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SFINX

system tworzony przez
Banki dla Banków

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury pierwszego numeru Biuletynu
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych.
Można się w nim spodziewać aktualności z działania CRUZ, naszych odpowiedzi 
na zalecenia i wymogi prawne wobec sektora bankowości spółdzielczej, 
a także zapowiedzi nowych projektów i przedsięwzięć.
Publikujemy w ostatnim tygodniu miesiąca. 
Z serdecznymi pozdrowieniami
Paweł Gula, Prezes Zarządu CRUZ
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SFINX

to zmiana procesów
realizowanych ręcznie
na ich obsługę w sposób
maksymalnie
zautomatyzowany

Na spotkaniach regionalnych często pojawia się hasło „SFInX
jako system, który może pomóc Bankom w codziennej pracy.”

Co się pod tym kryje? 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat
systemu.
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Wdrożenie narzędzia informatycznego nie było jedynym celem
projektu. Przede wszystkich chodziło o standaryzację procesów 
i dokumentów dla wybranych obszarów, na które został
ukierunkowany projekt. System miał docelowo pomóc Bankom 
w sprawniejszym funkcjonowaniu, poprzez zmianę procesów
realizowanych ręcznie, na ich obsługę w sposób maksymalnie
zautomatyzowany. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki wdrożeniu
mechanizmów do oceny zdolności kredytowej i udostępnieniu 
w systemie wszystkich szablonów dokumentów, które są
wykorzystywane w poszczególnych procesach. Są to elementy,
które znacząco ułatwiają pracę, ponieważ pomagają
użytkownikom w wykonywaniu odpowiednich analiz 
i kompletowaniu dokumentacji, minimalizując jednocześnie
niebezpieczeństwo pomyłek, które zdarzają się przy obsłudze
ręcznej. 

W systemie poszczególne kroki procesu są automatycznie
weryfikowane pod kątem ich kompletności oraz poprawności
formatu wprowadzanych danych. SFInX dba także o skierowanie
sprawy do pracownika przypisanego do odpowiednich grup
uprawnień i ról. Dlatego, jeśli w jednym zespole jest duża liczba
spraw, kieruje następny wniosek w kolejce do najmniej
obciążonego pracownika, który może podjąć się danego zadania.
Uwzględniono przy tym kwestie administracyjno-kadrowe, dzięki
czemu pracownik, który planuje urlop, może wskazać swojego
zastępcę, do którego będą przypisane sprawy podczas jego
nieobecności. Równocześnie koordynatorzy zespołów mogą 
na bieżąco weryfikować ilość pracy i odpowiednio nią kierować. 

WEJŚCIE W TERAŹNIEJSZOŚĆ

Projekt SFInX został uruchomiony
na przełomie 2018 i 2019 roku.
Sześć Banków podjęło wyzwanie
stworzenia wspólnego narzędzia,
które ustandaryzuje i ułatwi
obsługę klientów w Bankach
Spółdzielczych. 

ODROBINA
HISTORII

Prace warsztatowe ruszyły pełną
parą, a zespół skupił się 
na zautomatyzowaniu obsługi
wniosku o Kredyt gotówkowy.

Prace prowadzone były
równolegle w obszarze tworzenia
i rozbudowy systemu,
standaryzowania regulacji 
oraz implementacji procesów 
dla poszczególnych produktów.

Na kolejnych etapach doszły 
do tego wnioski o Limit w ROR, 
Kartę kredytową oraz Kredyt
hipoteczny, a także proces
obsługi Restrukturyzacji 
i Windykacji.



Nic nie stoi w miejscu. Otoczenie
systemu ciągle się zmienia.
Chodzi tutaj głównie o kwestie
wymagań instytucji nadzorczych
oraz regulacji dotyczących
konkretnych produktów. 
Na horyzoncie pojawiają się
optymalizacje przygotowanych
procesów, np. w postaci
interfejsów do kolejnych baz
zewnętrznych, które zostaną
wybrane jako najbardziej
ułatwiające/automatyzujące
pracę. 
Myślimy o wdrożeniu nowych
procesów czy produktów dla
Klientów biznesowych. Wszystko
zależy od potrzeb jakie zostaną
zdefiniowane przez uczestników
projektu.
Na potrzeby działających
procesów przygotowujemy
zestawy materiałów dla firm
informatycznych, które mają
wspomagać w przygotowaniu
integracji z systemami
centralnymi Banków, które będą
chciały skorzystać z możliwości
jakie daje SFInX. Kwestie
techniczne to jednak nie wszystko
– pracujemy również nad
zestawem ustandaryzowanych
dokumentów i regulacji
niezbędnych do uruchomienia
rozwiązania po stronie Banków.
Planujemy również dostarczyć
Państwu w najbliższym czasie
kilka filmów prezentujących
działanie systemu oraz
zorganizować webinaria dla
Banków zainteresowanych
rozwiązaniem.
Więcej szczegółów podamy
Państwu w kolejnym biuletynie.

CO W
PRZYSZŁOŚCI?
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Wyjątkowo praktycznym elementem systemu SFInX jest Widok 360,
dzięki któremu w jednym miejscu można zapoznać się ze
wszystkimi danymi, jakie do tej pory zostały zgromadzone przez
Bank na temat wybranego klienta. Dostępne są tam m.in. jego
dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o posiadanych
produktach oraz powiązaniach z innymi osobami, a także
udzielonych zgodach. 

