ČSOB Banka zlepšuje služby
klientům díky spolupráci
s IT společností Millennium
CRM aplikace poskytuje komplexní pohled na klientské údaje

DŮLEŽITOST DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

IT trendy v bankách
Zavádění moderních IT technologií ve velkých společnostech jako jsou banky, je důkazem toho, že digitalizace má
silné postavení už i ve společnostech s původně konzervativnějším prostředím. Rozhodnout se pro změny, které
přinesou digitální transformaci procesů a změnu vnitrofiremní kultury, vyžaduje velkou odvahu.

Vzrůstající sílu digitální transformace podtrhují i mnohé
světové studie a průzkumy, jejichž výsledkem je sumář top
strategických priorit nejen pro bankovní sektor.

Top priority bank v 2021
V průzkumu Digital Banking Report se loni zaměřili na zjištění
top strategických priorit globálně fungujících bank pro rok 2021.
Jako nejdůležitější prioritu vnímají bankovní instituce digitální
transformaci a hned na druhém místě je zlepšení zákaznické
zkušenosti.
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Rozdíl mezi nejlepšími poskytovateli digitálních služeb ve finančních službách a poskytovateli z většiny starších finančních institucí je v tom, že organizace, které jsou prvními na digitálním trhu,
se orientují na zlepšení zákaznické zkušenosti. Digitální transformace však začíná zjednodušením zejména interních procesů,
čímž banky získávají silnou konkurenční výhodu.
Zdroj: Capgemini Financial Services

Efektivní
spolupráce

I pro ČSOB Banku je digitalizace jedním z jejích klíčových pilířů. Díky Microsoft technologii začala využívat jedno celobankovní
řešení, které je součástí dlouhodobého strategického programu digitální transformace banky. Příběh ČSOB Banky je příkladem
toho, jak z jednoduché myšlenky, která stála na počátku, může vzniknout komplexní dlouhodobá strategie.
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Profil zákazníka
Československá obchodní banka (ČSOB) je přední slovenská banka s více než 50letou
tradicí. Své služby poskytuje neprofesionálním klientům, malým a středním podnikatelům,
korporátním firmám a klientům privátního bankovnictví. Kromě kompletní nabídky bankovních produktů vyniká i díky uplatňování bankopojistného konceptu a zejména osobním
přístupem. V portfoliu ČSOB Banky nechybí běžné účty, termínované vklady, spotřební
či hypoteční úvěry, kreditní karty, jakož i různé další produkty, např. životní či neživotní
pojištění, podílové fondy, leasing či stavební spoření.

Výchozí situace
ČSOB Banka před zavedením CRM řešení používala na správu klientů
a jejich údajů proprietární a na dnešní poměry už zastaralou aplikaci.
Toto řešení mělo několik omezení pro správu prospektů či vytváření
a spouštění různých komerčních kampaní pro vybrané segmenty klientů.
Hlavním nedostatkem stávajícího řešení byla roztříštěnost údajů o klientech banky, chybějící jednotný katalog produktů a sumární přehled
interakcí klienta s bankou ve všech kanálech, na což se v dnešní době
klade velký důraz.

Vedení banky jsme proto navrhli efektivní využití platformy Microsoft
Dynamics 365, pomocí které by nová CRM aplikace pokrývala klíčové
byznysové a funkční oblasti: Customer Management, Sales, Marketing
a Servicing. Součástí integrace CRM řešení do celkové IT architektury
banky by kromě napojení na několik core bankovních systémů a datové
zdroje bylo například i propojení s fyzickou čtečkou ID karet, což je pro
obsluhu klientů na pobočce nezbytností.

Potřeba stále větší orientace na data a jejich správné použití přivedly
ČSOB Banku k přehodnocení strategie a k myšlence posunout se a zlepšit
práci s klienty.

Data se stala klíčovou komoditou. Pokud s nimi firma dokáže správně pracovat, znamená to přidanou
hodnotu pro zákazníka, který díky tomu dostane to, co opravdu potřebuje - analýzu jeho potřeb, kvalitní
poradenství a ve finále produkt, který odpovídá jeho potřebám. A samozřejmě kvalitní nástroj pro řízení
dat usnadňuje a zefektivňuje práci pro všechny naše kolegy, v přímém i nepřímém kontaktu se zákazníkem. Je základním pilířem naší digitální transformace, která není pouze o technické výměně systémů,
ale o transformaci našeho myšlení a dívání se na všechny procesy a všechny kroky tak, aby byly orientovány
v první řadě na zákazníka.
Mé poděkování proto patří všem kolegům, kteří stáli při implementaci CRM jakož i těm, kteří ho dennodenně
využívají, neboť v opačném případě by celá snaha neměla smysl. A samozřejmě týmu Millennium za jejich
profesionální přístup během celého procesu implementace tohoto řešení.

