S T R O N A

1

BIULETYN CRUZ
NUMER

3

|

CZERWIEC

2021

Szanowni Państwo,
Czerwcowy numer Biuletynu CRUZ jest ostatnim przed przerwą wakacyjną - na kolejny
zaprosimy Państwa pod koniec sierpnia.
Dzisiaj przedstawiamy kilka ciekawych produktów i usług, które odpowiadają
na potrzeby Banków na wielu różnych płaszczyznach: wprowadzają automatyzację,
poprawiają ergonomię, dostarczają nowoczesne rozwiązania, a do tego wpływają
na zmniejszenie kosztów.
Zapraszam do lektury
Paweł Gula, Prezes Zarządu CRUZ
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W dobie coraz powszechniejszych usług realizowanych
„z telefonu” coraz częściej odchodzimy od systemów fizycznie
zlokalizowanych w naszych serwerowniach.
Nie zmienia to faktu, że usługi chmurowe muszą spełniać
odpowiednie standardy. Jesteśmy zobowiązani zapewniać
ciągłość działania oraz bardzo szeroko rozumiane
bezpieczeństwo. Priorytetowo traktujemy dostarczane usługi dbamy o dostępność stron www Banku oraz poprawne działanie
bankowości elektronicznej.

S T R O N A

Poruszamy się nie tylko
w obszarze IT, ale również
w operacjach wsparcia
back office osób
działających w sprzedaży.
Mówimy o codziennej pracy
i związanych z nią ryzykach.

Bilans otwarcia to określenie
stanu wszystkich środowisk
informatycznych przed
rozpoczęciem audytu
wewnętrznego.

Bilans otwarcia powinien
być realizowany na wielu
płaszczyznach, z których
dzisiaj wyróżnimy trzy:
Zgodności z regulacjami
oraz wymaganiami
instytucji nadzorczych
Umowy licencyjne
Umowy na świadczone
usługi
Każdy z wymienionych
obszarów jest tylko
elementem całości, którą
powinno się stale
monitorować i weryfikować.
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W poprzednich wydaniach Biuletynu CRUZ pisaliśmy ogólnie
o bezpieczeństwie IT, często zamiennie nazywając je
cyberbezpieczeństwem. Ten temat przyciąga powszechną uwagę,
w ogólnopolskich serwisach internetowych, także tych z branży
bankowej, mogą Państwo przeczytać o atakach hakerskich, które
mrożą krew w żyłach nie tylko pracownikom IT.
Aby kryzysowa sytuacja nie wydarzyła się w naszej organizacji,
niezwykle ważnym jest, by obiektywnie spojrzeć na obszary
wrażliwe i potrafić je dostrzec i zdiagnozować. W oparciu
o prawdziwe informacje będziemy mogli podejmować świadome,
lepsze decyzje.
Niestety określenie stanu rzeczywistego bywa trudne. Środowiska
informatyczne banków są bardzo skomplikowane ze względu na
mnogość i zróżnicowanie systemów głównych i systemów z nimi
współpracujących.
Chcąc odpowiedzialnie podejść do tematu, niezbędne jest
ustalenie tzw. bilansu otwarcia, czyli określenie stanu wszystkich
środowisk.

Regulacje prawne, takie jak prawo bankowe, czy rekomendacje
KNF powodują, że w naszych środowiskach informatycznych
powinniśmy stale dbać o aktualne wersje wszystkich systemów,
zarówno systemów operacyjnych, jak i aplikacji.
Bez wsparcia odpowiednich narzędzi skanujących czy firm
zewnętrznych jest to żmudna i niekończąca się praca.
Na szczęście pojawiają się rozwiązania i partnerzy, którzy takie
procesy skanowania automatyzują, a pracownicy instytucji
bankowych trzymają rękę na pulsie. Śledząc przygotowane
raporty i analizy, wiedzą, co i gdzie trzeba zainstalować,
zaktualizować lub zmienić, żeby uniknąć potencjalnych
problemów.
Szczególnym przypadkiem są systemy, które już nie mają wsparcia
producenta, jednak nadal są w użyciu i nie można ich wyłączyć.
Również na tę sytuację znajdujemy odpowiednie rozwiązanie prezentowaliśmy je na webinarze Deep Security, który cieszył się
u Państwa dużym zainteresowaniem, podobnie jak oferowane
narzędzie.
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Omawiane rozwiązania
prezentujemy na
bezpłatnych webinarach,
na które mogą się Państwo
rejestrować przez stronę
internetową:

cruz.com.pl/webinary
Staramy się dobierać
tematy atrakcyjne dla
Banków: przedstawiamy
narzędzia ułatwiające i
automatyzujące codzienną
pracę, a także
poprawiające poziom
bezpieczeństwa
informacyjnego.
Najczęściej analiza ryzyk
i kosztów, które za sobą
te ryzyka pociągają,
pokazuje, że wprowadzane
rozwiązania pomogą
Państwu w oszczędnościach
w obszarze IT.
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Kolejną istotną kwestią jest dbanie o zgodność licencyjną stacji
roboczych, na których pracujemy. Tutaj z pomocą przychodzą
aplikacje skanujące, wskazujące darmowe licencje przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego, których nie należy używać
w firmie, a także rozwiązania, które powinny być zaktualizowane
do nowszych wersji (tak jak to miało miejsce np. w przypadku
aktualizacji systemów Windows 10 w 2019 oraz 2020 roku).
Zdarzało się, że taki automat skanujący potrafi w sieci naszych
maszyn znaleźć jeszcze jeden zapomniany komputer, który stoi
gdzieś w serwerowni lub na biurku, przy którym nikt nie siedzi.
Właśnie taki “zapomniany” komputer jest potencjalnym źródłem
problemów, jeśli się nim nie zajęliśmy we właściwy sposób.
Mając komplet informacji ze skanów automatycznych, każda
organizacja może przystąpić do weryfikacji umów zawartych
z różnymi dostawcami usług IT. Jest to o tyle istotne, że dopiero
w momencie wskazania luk bezpieczeństwa (podatności
w systemach, nieaktualnego lub niewłaściwego oprogramowania
na stacjach roboczych) możemy właściwie egzekwować
realizację tych umów.
Dobrym przykładem będzie tutaj znana nam krótka historia
o aktualizacji systemów operacyjnych Windows 10.
Jeden z banków biorących udział w takim procesie zamówił
kilkanaście aktualizacji swoich komputerów. Współpracująca
z Bankiem firma IT cieszyła się zaufaniem i dobrą opinią Zarządu.
Niestety aktualizacja nie była możliwa do przeprowadzenia,
na co zwrócili uwagę czujni informatycy z tego banku. Niezbędne
okazało się wsparcie CRUZ i po kilku dniach komputery były
zaktualizowane. Okazało się, że zewnętrzna firma IT, choć
pobierała co miesiąc niemałe pieniądze za obsługę
informatyczną, od kilkunastu miesięcy nie pojawiła się w banku.
Same komputery nie były aktualizowane znacznie dłużej!
Bank miał dużo szczęścia, że historia aktualizacji skończyła się
w taki sposób.
Myślę, że to jest dobry moment, aby każdy z Państwa się
zastanowił: czy wiem, za co płacę mojemu dostawcy usług IT?
Pamiętajmy, że bez takich skanów/audytów dość trudno
weryfikować i egzekwować obowiązki zewnętrznych firm.
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NOWA OFERTA NA
URZĄDZENIA DRUKUJĄCE
W czasie 3 letniej współpracy z Bankami w zakresie dzierżawy
urządzeń drukujących najczęściej zadawanym pytaniem było

„Czy można zablokować wydruk kolorowy na
urządzeniu wielofunkcyjnym?”

Ograniczenie się do wydruku monochromatycznego miało
na celu obniżenie kosztów wydruku. Dlatego też w nowej ofercie
pojawiło się Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne.
Analizując ilości wydruków zaobserwowaliśmy, że większość
Banków nie wykorzystuje potencjału maszyn. Urządzenia
wielofunkcyjne są przewidziane na ok 20 000 wydruków
miesięcznie. Aktualnie średnia miesięczna ilość wydruków
na urządzeniu to ok 3 000 stron w wydruku monochromatycznym
i 450 stron w wydruku kolorowym.
Biorąc pod uwagę powyższe statystyki, dobrym rozwiązaniem
może być wstawienie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego
do sekretariatu Zarządu Banku, a na salę obsługi klienta czy
back office - monochromatycznego urządzenia
wielofunkcyjnego.

Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie kosztów wydruku
i nie ogranicza jedynie do wydruku monochromatycznego.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na ponoszone przez
Państwa koszty wydruku:
Do porównania przyjęliśmy najpopularniejsze drukarki w cenie
2000-2500 PLN netto w zakupie. Dla takich urządzeń koszt
wydruku waha się między 0,03-0,05 PLN netto za stronę wydruku
monochromatycznego. W ofercie, którą udało nam się
wynegocjować dla Banków, koszt wydruku to 0,018 PLN netto
za stronę monochromatyczną.
Koszty wydruku kolorowego to koszt od 0,27 PLN netto do nawet
0,75 PLN netto w urządzeniach dostępnych na rynku. Oferta firmy
Canon to 0,13 PLN netto za stronę kolorową

