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KIERUNEK, W KTÓRYM
IDZIEMY
w drodze do chmury

W dniach 24-25 maja 2022 r. odbyło się kolejne Forum
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Technologii Bankowości Spółdzielczej. Po ponad dwóch
latach udało się je zorganizować w formie stacjonarnej.
Od strony merytorycznej Forum było niezwykle wartościowe,
w szerokim zakresie poruszało temat usług chmurowych.
Praktycznie przez dwa dni prelekcji i dyskusji na scenie, ale co
najważniejsze również po stronie słuchaczy, dało się wyczuć
duże zainteresowanie aktualną tematyką Forum. Z mojego
punktu widzenia wydarzenie od dawna nie gościło tylu słuchaczy
i wydaje mi się, że to zasługa m.in. tematyki, która była
prezentowana.
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Materiały z tego spotkania mogą Państwo znaleźć na stronie:
konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologiibankowosci-spoldzielczej-2022 w sekcji Relacje
z #ForumTechnologiiBS.
Podążając za agendą FTBS, chciałem się z Państwem podzielić
kilkoma spostrzeżeniami, nawiązując do tego, co robimy
w Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych.

Banki korzystają z kompetencji CRUZ
Małymi krokami wchodzimy w świat cyberbezpieczeństwa
wspieranego sztuczną inteligencją. Nie wszyscy z Państwa wiedzą,
że CRUZ nadzoruje teleinformatyczną sieć rozległą w Grupie BPS.
Jest to o tyle istotnie, że pozwala w jednym miejscu zarządzać
złożoną infrastrukturą, co nie byłoby możliwe bez wdrażanych
rozwiązań monitorujących tak rozległą strukturę sieci.
W tym miejscu warto podkreślić znaczenie odpowiednich narzędzi
oraz - co najważniejsze – kompetencji osób, które ze strony CRUZ
wspierają poprawne działanie sieci.
Doskonałym przykładem wykorzystania zasobów jest projekt, przy
którym niektórzy z Państwa już nam zaufali. W kilkudziesięciu
bankach wdrożyliśmy sieci zarządzane programowo (SD-WAN),
które w elastyczny sposób potrafią same „ominąć” awarię
urządzenia i zapewnić ciągłość działania banku.

Z pocztą (i nie tylko) do chmury
Jako CRUZ przenieśliśmy naszą pocztę do usługi Microsoft 365.
Chodzi tutaj konkretnie o pocztę pracowników Spółki, a usługa
poczty dla banków pozostaje na chwilę obecną bez zmian.
O ile sama poczta wydaje się dość standardowym produktem,
o tyle instytucje, które do tej pory korzystały ze starszych rozwiązań,
odczują znaczne podniesienie jakości usługi.
Usługa M365 nie dotyczy wyłącznie poczty, ale ogólnej
efektywności miejsca pracy z wykorzystaniem wszystkich narzędzi
pakietu:
począwszy od wideokonferencji,
przez pakiet biurowy,
po narzędzia dotyczące bezpieczeństwa.
W tym zakresie zdobywamy kompetencje i przygotowujemy
się do wsparcia migracji chętnych klientów do chmury.
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Wymagania i standardy
Dobrym materiałem
pomagającym zrozumieć chmurę,
a także wymagania i standardy
wdrożenia usługi chmury
obliczeniowej publicznej
lub hybrydowej, jest
przygotowany przez Związek
Banków Polskich Standard
PolishCloud 2.0 (zbp.pl/DlaBankow/Bankowoscelektroniczna/PolishCloud).
Ten dokument, począwszy
od ogłoszenia komunikatu KNF,
jest przez przedstawicieli
sektora finansowego nieustannie
rozwijany. Pozwala zrozumieć,
jakie wymagania są przed nami
stawiane, ale również prezentuje
gotowe szablony niektórych
dokumentów czy schematów
działania, jakich wymagają
rozwiązania chmurowe.