Juraj Ebringer
Člen představenstva ČSOB zodpovědný za retailové a privátní bankovnictví
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Řešení
CRM řešení je primární klientskou aplikací, kterou lze použít pro všechny
klientské segmenty banky a přizpůsobit potřebám všech zaměstnanců,
kteří pracují s klientskými daty. CRM systém podporuje správu všech
prodejních kanálů pomocí aktuálních a snadno dostupných údajů o
klientech. Slouží jako klíčový zdroj dat pro poznání klienta, čímž usnadňuje zaměstnancům nastavení správné komunikace a kontrolované
řízení prodejních a servisních procesů v rámci životního cyklu klienta
banky. Součástí CRM řešení je i komplexní katalog bankovních produktů.

Dodané řešení je uživatelsky příjemným a přehledným nástrojem zohledňujícím byznys priority ČSOB Banky. Management banky získal díky CRM
řešení nástroj pro lepší koordinaci činností jednotlivých zaměstnanců,
které může sledovat přes různé parametry a efektivně tak řídit jejich
pracovní výkon.

Tento projekt byl pro nás skutečnou výzvou a jsem velmi rád, že jsme ho společně zvládli. Při řešení takového rozsahu nejde jen o zvládnutí různých technických a integračních otázek. V první řadě jde o správné
pochopení a sladění očekávání všech, mnohdy různých skupin uživatelů. Implementace nového řešení
tohoto typu totiž nesouvisí pouze s dodávkou nového technického řešení, ale i se změnou přístupu
a způsobu fungování.
V ČSOB se to podařilo, což nás sa velice teší. Zároveň si uvědomujeme, že je to mnohdy jen začátek cesty a neméně důležité je být zákazníkovi nablízku i nadále a pomáhat mu v dalším směřování
a rozvoji řešení.

Richard Sládek
Finance and Utility Business Lead, Millennium
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Moderní technologie umožňují firmám přizpůsobit dostupné digitální řešení jejich konkrétním potřebám, aby dosáhly vyšší efektivity a škálovatelnosti. Technologie zjednodušují každodenní práci či přístup
k reálným a dobře zpracovaným datům. Zároveň pomáhají firmám řešit problémy, jakož i pochopit potřeby svých zákazníků. Projekt CRM aplikace pro ČSOB je praktickým příkladem toho, jak data
a technologie transformují moderní bankovnictví k vyšší spokojenosti zákazníků.

Violeta Luca
Generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko

Cíl projektu
ČSOB Bance jsme dodali aplikaci postavenou na Microsoft technologii,
která zhmotnila digitální strategii banky. Cílem aplikace je poskytnout
všem uživatelům - od poboček přes call centrum, firemní bankovnictví
až po back office - jednotný a moderní nástroj na management klientů,
potenciálních klientů a činností s tím souvisejícími.
Dodaná aplikace poskytuje prvotřídní zákaznickou podporu, jednoduchý a komplexní přehled o datech klientů a snazší správu potřeb a nabídek pro klienty. Samozřejmostí je podpora efektivního řízení kontaktů
a vztahů se zákazníky.
Ilustrační obrázek

Průběh projektu
Implementace řešení byla v prvních fázích řízena standardním CPMF
projektovým řízením, od roku 2020 však další fáze přešly na agilní
metodu řízení. Díky tomu měl management banky k dispozici průběžný
pohled na stav projektu a mohl sledovat výsledky jednotlivých sprintů,
čímž se zajistila jeho rychlá zpětná vazba.
Vzhledem k tomu, že nasazení CRM řešení bylo strategickým projektem
s účelem využití pro celou banku, na straně zákazníka byly do jeho realizace zapojeny všechna oddělení a úrovně managementu. Vývoj byl
realizován v našem cloudovém prostředí, avšak testování a akceptace
probíhaly u zákazníka.
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V rámci realizace projektu bylo nejdůležitějším úkolem mapovat požadavky a očekávání rozdílných skupin uživatelů v rámci ČSOB Banky na
možnosti a funkčnosti platformy Microsoft Dynamics 365. Minimalizovala
se tak potřeba složitého vývoje a customizaci. Cílem tohoto přístupu
bylo podpořit jednodušší údržbu a flexibilní rozvoj řešení do budoucna.
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Našemu zákazníkovi
jsme přinesli významné benefity
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klíčový nástroj, který optimalizoval a zjednodušil interní procesy.
Zefektivnění řízení kontaktů a vztahů se zákazníky.
Komplexní přehled o datech klientů a lehčí správa potřeb a nabídek pro klienty.
Nástroj pro lepší koordinaci činností zaměstnanců banky.
Zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními banky.
Katalog všech bankovních produktů.

Použité technologie

Jak začít?
Kontaktujte nás ještě dnes a dohodneme si nezávazné setkání.
Společně si projdeme vaše potřeby a připravíme řešení šité na míru pro vaši
společnost.

obchod@millennium.cz
www.millennium.cz
+420 702 064 695

Millennium Services, spol. s r. o.
www.millennium.cz
+420 702 064 695
mail@millennium.cz

