowskich " itp.
Wiele podstawowych informacji mo na jednak z góry zdefiniowac i przyk adami takich
informacji dla kierownictwa mog by :
- dochodowo produktów,
- dochodowo grup (segmentów) klientów
- profile grup klientów i ich udzia y w produktach (w tym bilansowe i pozabilansowe
zaanga owanie u klientów )
rednia dochodowo kredytów, redni koszt depozytów, redni osad na rachunkach a
‘vista
- podstawowe wska niki p ynno ci
- monitoring portfela kredytowego w podziale na produkty, bran e i grupy klientów wg
grup ryzyka,
- informacje o kredytach przechodz cych do nale no ci nieregularnych wg produktów
- udzia trudnych kredytów w ca ym portfelu kredytowym w podziale na produkty i
oddzia y
- zad enie przeterminowane w podziale na ilo kredytów, warto , typy produktów
- ilo i warto prowadzonych egzekucji
- efektywno transakcji i klienta (dochodowo kontraktu kredytowego, klienta)
- sytuacja finansowa d ników wraz z prognoz sytuacji
- informacja o kosztach poniesionych w toku post powa windykacyjnych i o odzyskanych
kwotach
- informacja n/t obci
zabezpiecze posiadanych przez bank
- aktywa i pasywa w podziale na wra liwe i niewra liwe na zmiany stopy procentowej
- aktywa i pasywa wg terminów zapadalno ci/wymagalno ci
- struktura portfela papierów warto ciowych
- prognozy makroekonomiczne stóp procentowych, kursów walut
- monitoring ryzyk rynkowych
- przep ywy pieni ne wewn trz banku z uwzgl dnieniem walut.
Oczekiwania i wymagania stawiane w zakresie serwisu informacyjnego w bankach mo na
uj nastepuj co:

-

-

-

-

-

potrzebna jest szeroko dost pna w formie elektronicznej baza informacyjna, dzia aj ca na
przyk ad jako wyodr bniona hurtownia danych i datamarty, dostarczaj ca departamentom
bie ce, szybkie i spójne informacje
obowi zuje zasada jednej prawdy (pochodz cej z dobrego ród a): nie mo e by sytuacji,
e ka dy wydzia banku ma „swoje” informacje, odbiegaj ce tre ci od tego co posiadaj
inne jednostki organizacyjne
dane ród owe musz by na czas i posiada wysok jako (inaczej wszystko to co z
nimi potem zrobimy, np. aduj c hurtownie danych, praktycznie pozbawione jest sensu –
twierdzenie to w mniejszym stopniu odnosi si do danych prognozowanych, zawsze
obarczonych jakim b dem)
wobec du ego i szybko rosn cego wolumenu danych ród owych konieczne jest
dokonywanie ich wielostopniowej agregacji (z mo liwo ci okresowej weryfikacji na
zgodno ze ród ami)
wymagany jest dost p do danych historycznych, co najmniej 2 letnich (najlepiej 4-5
letnich), oraz aktualnych informacji w rozmaitych uk adach czasowych: dziennych (np.
w odniesieniu do bilansu ksi gowego, pozycji walutowej), dekadowych, miesi cznych,
kwartalnych i pó rocznych, narastaj cych od pocz tku roku, w odniesieniu do roku
poprzedniego itp.
w celu zwi kszenia dok adno ci oblicze czasem konieczne jest szersze si ganie do
informacji transakcyjnych np. podzia aktywów i pasywów na pozycje wra liwe i
niewra liwe oblicza nie szacunkowo, lecz na podstawie terminów
wymagalno ci/zapadalno ci poszczególnych kontraktów lub transakcji
istnieje potrzeba symulacji typu what-if , np. jaka powinna by struktura portfela
depozytów aby zapewni p ynno banku na zadanym poziomie, jak zmieni si dochody
odsetkowe banku, je li stopy procentowe na rynku spadn /wzrosn ; je li zmienimy dat
pocz tkow jak b dzie przedstawia si bilans banku wg terminów zapadalno ci i
wymagalno ci
istnieje potrzeba analizy „czynnikowej”: aby ustali np. przyczyny spadku
przychodowo ci kredytu, wzrostu kosztów pozyskania pasywów, spadku mar y banku,
zmian pozycji p ynno ci banku

Wi kszo
informacji potrzebna jest do zarz dzania aktywami i pasywami oraz
skarbowo ci , w tym do doboru strategii inwestowania (odpowiednia struktura inwestycji
krótko-, rednio-i d ugoterminowych, przewidywanie
bilansowych i pozabilansowych
wyników finansowych) oraz do zarz dzania ryzykiem.
3. Aspekty technologiczne systemu informowania kierownictwa
Wsparcie informacyjne kierownictwa wykonywane mo e by ró nymi metodami.
Niektóre – te prostsze, dotycz ce poszczególnych klientów lub produktów – potrzeby mo na
zaspokoi si gaj c w dowolnej chwili do bie cych danych transakcyjnych, inne zadania
wykonuje si w ramach tzw. zamykania dnia lub tzw. middle-office , a jeszcze inne wymagaj ce dost pu do zagregowanych danych wielowymiarowych - za pomoc
technologii hurtowni danych.
ówn baz informacyjn kierownictwa w zakresie strategii biznesowej
przede
wszystkim wielowymiarowe zagregowane dane w hurtowniach danych i datamartach.
Zasilenie ich odbywa si zwykle w trybie wsadowym w ramach tzw. middle-office, za
sama obs uga cz onków kierownictwa odbywa si mo e poprzez predefiniowane raporty
lub indywidualne zapytania formowane w trybie on-line.