Wszystkie działania, które prowadzimy, są zgodne z wymaganiami
Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi chmury obliczeniowej
(knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/chmura_obliczeniowa).
Jako firma technologiczna przygotowujemy się wewnętrznie
do zabrania naszych klientów do usług chmurowych, które będziemy
tworzyć. Mówimy tutaj o „klasycznych” usługach: od wystawienia
serwerów w chmurze, po nieco bardziej złożone projekty, typu
udostępnienie środowiska testowego na życzenie. Każda nowa
usługa, jaką udostępnimy, będzie zgodna z wymaganiami
stawianymi sektorowi finansowemu.
Jesienią planujemy poprowadzić cykl webinarów tematycznych,
na których będą Państwo mogli poznać szerszy katalog usług
chmurowych oferowanych samodzielnie przez Centrum Rozwoju
Usług Zrzeszeniowych, jak również przy wsparciu naszych partnerów
technologicznych.

Korzyści płynące z chmury
Odchodząc od regulacji i wymagań, przejdźmy do benefitów jakie
dostarcza chmura. Korzyści są wyraźnie widoczne w kilku
obszarach:
Finanse – wiele właściwie wdrożonych usług chmurowych
zmniejsza potencjalne koszty, jakie poniosłaby instytucja
budująca rozwiązania we własnym zakresie. Dzięki chmurze
zakup serwerów czy licencji dedykowanego oprogramowania
nie jest już konieczny.
Innowacyjność – duże grupy podmiotów korzystających
z jednego rozwiązania, dzięki usługom obsługiwanym centralnie,
mogą znacznie szybciej wdrażać, ale też zmieniać niektóre
rozwiązania. Dobrym przykładem jest platforma Eximee,
za pośrednictwem której klienci banków mogą składać wnioski
500+, 300+, czy korzystać z dofinansowania w ramach Tarcz
finansowych PFR. Ostatnio wdrożyliśmy na platformę EXIMEE dwie
nowe usługi: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i tzw. Świadczenie
żłobkowe. Od strony technologicznej praktycznie nie widzą
Państwo dużej ilości zmian jakie są na bieżąco realizowane,
jednak łatwo zauważyć większą funkcjonalność platformy.
Klienci – coraz częściej zwracają uwagę na to, z jakich
rozwiązań korzystają wybierane przez nich firmy, a co za tym
idzie jak wybierane rozwiązania wpływają na środowisko. Warto
rozważyć, czy budować kolejne serwerownie i systemy, skoro
można skorzystać z już istniejących.
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Pracownicy – zyskują perspektywę rozwoju i motywację
do pracy. Nowe technologie to nowe możliwości. Odchodzimy
od standardowego IT. Usługi chmurowe to optymalizacja czasu,
jaki poświęcamy na wdrażanie nowych rozwiązań. Więcej uwagi
można przeznaczyć na pracę dającą satysfakcję, a nie
monotonne, powtarzalne czynności, które z powodzeniem
mogłyby realizować automaty czy roboty.
Tych kilka obszarów jest dość dobrze zdefiniowanych i mają swoje
odzwierciedlenie w wymaganiach ESG (środowiskowe, socjalne
i ładu korporacyjnego), jakie nowoczesne instytucje wdrażają i mają
obowiązek raportować.
Wracając do FTBS 2022 i (cyber)bezpieczeństwa jakie daje chmura,
przypomnę Państwu przykład, który pojawił się w drugim dniu Forum.
Mariusz Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu PrivatBanku Ukraina
opowiedział o tym, jak podczas inwazji na Ukrainę w kilka dni
przeniesiono całą infrastrukturę banku do chmury, co pozwoliło na
zachowanie ciągłości usług tej organizacji.
Czy udało by się tego dokonać w kraju niszczonym przez agresora?
Osobiście wątpię. Natomiast ta prelekcja pokazuje, jakie możliwości
daje chmura – ciągłość działania, elastyczność, niezależność,
bezpieczeństwo, długo można by jeszcze wymieniać.
„Sky is the limit” – to angielskie powiedzenie dobrze obrazuje,
że w zakresie usług chmurowych ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Poszerzajmy wspólnie horyzonty technologiczne, zgodnie
z wymaganiami, jakie stoją przed naszym sektorem.
Paweł Gula
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SYGNALIŚCI: PROJEKT USTAWY
KRAJOWEJ A DYREKTYWA UE
O ochronie Sygnalistów pisaliśmy więcej w Biuletynie CRUZ Nr 6
(do pobrania na stronie cruz.com.pl/biuletyn). W ostatnim
kwartale sytuacja uległa zmianie. W kwietniu 2022
zaproponowano rozszerzone zapisy projektu ustawy o ochronie
osób zgłaszających naruszenia prawa i obecnie pracuje nad nim
Rządowe Centrum Legislacji.