W ramach prac nad procesami uwzględniono również potrzebę
zwiększenia bezpieczeństwa weryfikowanych wniosków
kredytowych. Partnerem projektu zostało Biuro Informacji
Kredytowej, które dostarcza rozwiązanie systemowe dla Banków
w postaci Platformy Antyfraudowej. Dzięki niemu weryfikowane są
wszystkie wnioski kredytowe składane przez klientów. Proces jest w
pełni automatyczny, a w przypadku wystąpienia alertu przechodzi
on w tryb procesowania ręcznego, podczas którego analitycy
CRUZ wykonują pogłębioną weryfikację danych zgromadzonych w
ramach danego wniosku.
Jako rozszerzenie pierwotnego planu, w systemie SFInX został
uruchomiony także Portal CRM, którego koncepcja pojawiła się
wiosną 2020 roku, kiedy w kraju rozprzestrzeniała się pierwsza
fala pandemii koronawirusa (Covid-19). Portal służy do składania
przez klientów dowolnych wniosków online. Banki skorzystały z
tego rozwiązania podczas promocji płatności ApplePay oraz w
kampanii na produkty ekologiczne Eko?Logicznie! Portal
zintegrowany jest ze stroną mojbank.pl, a uzupełnione dane
przekazywane są do systemu i w nim pozostają. Wszystkie
działania użytkowników są odkładane w postaci historii zmian, co
pozwala na pełną rozliczalność w razie wystąpienia wątpliwości. 



Największą

korzyścią, jaką

daje MFK, jest

automatyzacja

procesu kontroli

wewnętrznej. 

MATRYCA FUNKCJI KONTROLI

 
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych wraz ze Spółdzielnią
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS pomaga sprostać zaleceniom
Rekomendacji H wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego,
oferując Bankom moduł Matrycy Funkcji Kontroli. Moduł jest
rozszerzeniem w systemie KOS, a założenia do niego zostały
opracowane przez ekspertów z SSOZ BPS. 

Dotychczas do modułu przystąpiły 63 Banki Spółdzielcze,
a kolejne 110 wyraziło chęć skorzystania z zaproponowanego
rozwiązania. 

Największą korzyścią, jaką daje MFK, jest automatyzacja
procesu kontroli wewnętrznej. Moduł udostępniany przez CRUZ
zawiera wszystkie wymagane funkcjonalności, umożliwiając
Bankom samodzielne stworzenie matrycy funkcji kontroli opartej
o wewnętrzną strukturę organizacyjną każdego Banku. 

Przypominamy, że wsparcie merytoryczne i biznesowe
dotyczące procesów związanych z Rekomendacją H (kontrola
wewnętrzna, audyt) świadczy Spółdzielnia Systemu Ochrony
Zrzeszenia BPS w ramach Umowy ochrony zrzeszenia. 
 
Wszystkie Banki, które chcą wdrożyć u siebie moduł MFK,
proszone są o przekazanie do CRUZ Sp. z o.o. następujących
plików: 
• Wniosek_zbiorowy.doc (w wersji edytowalnej oraz skan z
podpisami) zawierający listę osób mających otrzymać dostęp
do systemu 
• załącznik_strukturę_organizacyjną.xls zawierający opis
struktury organizacji. 

Wszystkie niezbędne dokumenty były wysłane do Banków 22
stycznia 2021 r. 

W przypadku zainteresowania modułem prosimy o kontakt lub
przesłanie uzupełnionych dokumentów na adres:
oferty@cruz.com.pl i do wiadomości
kinga.gajowniczek@cruz.com.pl. 

Pracownicy CRUZ będą wdrażali poszczególne Banki zgodnie z
kolejnością zgłoszeń. 

REKOMENDACJA H
DOTYCZY SYSTEMU
KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ 
W BANKACH

KNF zaleca, by system kontroli

wewnętrznej: 

   był oparty na odrębnym zbiorze

mechanizmów kontrolnych 

   był traktowany jako odrębny 

od systemu zarządzania ryzykiem 

   był ujęty w ramach tzw. modelu

trzech linii obrony, gdzie do

wszystkich tych linii mają być

przypisane odpowiednie

mechanizmy kontrolne oraz

niezależne przestrzeganie ich

monitorowania. 
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W NAJBLIZSZYM

CZASIE

W maju zapraszamy 
na webinary przybliżające
funkcjonalność Platformy
HaeR. Jak zawsze będzie
można obejrzeć system 
od środka i uzyskać
odpowiedzi na nurtujące
pytania.

Wychodząc naprzeciw
potrzebom zgłaszanym
przez Banki Spółdzielcze,
prowadzimy rozmowy 
z firmami prowadzącymi
audyty bezpieczeństwa. 
W najbliższym czasie
zaprezentujemy ofertę.
Więcej informacji na ten
temat przybliżymy Państwu
w kolejnym Biuletynie.

Na początku przyszłego
miesiąca w ofercie CRUZ
pojawią się nowoczesne
modele urządzeń
wielofunkcyjnych Canon.

.