Miar
sprawno ci systemu stosuj cego technologi hurtowni danych jest
cz stotliwo
synchronizacji informacji w hurtowniach z bazami transakcyjnymi, i
datamartami
rozrzuconymi zwykle po ró nych w ach sieci komputerowej oraz
podatno na zmiany strukturalne (np. dodanie, usuni cie wymiarów).
Wielowymiarowo na poziomie fizycznych wielowymiarowych struktur danych (np. jako
tzw.kostki wielowymiarowe) - stosowana jest z regu y w datamartach.
W wi kszo ci
hurtowni wykorzystywane s relacyjne bazy danych z modyfikacjami (np. schemat
nie ynki) u atwiaj cymi wielowymiarow analiz danych bez stosowania z onych
skojarze typu join, gdy przy znacznej ich liczbie
spada znacznie wydajno
przetwarzania.
Zapleczem operacyjnym dla potrzeb bie cego zarz dzania jest tzw. middleoffice. Jego zadania realizowane s zwykle po zamkni ciu dnia, czyli po aktualizacji
transakcyjnych baz danych i odrzuceniu b dnych zapisów. Tutaj mo na otrzyma szereg
raportów, nie si gaj c do hurtowni danych, a opieraj c si na bazach i danych
transakcyjnych.
Oto niektóre przyk adowe zadania realizowane w ramach middle-office:
adowanie i aktualizacja hurtowni danych
rachunek strat i zysków dla stóp procentowych (ró nica pomi dzy odsetkami
otrzymanymi i wyp aconymi, wycena metod odsetek rynkowych itp.)
podzia aktywów i pasywów na pozycje wra liwe i niewra liwe
dynamiczne raportowanie przep ywu pieni nego z projekcj na
dan ilo
dni,
miesi cy czy lat
symulacja efektów zmiany stóp procentowych - typu “co b dzie je li ..”- np. je li kurs
transakcji natychmiastowej (spot) obni y si lub podniesie o 10 punktów,
obliczenie wska ników p ynno ci (p ynno ci bie cej, szybkiej, strukturalnej, wg MFW)
raportowanie wyp ywu / wp ywu kapita u i odsetek
raportowanie dochodowo ci poszczególnych typów produktów,
analiza kosztów obs ugi produktów
przewidywany bilans ksi gowy na koniec okresu bie cego (miesi ca) uwzgl dniaj cy
stan faktyczny na dzie poprzedni oraz prognozowane dane (wprowadzone dodatkowo
przewidywane kwoty do poszczególnych pozycji aktywów, pasywów oraz obliczone (na
podstawie przep ywu pieni nego) kwoty oparte na datach zapadalno ci, datach waluty
itp.)
operacyjny bilans ksi gowy dnia bie cego (oparty na zamkni ciu poprzedniego dnia
oraz transakcjach dokonanych do danej chwili )
bud et banku na okre lon dat symulowany wg scenariusza „what if”
przewidywane wykonanie bud etu na okre lon dat wg oblicze przep ywu pieni nego
obejmuj cego rachunki bie ce, lokaty i kredyty, kontrakty dilerskie itp.
4. Ogólne aspekty projektowe systemów informowania kierownictwa
Mo na przyj
tez , e o powodzeniu przedsi wzi cia
decyduj nie tylko
odpowiednie technologie informatyczne, gdy s one tylko pochodn strategii biznesowej i
informacyjnej.
Podej cie projektowe, oparte na idei, e kszta t bankowego systemu informatycznego
wynika powinien ze strategii biznesowej, charakteryzuje podj cie takich dzia
jak:

Ustalanie celów wynikaj cych ze strategii biznesowej i mo liwych do prze enia na
zyk strategii informacyjnej (np. zamiast polecenia „zróbcie co aby by o lepiej”,
sformu owa zadanie „znajd cie nisze produktowe w regionie X”, dla których znajdzie
si co najmniej 100 klientów i obroty roczne przekrocz 1milion z ”).
Opracowanie chocia by ramowego modelu biznesowego, w którym zostan zdefiniowane
si y nap dowe (drivers) i krytyczne biznesu. W przypadku banków dotycz one zwykle
zarz dzania ryzykiem finansowym oraz projekcji zachowania si klientów. Istnieje kilka
metod modelowania biznesu. Model opisowy koncentruje si na stanie bie cym i
wymaga tylko ogólnej znajomo ci biznesu. Model analityczny oparty na bazach danych
odpowiedzie powinien na pytanie „jak powinno by ” i do tego celu stosowane s metody
statystyczno-matematyczne. Model oparty na bazach wiedzy ( regu ach biznesowych )
wymaga od u ytkowników eksperckiej wiedzy biznesowej, aby móc odpowiedzie na
pytanie „jak dany scenariusz wp ynie na biznes”. Prosty model biznesowy obejmuje:
zestawienie obiektów biznesowych typu klient, produkty bankowe, w ciciel produktu,
opiekun klienta, centrum kosztów/zysku, kana y dystrybucji produktów,
metody
zarz dzania ryzykiem, zasady projekcji przep ywu pieni nego, cele biznesowe oraz
mierniki oceny dzia alno ci.
opracowanie modelu danych (tablice danych: klucze i atrybuty, oraz relacje pomi dzy
tablicami np. relacje pomi dzy tablicami faktów i tablicami wymiarów w przypadku
zastosowania schematu gwia dzistego)
w celu zapewnienia lepszej komunikacji pomi dzy wszystkimi uczestnikami procesu
projektowego opracowanie s ownika biznesowego (zawieraj cego interpretacje tre ci
ekonomicznej
u ywanych poj
i reprezentuj cych ich danych) dla wszystkich
uczestników procesu projektowania
utworzenie s ownika danych (zawieraj cego g ównie opis struktury fizycznej danych wraz
z szablonami raportowania)
opis technologii zasilania, w tym regu
oczyszczania (wykrywanie braku kluczy
znajduj cych si w relacji do tablic wymiarów, b dne warto ci pól, z y format danych,
niekompletne dane, powtórzone rekordy, itp.), transformacji, cykli adowania i aktualizacji
opis architektury systemu hurtowni danych (warstwy: hurtownie globalne- tematyczne
globalne hurtownie danych (np. marketingowo-klientowska, zarz dzania ryzykiem) oraz
jedn globaln hurtowni w skali banku, integruj
w sobie ca
biznesu. ).
Architektura przewiduj ca jedn globaln hurtowni danych mo e okaza si trudna i
kosztowna w realizacji. Ostatnio przez specjalistów preferowane jest podej cie
"federalne" ("federated architecture"), przewiduj ce stosowanie kilku hurtowni danych,
zintegrowanych m.i. poprzez globalne repozytorium metadanych. Opis rodowiska
serwerów danych, zakres i cz stotliwo replikacji danych z hurtowni do datamartów,
cz stotliwo sk adowania danych, rodowisko u ytkowników ko cowych)
ustalenie specyficznych metod (data mining) wydobywania wiedzy ukrytej w danych np.
automatyczne ustalanie koszyków produktowych i segmentów klientów, wykrywanie
nietrywialnych powi za zdarze i obiektów, prognozy sekwencji zdarze , itp.
Mo na powiedzie , e ca y powy szy proces projektowania spe ni swoje zadanie, je li
zapewni:
uzyskanie maksymalnej „blisko ci” rozwi za informatycznych w stosunku do celów
biznesowych, co przejawia si mi dzy innymi w transparentno ci pomi dzy modelem
biznesowym (co chcemy uzyska ), modelem produkcyjnym (za pomoc jakich
produktów i rodków), a modelem danych (jak obiekty biznesowe i produkcyjne wyrazi
w kategorii obiektów informacyjnych)

stworzenie warunków do „naturalnego” (bez
„przystanków” i filtrów
zniekszta caj cych) przep ywu informacji
w rytmie i w zakresie
zgodnym z
wymaganiami procesów decyzyjnych w sferze produkcji i biznesu.
Wa ny jest te sposób prowadzenia prac projektowych, np. na etapie definiowania
modelu biznesowego powinno si eliminowa syndrom „grupowego” my lenia, oparty na
zasadzie wzajemnego podtrzymywania jednej koncepcji czyli generowania iluzorycznej
jednomy lno ci nakazuj cej wstrzymywanie si od wyra ania w tpliwo ci. Konsekwencj
tego syndromu jest tendencyjno
selekcji, uproszczenie obrazu sytuacji (w tym
przecenianie sukcesu i niedocenianie ryzyka) oraz ograniczenie liczby pomys ów.
Reasumuj c, w procesie projektowania systemu przenikaj si
nast puj ce nurty
dzia :
precyzowanie biznesowych potrzeb informacyjnych do wspomagania zarówno bie cego
jak i strategicznego zarz dzania (zwykle na podstawie modelu biznesowego)
ustalenie
róde danych do pokrywania tych potrzeb
oraz metod weryfikacji
poprawno ci danych
ustalenie szczegó owych struktur informacyjnych (np. w postaci predefiniowanych
raportów) dla u ytkowników ko cowych
wybór technologii przetwarzania i sprz tu - odpowiednich dla potrzeb magazynowania,
wizualizacji i raportowania rozmaitych wolumenów danych.
5. Przyk ady systemów informowania kierownictwa
Systemy informowania kierownictwa mog mie ró ny zakres, zale ny od rodzaju biznesu,
wielko ci i sytuacji firmy. Niektóre aplikacje maj charakter bardziej uniwersalny (np. systemy
mierników, kontrolling) a inne maj charakter bran owy - w przypadku bankowo ci s to: zarz dzanie
ryzykiem, zarz dzanie skarbowo ci oraz aktywami i pasywami.