Czy warto wstrzymywać się z opracowaniem
procedury?

Biorąc pod uwagę fakt, że vacatio legis wydłużone zostało z 14
dni do 2 miesięcy i daje podmiotom dodatkowy miesiąc od
momentu publikacji aktu prawnego w Dzienniku Ustaw RP, należy
pamiętać, że są to łącznie tylko 3 miesiące (w tym na
przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji wewnętrznych z
przedstawicielami związków zawodowych lub rad
pracowników).
Wypełnienie obowiązku wdrożenia systemu umożliwiającego
zgłaszanie naruszeń jest tylko kwestią czasu, wydaje się więc

Zgodnie z przepisami
Zapisy Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady UE
2019/1937 z dnia 23.10.2019 r.
w sprawie ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa
Unii nałożyły na wszystkie
podmioty prawne działające
w sektorze finansowym
posiadanie:
1. kanałów dokonywania
zgłoszeń uwzględniających
formy ochrony przed
działaniami odwetowymi;
2. wewnętrznej procedury
przyjmowania zgłoszeń
i podejmowania działań
następczych.

zasadnym przygotowanie się już teraz i to nie tylko ze względu
na nieuniknione zmiany legislacyjne. Posiadanie przez
nowoczesne Banki zarówno procedury wewnętrznej, jak i
anonimowego narzędzia do zgłoszeń Sygnalistów, pozwoli
na szybsze ujawnienie działań niepożądanych.

