
DORADZTWO BIZNESOWE 

Rozwiązania IT 
dla sektora finansowego 

Dlaczego rynek finansowy jest tak eks
cytujący dla IT? Czy powodem są te 
wielkie budżety? 
Podmioty tego sektora dysponują spory
mi pieniędzmi, ale nie jest łatwo po nie się
gnąć. Instytucje finansowe posiadają osobne 
działy informatyki, najczęściej z bardzo do-
świadczoną kadrą. Ci ludzie dobrze wiedzą, 
co i jak kupować, aby nie przepłacać, a z dru
giej strony jak mało który klient potrafią do
cenić wartość usług świadczonych przez 
integratora. Na świecie finanse są praw

nej masy krytycznej: zasobów, kapitału, 
renomy firmy, ale w przypadku banków 
spółdzielczych jest dużo łatwiej - za
trudniają często tylko po 30 - 40 osób, są 
mocno osadzone w lokalnej społeczności 
i przychylnie patrzą na oferty firm z tego 
samego regionu. Mniejsza skala działal
ności tych banków wymusza oszczęd
ności w liczbie zatrudnianych osób, stąd 
dział informatyki chętnie szuka partne
rów na zewnątrz do wykonania powie
rzonych zadań. 
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dziwym motorem rozwoju technologii IT 
- poza telekomunikacją żaden inny sektor 
nie zależy tak bardzo od technologii. Współ
praca z wymagającym, ale i wizjonerskim 
klientem ułatwia resellerowi zrozumienie 
wielu innych modeli biznesowych i zdoby
cie klientów także z innych sektorów. 

Ile instytucji finansowych działa obec
nie w Polsce? 
Można przyjąć, że jest około kilkadzie
siąt dużych instytucji i ponad 400 banków 
spółdzielczych, które są dużo mniejszymi 
organizacjami. 

Czy nie są to klienci zbyt duzi jak dla 
przeciętnego resellera? 
Nawiązanie współpracy z dużą instytu
cją finansową wymaga posiadania pew-

Ostatnie informacje dotyczące zwol
nień w sektorze bankowym nie nastra
jają optymistycznie... 
Paradoksalnie nie musi to oznaczać bra
ku zamówień na IT. Mając mniejszą liczbę 
pracowników, banki są skłonne powierzyć 
zewnętrznym podmiotom większą liczbę 
zadań w obszarze sprzedaży, obsługi klien
ta, backoffice'u. Taki outsourcinggeneruje 
popyt na nowe rozwiązania IT z zakresu 
bezpieczeństwa, infrastruktury, call cen
ter, digital signage itp. Nawet w czasie spo
wolnienia wszystkie instytucje nie chcą 
tracić na rzecz konkurencji najbardziej 
rentownych klientów. To powoduje kon
kurencję i ciągłe inwestycje w IT. 

Jakie obszary biznesu są dla instytucji 
finansowych szczególnie ważne? 

Sektor finansowy jest mocno regulowany. 
Myślę, że po aferze Amber Gold możemy 
spodziewać się dalszego zaostrzenia wy
mogów prawnych, a to na pewno wymusi 
popyt sektora na wszelkie rozwiązania 
informatyczne niezbędne do tego, aby je 
spełnić. Ochrona dobrej reputacji banku, 
budowanie zaufania klientów, zwłaszcza 
tych lokujących depozyty, są kluczowe 
dla tego sektora. A dobra reputacja zależy 
także od posiadanych systemów IT i ich 
zabezpieczeń. Oprócz ryzyka prawnego 
banki i ubezpieczyciele zawsze szukają 
sposobów, jak ograniczyć przy pomocy 
IT wszelkie ryzyka operacyjne: awarie 
systemu, włamania, rabunki, kradzieże 
danych lub tożsamości. Ważnym obsza
rem biznesowym jest też redukcja kosz
tów operacyjnych, tzw. OPEX-u, także 
w sferach nieinformatycznych, jak np. 
koszty delegacji i szkoleń, druku i wy
najmu nośników reklamowych, a także 
obsługi klientów. Kolejny ważny obszar 
to zwiększanie zysku instytucji finanso
wej przez przyciąganie do siebie najbez
pieczniejszych klientów. 

Jak strategia biznesowa sektora fi
nansowego przekłada się na kupowa
ne technologie i gdzie w tym wszystkim 
miejsce dla resellera? 
Z naszego doświadczenia wynika, że 
wśród technologii, po które w ostatnim 
czasie sięga ten sektor, na pewno znajdu
je się bezpieczeństwo IT, storage, wideo-
konferencje, Unified Communications, 
Digital Signage oraz wyposażenie sal kon
ferencyjnych. Rosnąca popularność table
tów powoduje, że wiele banków poważnie 
rozważa je jako narzędzie dla swoich pra
cowników, co wymusza inwestycje wbez-
pieczną infrastrukturę WLAN - to są 
obiecujące nisze dla naszych partnerów, 
z dużą dynamiką wzrostu. Co ważne, 
kompetencje zbudowane celem obsługi 
tych nisz technologicznych łatwo jest wy
korzystać w innych obszarach: edukacji, 
medycynie czy sektorze samorządowym. 
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