5.1. Systemy mierników
Wyznaczanie strategii i kontrola dokona wymaga u ycia szeregu mierników , wg
których oceniane s jednostki organizacyjne banku (departamenty, regionalne biura bankowe,
oddzia y, filie, punkty samoobs ugowe) i mierzone takie cechy jak dochodowo klientów i
produktów, wydajno personelu bankowego itp. Podstawowymi miernikami s dochody i
koszty (w tym koszty transakcji), wymagaj ce odpowiednio precyzyjnej ewidencji i
rozliczania, np. koszty metod ABC - Activity Based Costing - odnosz
koszty do dzia ,
i metod RAB (Resource Account Budgeting) odnosz ca koszty produktu równie do
niewymiernych korzy ci (np. komfortu, popularno ci) oraz do kosztów pochodnych (np.
kosztów eksploatacji).
Prace nad metod zrównowa onych kart wyników BSC (Balanced Scorecard)
rozpocz to pod kierownictwem Davida P.Nortona i Roberta S.Kaplana w 1990 r. w Nolan
Norton Institute i Harvard Business School. W pracach brali udzia przedstawiciele kilkunastu
firm produkcyjnych i us ugowych. Nazwa „Scorecard” pochodzi z do wiadcze firmy
Analog, która zastosowa a u siebie innowacyjny system o nazwie „Corporate Scorecard”.
Podstawy metodyczne systemu stale ulepszano, a w ko cu ci ar rozwi zania przesun si z
pomiaru post pu realizacji strategii na takie podstawowe zadania systemu zarz dzania, jak
ustalanie celów indywidualnych i grupowych, alokacja rodków, bud etowanie i planowanie,

rozwój i uczenie si . Autorzy tej metody - Kaplan i Norton - celnie opatrzyli j
"strategia w dzia aniu".

podtytu em

Systemy typu BSC/BBSC ( balanced/business scorecard) posiadaj w j zyku polskim
wiele okre le : "zrównowa ona karta wyników", „zrównowa ona karta dokona ”,
„zrównowa one
mierniki oceny biznesu”, „zbilansowane karty osi gni ”,
„wieloczynnikowa ocena biznesu”, „metoda zrównowa onej tabeli wska ników”,
„strategiczna karta wyników” itp. Cech charakterystyczn zrównowa onych metod jest to,
stosowane w nich zarówno miary finansowe jak i niefinansowe. Miary niefinansowe
(satysfakcja klienta, motywowanie personelu, innowacyjno -rozwojowo
firmy)
traktowane s jako wiod co-rozwojowe ( leading indicators ), za wynikowe zaagregowane
miary finansowe za okresy sprawozdawcze (lagging indicators)- mimo i wa ne - obrazuj
stan historyczny, którego ju nie mo na zmieni . Wymagaj one prze enia na przysz
np. poprzez projekcj p ynno ci na podstawie symulowanego przep ywu pieni nego.
System mierników dostarcza narz dzi do analizy wp ywu ró norodnych czynników
na globalne wyniki, do oceny potencja u rozwojowego itp. Umo liwia "zbilansowanie"
przedsi wzi
wynikaj cych z orientacji na klienta (w systemach CRM), za onej
dochodowo ci firmy, dopuszczalnego poziomu ryzyka, satysfakcji zarówno klientów jak i
akcjonariuszy oraz personelu etc.
W systemie informowania kierownictwa system BSC ma na celu przedstawienie
kierownictwu
zestawu wska ników, odnosz cych si do ró nych aspektów (zwanych
perspektywami - view) , a wi c charakteryzuj cych bank nie tylko produktowo i finansowo
(w tym metody wyceny rynkowej), lecz równie od strony operacyjnej, klientowskiej,
akcjonariuszy (metoda shareholder value, VBM-value based management ) i
potencja u
innowacyjnego organizacji (mierzonego zdolno ci uczenia si ).
ród mierników wyst puje np. dochodowo jednostek organizacyjnych, produktów
bankowych, jako i wydajno
personelu banku, stosunek kosztów do dochodów,
dochodowo produktów, sprzeda na 1 zatrudnionego, pozycje o wysokim stopniu ryzyka
w portfelu inwestycyjnym, kszta towanie si kosztów obs ugi produktów i transakcji,
pomiar satysfakcji klientów, udzia w rynku itp.
Cele strategiczne wyra ane s poprzez wska niki prognostyczno-rozwojowe, do
których nale m.i. wzmocnienie relacji z klientami (liczba ofert produktowych, liczba
reakcji klientów podczas kampanii promocyjnych) i wzrost ich satysfakcji,
rozwój
personelu (wymagaj cy rozpisania strategicznych zada firmy na indywidualne i grupowe
zadania osobowe), korzystniejsza relacja pomi dzy kosztami i przychodami.
Pomiar stanu istniej cego wyra any jest operacyjnymi wska nikami wynikowymi
typu ROI (zwrot z inwestycji), ROA (zwrot z aktywów), ROE (zwrot z kapita ów w asnych),
ROCE (zwrot z zainwestowanego kapita u), dochodowo na 1 zatrudnionego itp.
Zakwalifikowanie wska nika do okre lonej kategorii zale y od powi zania tego
wska nika z aktualn strategi firmy. Na przyk ad, je li celem strategii jest zwi kszenie
udzia u firmy na rynku, to wska niki wynikowe zwi zane ze skróceniem okresu
wprowadzania ofert produktowych i efektywno ci dzia
marketingowych maj znaczenie
strategiczne.
Miary powinny by
zrównowa one („balanced”) pomi dzy
czynnikami
zewn trznymi (tym czego oczekuj klienci,
udzia owcy akcji) i wewn trznymi
(dopuszczalnym zu yciem rodków, nie tylko nie zagra aj cym przetrwaniu firmy na
rynku, lecz umo liwiaj cym jej rozwój), zrównowa one pomi dzy przesz ci firmy i
wyzwaniami w
przysz ci, którym musi sprosta oraz dopasowane do poziomu
wykonawczego na najni szym szczeblu. Miary te powinny by ukierunkowane na