Zachęcamy do zapoznania
się ze szczegółami oferty
gotowego rozwiązania pod
nazwą Demaskator, które dla
Państwa przygotowaliśmy.
Zapraszamy do kontaktu z nami
pod adresem oferty@cruz.com.pl.
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KATALOG PRODUKTÓW CRUZ
Na końcu Biuletynu prezentujemy Państwu katalog produktów aktualnie dostępnych w CRUZ.
O ofertę cenową i warunki wdrożeń można zapytać swojego opiekuna handlowego albo wysłać
email na adres oferty@cruz.com.pl
SFInX
System SFInX optymalizuje procesy sprzedaży i obsługi kredytów detalicznych (moduł Detal) oraz
zarządzania należnościami i wierzytelnościami klientów (moduł Windykacja). Automatyzuje
powtarzalne, często pracochłonne czynności związane z każdym z tych obszarów i umożliwia wdrażanie
optymalnych strategii operacyjnych. Jest zintegrowany z systemami wykorzystywanymi w banku
(defBank, MIG DZ, BIK PAF, GUS, Generali), co przyspiesza obsługę klienta i ułatwia pracę doradców.
Platforma HaeR2
Platforma HaeR służąca do obsługi kadrowo-płacowej. Dostępne są cztery warianty usługi:
kompleksowa z uwzględnienim wszystkich prcesów HR w bankach (wynagrodzenia, kontakt z ZUS,
płatniekiem, PFRON, itp.), sam system dostępny dla wszystkich pracowników pozwalający na
automatyzację obiegu wniosków kadrowych, oraz wersje pośrednie.
Matryca Funkcji Kontroli
Rozwiązanie wspomagające tworzenie matrycy funkcji kontroli w Banku oraz przeprowadzanie
niezależnego monitorowania. Usługa polega na obsłudze zgłoszeń od Banku, dostarczenia wsparcia
technicznego, udostępnienia modułu Matryca Funkcji Kontroli systemu KOS, oraz na zapewnieniu
zasobów przechowywania dokumentów wymaganych w procesie audytu. Automatyzacja procesu
kontroli wewnętrznej.
Spełnia wymagania Rekomendacji H.
Listy PEP
Oferujemy dostęp do platformy List Restrykcyjnych iAML, która udostępnia listy (PEP, sankcyjne, ostrzeżeń
KNF, PKD, GEO, kursy walut NBP).
Wymóg prawny: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz
niektórych innych ustaw (ustawa o AML).
Wnioski 300+/500+
Platforma wnioskowa EXIMEE obsługująca wnioski o dofinansowanie z tytułu programów rządowych
Dobry Start (300+) i Rodzina 500+
PFR
Platforma wnioskowa EXIMEE obsługująca wnioski o dofinansowanie sektora MŚP z państwowego
projektu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR.
Usługa Poczty elektronicznej
Usługa profesjonalnej poczty elektronicznej umożliwia stworzenie kont pocztowych dla pracowników
banku we własnej domenie bankowej (np. imie.nazwisko@bsmiasto.pl) z zachowaniem poziomu
bezpieczeństwa wymaganego przez KNF oraz zastosowaniem filtrów antywirusowych i antyspamowych
dla wszystkich skrzynek pocztowych.
Spełnia wymagania Rekomendacji D dot. bezpieczeństwa i ochrony danych bankowych.
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Hosting strony www
Usługa hostingu oraz administracji strony internetowej banku.
Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Oferujemy nie tylko sprzedaż niezbędnych urządzeń biurowych, ale również ich dzierżawę
na indywidualnych warunkach.
Baza cen transakcji z rynku nieruchomości
Oferujemy dostęp do największej w Polsce bazy transakcji z rynku nieruchomości. Ponad 4 mln transakcji
z wszystkich powiatów i gmin.
Migam
Aplikacja do obsługi klientów niewidomych i głuchoniemych w Banku. Usługa Wideodoradcy to zdalna
obsługa obecnych i nowych klientów. Zapewnia zachowanie bezpieczeństwa pracowników i klientów
przy jednoczesnym utrzymaniu dostępności oferowanych przez Bank produktów.
Wymóg prawny: Prawo Bankowe - udostępnianie dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami.
SD-WAN
Bezpieczna komunikacja w sieci WAN Zrzeszenia BPS.
Usługa BVPN
Podstawowe bezpieczne łącze internetowe do komunikacji pomiędzy bankiem zrzeszającym
a pojedynczymi bankami spółdzielczymi.
Kolokacja urządzeń teleinformatycznych
Kolokowane urządzenia (serwery, switche, routery, storage) mogą być własnością Banku Spółdzielczego
lub mogą być wydzierżawione Bankowi Spółdzielczemu przez CRUZ na preferencyjnych warunkach.
Kolokowane urządzenia instalowane są w serwerowni CRUZ w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81.
Zamknięcie dnia - Defbank Pro
Wykonywanie zdalnej operacji zamknięcia dnia w DefBank Pro.
Wallix
Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dostępem użytkownika uprzywilejowanego oraz
monitorowania i rejestrowania sesji.
Szkolenia z cyberbezpieczeństwa
Organizujemy szkolenia z cyberbezpieczeństwa informacji na trzech poziomach zaawansowania,
oferujemy Certyfikaty z licencją TUV.
Administracja stroną Banku na Facebooku
Administrowanie stroną banku na Facebooku to usługa założenia profilu oraz systematyczne
publikowanie postów zgodnie z harmonogramem ustalonym z bankiem, z materiałami, nad którymi bank
ma 100% kontroli i sam kreuje swój wizerunek.
Demaskator
Udostępnienie platformy Demaskator do zgłaszania nieprawidłowości i kontaktu z sygnalistami
z zachowaniem pełnej anonimowości.
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Sprzęt teleinformatyczny
Oferujemy Bankom Spółdzielczym zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i innych sprzętów
niezbędnych dla funkcjonowania placówki bankowej, a wszystko w atrakcyjnych cenach. Nie ma
produktu, którego nie możemy dla Państwa zdobyć. Poniżej dajemy ogólne przykłady. Potrafimy wejść
w szczegóły, jak mało kto! Odpowiadamy na każde zapytanie.
Oferujemy m.in. drukarki, niszczarki, liczarki Glover, komputery, monitory, routery, switche, serwery
i macierze.
Licencje
Oferujemy zakup i przedłużenie licencji na oprogramowania Microsoft, licencje ORACLE, programy
antywirusowe najlepszych producentów.
Zapraszamy do kontaktu: oferty@cruz.com.pl