monitorowanie procesów krytycznych, maj cych najwi ksze znaczenie dla za onych
celów.
Tak wi c w systemach Balanced ScoreCard wyst puje „zbilansowane” (zrównowa one)
spojrzenie w aspektach:
finansowym (wzrost sprzeda y, wska niki ROE,ROA, ...)
klientowskim (satysfakcja klientów, % utrzymania dobrych - dochodowych dla banku klientów, % pozyskiwania nowych klientów)
procesów wewn trznych (generowanie nowych produktów , zmniejszenie stosunku
kosztów do dochodów, wyeliminowanie b dów obs ugi operacyjnej)
procesów rozwoju i uczenia si (learning) poprzez zmniejszenie wyp ywu dobrych
pracowników , realizacj wielopoziomowego szkolenia, polepszenie jako ci danych np.
w bazie klientów.
Przyk adem zrównowa onego spojrzenia jest ocena produktów i transakcji bankowych, w
której ich koszt jest odnoszony do stopnia satysfakcji klienta.
Karta oceny BSC ukierunkowana jest na " 4 E": Economic - miary finansowe, Efficiency wydajno , Effectiveness - efektywno mierzona jak zadowolenie klientów, Evolution rozwój.
Pewne powinowactwo z metod BSC posiada model jako ci pracy firmy,
opracowany przez organizacj
EFQM, w którym wydzielono 8 najwa niejszych
czynników zarz dzania organizacj : wyniki, orientacj na klienta, przywództwo i stabilne
cele, procesy i fakty, zaanga owanie personelu, sta e doskonalenie i rozwój, partnerstwo
wzajemnie korzystne oraz odpowiedzialno publiczna.
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W prezentacjach graficznych systemów BSC stosowana jest cz sto zasada „ wiate
drogowych”(
ty kolor danych ostrzega, zielony – wszystko w normie, czerwony – stan
alarmowy). Odniesieniem dla kolorów s zwykle warto ci strategiczne zaplanowane na okres
3-5 letni i harmonogram ich osi gania. Gromadzenie i prezentacja informacji rozwi zywane
mog by z powodzeniem w technologii hurtowni danych.
5. 2. Planowanie finansowe-kontrolling
Obs uga potrzeb informacyjnych kierownictwa jest
zagadnieniem szerokim,
wymagaj cym konsolidacji informacji w skali banku zgodnie z zastosowanym rozwi zaniem

modelowym. W ka dych warunkach do kluczowych zada kierownictwa banku nale y
przewidywanie wyników finansowych (czyli wyznaczenie planowanych warto ci mierników)
oraz zarz dzanie ryzykiem. Planowanie powinno by stowarzyszone ze sprawnym systemem
mierników, gdy posiadanie informacji o kszta towaniu si wska ników jest konieczne do
zrozumienia i rozwi zywania problemów, a wi c i podejmowania konkretnych dzia
koryguj cych. Im wi cej miar, tym wi ksza potrzeba ich priorytyzacji, zrozumienia
ró nicuj cej roli ka dej z nich i skojarzenia procesów z nimi zwi zanych. Liczb miar
ogranicza si zwykle do tzw. kluczowych wska ników KPI (Key Performance Indicator).
Podstaw planowania finansowego w banku s :
"Projekcje" do przodu - na kilka/kilkana cie dni, tygodni/dekad, miesi cy, lat przep ywu pieni nego, czyli tzw. cash flow. Podstaw projekcji stanowi takie
informacje z rachunków bankowych i transakcji jak efektywne daty kontraktowe,
przewidywana odnawialno depozytów i sp at kredytów klientów, prognozowane
nieregularno ci typu wcze niejsze sp aty kredytów oraz wycofywania wk adów
depozytowych, aproksymacje zmiennych stóp procentowych i kursów walutowych itp.
Strategie finansowe w zakresie
inwestycji kapita owych i zasilania funduszami
m.i. dostarczanie informacji do decyzji w zakresie wyboru krótko- lub ugoterminowych d ugów albo wierzytelno ci, prezentacja stop procentowych
niweluj cych niedopasowanie (tzw. break-even rate) i dzia
niezb dnych dla
polepszenia p ynno ci finansowej (np. poprzez emisj obligacji)
Raportowanie typu "co stanie si je li " ( scenariusz „what-if”), np. je li zmieni si
stopa procentowa dla kredytów komercyjnych albo rozwarcie (gap) zwi kszy si
o 1 % , je li wejd do us ug bankowych nowe produkty lub produkty chwilowo
nieczynne.
W klasycznym - nieco zaw onym rozwi zaniu - kontrolling ogranicza si do planowania
finansowego i bud etowania, czyli gromadzi przewidywane i rzeczywiste informacje
finansowe (w tym równie wska niki) oraz ich wzajemne (zwykle procentowe) relacje w
rozbiciu na okresy kalendarzowe (miesi ce i kwarta y
w roku) dla roku bie cego,
nast pnego itp.
Powi zany jest zwykle wówczas z modu em ksi gowo ci (czasem
kwoty planowane rejestrowane s bezpo rednio w ksi dze g ównej), gdy planowanie
finansowe realizowane jest na poziomie kont ksi gowych, ich grup i stanowisk kosztów
(np. odddzia ów). W przypadku odr bnej bazy danych bud etowych wprowadzanie danych
rzeczywistych powinno nast powa w drodze automatycznego importu danych
ksi gowych z ksi gi g ównej. Podmodu bud etowania zawiera zwykle funkcje sporz dzania
bilansów ksi gowych, rachunku strat i zysków oraz przep ywu finansowego..
W szerszym rozumieniu kontrolling nie jest ju tak ci le zintegrowany z
ksi gowo ci i obejmuje równie kalkulacje kosztów, dochodów i zysku w przekroju
centrów kosztów (Cost Centers) i zysków (Profit Centers), kalkulacje kosztowo-dochodowe
klientów (w uj ciu segmentowym) i produktów, kalkulacje transakcji, opracowanie
standardowych kosztów jednostkowych, analiz i ocen wska ników wewn trznych i
zewn trznych (sprawozdawczych), okre lenie zale no ci pomi dzy wymagan przez rynek
kapita owy rentowno ci i zdefiniowanym ryzykiem, ocen wyników dzia alno ci banku
ró norodnymi metodami opartymi równie na danych pozaksi gowych (np. metod rynkowej
stopy procentowej , shareholder value itp.).
5.3. Zarz dzanie ryzykiem
Jak wiadomo, ryzyko jest to niebezpiecze stwo poniesienia straty lub nieosi gni cia
spodziewanego zysku za onego przy podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji

bankowej. Ryzyko w kategoriach zmienno ci zysku wyst puje w tzw. teorii portfelowej, za
ryzyko jako maksymalna strata (dla której nale y utworzy rezerwy ) w metodyce kalkulacji
warto ci nara onej na ryzyko (VaR). Ryzyko charakteryzowane jest przez dwa elementy:
niepewno (stopie prawdopodobie stwa powstania straty) oraz spodziewana wysoko
straty (exposure).
Ryzyko bankowe jest zagadnieniem z onym. W podstawowym uk adzie
klasyfikacyjnym wyró nia si ryzyko rynku, ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, ryzyko
utraty p ynno ci, ryzyko prawne itp. W innym uk adzie wyst puje ryzyko klienta, kraju,
waluty, produktu, stóp procentowych, ryzyko nieadekwatno ci kapita owej itp. Poszczególne
ryzyka nak adaj si na siebie wzajemnie. Ryzyko kursu walutowego wp ywa na
niedopasowanie struktury walutowej aktywów i pasywów, ryzyko stopy procentowej
zwi zane z wahaniami stóp procentowych na rynku oraz niedopasowaniem terminów
zapadalno ci i wymagalno ci stanowi podstaw szacowania ryzyka p ynno ci (czyli braku
zdolno ci do regulacji zobowi za z powodu braku p ynnych rodków) itp. Poszczególne
typy ryzyka równie mo na klasyfikowa bardziej analitycznie. Na przyk ad ryzyko
kredytowe mo e by liczone dla portfelu kredytowego (wtedy oceniana jest struktura portfelu
czyli rozmaito kontraktów kredytowych, a w szczególno ci zwi zany z nimi przep yw
pieni ny w czasie) i dla poszczególnych kredytów. Ogólny poziom ryzyka portfelu wcale
nie musi by rednim (czy zbiorczym) ryzykiem indywidualnych kredytów, gdy wp ywaj
na ni te tzw. ogólne czynniki ryzyka jak np. przewidywane trendy rozwoju gospodarczego i
sytuacji politycznej. Tak wi c ocena ryzyka kredytow*ego sk ada si powinna zarówno z
oceny zdolno ci kredytowej poszczególnych klientów oraz zaufania do nich, jak i szacunku
bie cych i potencjalnych strat, uwzgl dniaj c ryzyko bran y i kraju (stopie inflacji,
trendy wzrostowe lub recesyjne itp.). Z punktu widzenia ksi gowo-finansowego celem
obliczenia ryzyka kredytowego jest szacunek takich strat, do pokrycia których nale y
tworzy rezerwy kapita owe, natomiast z punktu widzenia zarz dzania ma ono by
narz dziem do dynamicznego kszta towania jak najbardziej dochodowego (i jak najmniej
ryzykownego) portfelu kredytowego.
Na zarz dzanie ryzykiem sk adaj si mi dzy innymi nast puj ce zadania:
Analiza dochodowo ci i ryzyka sali dilerskiej (m.i. poprzez rewaluacj operacji
typu forward i swap, analiz
pozycji otwartych, analiz wykorzystania limitów
walutowych, analiz zagro
wynikaj cych z fluktuacji kursów wymiany; arbitra u i
zabezpiecze (hedging), itp.
Analiza zdolno ci kredytowej klientów ubiegaj cych si o kredyty
Analiza udzielanych kredytów pod k tem stopnia wykorzystania (w tym
przekrocze ) limitów, oraz stopnia sp acalno ci
Analiza wykorzystania (w tym przekrocze ) limitów .
Analiza por czycieli i gwarancji (zabezpiecze ) kredytowych
Analiza ryzyka wg grup produktów
Analiza ryzyka zabezpieczenia papierami warto ciowymi
Ryzyko instrumentów pochodnych (derywatów)
Analiza struktury aktywów pod k tem ryzyka
Ryzyko dochodu (brak synchronizacji pomi dzy terminami zapadalno ci aktywów i
pasywów podatnych na zmiany stóp procentowych)
Sygnalizacja kredytów, dla których zabezpieczenie spad o poni ej wymaganego
poziomu
Raportowanie zabezpiecze , których termin wa no ci up yn lub up ynie w ci gu
najbli szych dni.

Ryzyko strat i rezerwy kapita owe na ich pokrycie.
Stosowanie kompleksu metod pomiaru ryzyka: matematyczno-statystycznych (VaRRiskMetrics/CreditMetrics, RAROC, CRC itp.), modeli sieci neuronowych itp.
5.4. Zarz dzanie skarbowo ci

oraz aktywami i pasywami

W systemach zagranicznych zarz dzanie skarbowo ci okre lane jest jako “treasury
management”. Zarz dzanie aktywami i pasywami opiera si na analizie struktury i jako ci
aktywów i pasywów, adekwatno ci kapita owej, niedopasowania stopy procentowej, stopnia
skorelowania p ynno ci aktywów z terminami wymagalno ci pasywów itp. Podstaw
zarz dzania aktywami i pasywami stanowi takie czynno ci jak obliczanie przep ywu
pieni nego, ryzyka stop procentowych, ryzyka utraty p ynno ci, analiza wra liwosci, analiza
zabezpiecze (hedging), metodologia riskMetrics, minimalizacja zaanga owania kapita u
banku, rozpatrywanie ró norodnych scenariuszy rynkowych itp. Jak z powy szego wynika,
zarz dzanie skarbowo ci jest powi zane z kontrollingiem.
ród zada zarz dzania skarbowo ci wyró ni mo na:
1. projekcj operacyjnego
przep ywu pieni nego (czyli zestawienia wp ywów i
wyp ywów pieni nych z kontraktów i transakcji bankowych)
do przodu (na
okre lony okres czasu)
2. analiz wra liwo ci na zmiany stóp procentowych
3. analiz rozwarcia (gap analysis) pomi dzy wp ywem i wyp ywem gotówki,
niedopasowania stóp procentowych (interest rate mismatching IRM), pomi dzy
kosztami (odsetki p acone przez bank) i dochodami (odsetki uzyskane od klientów)
4. zarz dzanie ryzykiem na poziomie banku
5. op acalno op at i stóp procentowych
6. codzienne raportowanie pozycji banku (treasury position), ogólnej wg walut oraz
dla kombinacji walut wg rachunków nostro/vostro, departamentów (z podaniem
kursu redniego) itp.
Zastosowanie zaawansowanych metod projekcji operacyjnego przep ywu pieni nego
pozwoli na uzyskanie sygna ów tzw. wczesnego ostrzegania o zaburzeniach przep ywu
wynikaj cych np. ze zmniejszaj cej si mar y odsetkowej, masowego „wchodzenia”
klientów indywidualnych w salda debetowe na kontach osobistych i wzro cie niesp acanych
w terminie rat kredytowych od klientów komercyjnych.
5.5. Systemy ekspertowe i neuronowe w zastosowaniach bankowych
Systemy ekspertowe oraz systemy stosuj ce modele sieci neuronowych zaliczy mo na do
systemów inteligentnych ( a ci lej, systemów z zakresu sztucznej inteligencji). Systemy
inteligentne znajduj zastosowanie w tzw. rodowisku s abo okre lonym lub nieokre lonym
(np. w rozk adach liczb sprawiaj cych wra enie chaosu), w którym nie wyst puj klasyczne
algorytmy z dok adnie zdefiniowanymi zmiennymi i zale no ciami arytmetycznymi oraz
nie znajduj
zastosowania metody statystyczne. W klasie tych systemów mie ci si
technologia "data mining"
wykorzystywana w celu odkrywania struktur wiedzy
wspomagaj cej proces podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej pewno ci.
Cech charakterystyczn tych systemów jest to, e nie potrzebuj one kompletnych
danych, a wr cz minimalizuj ich ilo poprzez tzw. redukcj danych, pozostawiaj
jedynie
informacje pierwotne (usuwanie wtórnych informacji poprzez tzw. feature selection, podobnie
jak w przypadku normalizacji baz relacyjnych), istotne lub syntetyczne (wyabstrahowane
charakterystyki grupowe tzw. clustering), dzi ki czemu zmniejsza si maszynoch onno

przetwarzania danych. Do filtrowania danych u ywane mog by modele sieci neuronowej,
ce do wychwycenia korelacji danych ze standardowymi trendami.
Systemy ekspertowe zwane systemami opartymi na bazach wiedzy przeznaczone s
do rozwi zywania problemów
poprzez na ladowanie regu stosowanych przez ludzi
ekspertów. Baza wiedzy zawiera regu y, sieci semantyczne i mechanizmy heurystyczne dla
problemów w okre lonej dziedzinie, mechanizmy wnioskowania do przodu i do ty u
(inference, reasoning ) oraz interfejs u ytkowników. Stosowane s tutaj takie techniki jak
heurystyczne ci gi wnioskowania (heuristic reasoning chains) wg przypadków (case-based)
ju zaistnia ych lub regu (rule-based), itp. Regu ami s zwykle mechanizmy IF-THEN
(“je li-to”) wzbogacone o algorytmy prawdopodobie stwa (wiarygodno ci zachodzenia
regu y oraz stopnia wiarygodno ci przyczyn i skutkow) lub oczekiwania (tzw. belief values)
albo pewno ci (czyli ró nicy pomi dzy stopniami wiarygodno ci i niewiarygodno ci). Sieci
semantyczne s zbiorem w ów po czonych w asno ciami (relacjami), przy czym
aktywno w ów mierzona jest sum wag. Typowym obszarem zastosowa systemów
ekspertowych w bankowo ci jest doradztwo w zakresie inwestowania kapita u oraz
kredytowania.
Systemy “neuronowe” oparte s na modelach sieci neuronowych. Modele
neuronowe s prób symulacji logiki ludzkiego poznania m.i. poprzez okre lanie “si y”
powi za
przy przechodzeniu od warstwy najni szej do najwy szej lub poprzez
poszukiwanie wzorca. Modeli takich jest kilkadziesi t, przy czym do najpopularniejszych
nale
wielowarstwowa sie perceptronowa ( MLP), bazowa funkcja radialna (radial basis
function - RBF ), sie Kohonena, itp. W systemach neuronowych wykorzystywana jest
rownie teoria chaosu, algorytmy genetyczne (czyli reprodukcji, krzy owania i mutacji),
nieliniowa analiza danych, logika rozmyta (“ fuzzy logic ”) i zbiory rozmyte (“fuzzy sets”) itp.
Systemy neuronowe poddaj si udoskonalaniu, gdy zwykle umo liwiaj wybór typu sieci,
ingerowanie w po czenia pomi dzy neuronami i warstwami, wybór techniki uczenia oraz
ustawiania liczby neuronów i warstw, warto ci wag, maksymalnej liczby iteracji itp.
Systemy neuronowe
przeznaczone s g ównie do zada polegaj cych na
modelowaniu zale no ci, analizie szeregów czasowych (time series analysis) i prognozowaniu,
wykonywaniu zada klasyfikacyjnych (segmentacyjnych). W ród zastosowa finansowych
szczególnie popularne jest u ywanie systemów neuronowych do wspomagania operacji
gie dowych w zakresie tzw. “futures” i segmentacji klientów wg typów zachowania si (w
aspekcie produktów i transakcji). Bardzo u ytecznym zastosowaniem systemów neuronowych
jest przewidywanie zapotrzebowania na gotówk w skarbcach oddzia owych.
Systemy neuronowe ukierunkowane s na wykrywanie trendów, wzorców oraz
„nienormalno ci” w du ych wolumenach danych. Jako przyk ad zastosowania mo na poda
system wykrywania oszustw w transakcjach realizowanych poprzez karty p atnicze. W
przypadku wykrycia nietypowego zachowania si klienta (w stosunku do dotychczasowej
historii wykorzystywania karty, np. p atno wielokrotnie przekraczaj ca redni wysoko
transakcji danego klienta, dni i godziny pobra gotówki w bankomatach itp. system mo e
sygnalizowa - w czasie rzeczywistym tj. podczas wczytywania karty - konieczno
zastosowania dodatkowej kontroli w stosunku do klienta
.
Podsumowanie
Wsparcie kierownictwa banku, aczkolwiek wykorzystuje dane pochodz ce z
systemów transakcyjnych obs ugi klienta, wymaga odr bnych aplikacji oraz specjalistycznej
technologii gromadzenia i prezentacji informacji, a wi c hurtowni danych i narz dzi
OLAPowych. Dzi ki hurtowniom danych banki osi gaj te takie dodatkowe korzy ci w
sferze informatycznej jak scalenie danych, do tej pory rozproszonych w ró nych aplikacjach i

odci enie systemów transakcyjnych (dedykowanych do
pracoch onnych zada raportowania dla potrzeb kierownictwa.

obs ugi

klientów)

od

O sukcesie wdro enia systemu informatycznego wiadczy przede wszystkim to, czy
spe nione zosta y za one cele informacyjnego wspierania biznesu, a nie to, e technicznie
oprogramowanie funkcjonuje bez zarzutu.
Zakres wspomagania biznesu zale y nie tylko (i nie tyle) od samej technologii, ale od
ycia jej do rozwi zywania istotnych problemów biznesowych. Istotne korzy ci biznesowe
wyst pi , je li zostanie ona u yta np. do zarz dzania ryzykiem finansowym (opartym na
projekcji przep ywu pieni nego, scoringu klientów sk adaj cych wnioski kredytowe) oraz
lepszego rozpoznania potrzeb klientów ( m.i. poprzez ich segmentacj w systemie CRM).
Dr Zygmunt Ryznar