Zachęcamy do przeliczenia kosztów wydruku w Państwa Banku.
Warto również pamiętać, że w przypadku dzierżawy urządzeń
płacą Państwo stałe koszty miesięczne związane z najmem
urządzeń, które obejmują ich serwis i monitoring. Tonery do
urządzeń przysyłane są przez producenta, dzięki czemu nie muszą
Państwo pamiętać o kolejnych zakupach tonerów czy też martwić
się o miejsce na ich składowaniem w Banku.
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PRODUKTY
ATRAKCYJNE
DLA BANKÓW
Na początku czerwca br.
Centrum Rozwoju Usług
Zrzeszeniowych podpisało
Umowę Ramową na
dystrybucję urządzeń
drukujących marki Canon.
Dedykowanym Partnerem
do obsługi Banków
Spółdzielczych została
firma Marcova. Na mocy
postanowień w/w umowy w
naszej ofercie pojawiły się:
Urządzenia drukujące
Canon (modele wybrane
pod kątem optymalnego
wykorzystania
w Bankach)
Elektroniczny system
akceptacji wniosków
kredytowych
Artykuły biurowe
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PLATFORMA
HAER2 CIEKAWE
FUNKCJE
I KORZYŚCI:
Dostosowanie do przepisów
prawnych. Zmiany w prawie
pracy, które wpływają
bezpośrednio na funkcjonalność
Platformy HaeR2, są natychmiast
implementowane do systemu.
Dzięki temu Banki nie muszą ich
wdrażać ani o nich pamiętać –
Platforma jest na bieżąco
aktualizowana i w trybie ciągłym
umożliwia zarządzanie zasobami
ludzkimi zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Dobór funkcjonalności do
własnych potrzeb. Spośród
szerokiego spektrum możliwych
opcji każdy Bank może wybrać i
uaktywnić tylko te
funkcjonalności, które będą
wykorzystywane. Dodanie kolejnej
funkcjonalności lub je
dezaktywowanie może nastąpić
w każdej chwili.
Zdalny dostęp. Pracownicy
zyskują dostęp do Platformy przez
Internet – praca zdalna nie jest
żadnym utrudnieniem,
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USPRAWNIAMY OBSŁUGĘ
KADR I PŁAC W BANKACH
Głównym celem działania CRUZ jest dostarczanie Bankom
Spółdzielczym rozwiązań poprawiających funkcjonowanie
na wielu płaszczyznach.
Jednym z obszarów, w którym możemy pomóc Bankom
funkcjonować lepiej, sprawniej i wygodniej, jest ograniczanie
funkcji back office’owych, a konkretnie wspomaganie szeroko
pojętych działań z zakresu HR.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, kiedy nie jest odpowiednio
prowadzone, może przysparzać kłopotów wynikających
z nieznajomości regulacji i wymogów prawnych, jak również
negatywnie wpływać na ergonomię zaangażowanych w nie
pracowników.
Platforma HaeR2, do której aktualnie CRUZ oferuje przystąpienie
na preferencyjnych warunkach, jest rozwiązaniem wielofunkcyjnym,
kompleksowym, a do tego prostym w obsłudze. W jednym miejscu
gromadzi i automatyzuje wszelkie formalności niezbędne do
prowadzenia spraw kadrowych, między innymi: kadry, płace,
urlopy, rejestracja czasu pracy, planowanie pracy, benefity, teczka
elektroniczna, rozliczenie emerytur zagranicznych, PPE/PPK,
premiowanie, szkolenia, kariera, oceny, ankiety, rekrutacja,
zatrudnianie, organizacja, zarządzanie pracą i projektami.

TO, CO WYRÓŻNIA PLATFORMĘ
HAER2 NA RYNKU TO:
indywidualna konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta umożliwienie wykorzystania kompletu funkcjonalności, albo
wybór pojedynczych modułów
dostępność w chmurze CRUZ, która zapewnia ciągłość jej
działania
udostępnienie nowoczesnego, internetowego interfejsu
użytkownika
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DODATKOWE
KORZYŚCI:
·oszczędności związane ze
zmniejszeniem zadań HR w
organizacji po stronie
pracowników zajmujących się
kadrami, płacami i rozwojem
·automatyzacja procesów w
organizacji, która przyspiesza i
upraszcza bieżące czynności
związane z obsługą HR
·wdrożenie workflow,
umożliwiające audytowalne,
przejrzyste i szybkie
procesowanie wniosków
·udostępnienie pracownikom
Platformy HaeR, dzięki czemu
mogą samodzielnie oglądać
swoje dane w systemie oraz
składać różnego rodzaju wnioski i
podlegać procesom
·udostępnienie kierownikom
systemu do zarządzania
podwładnymi
·dostęp dla szefa jednostki do
narzędzi planowania i
monitorowania budżetu HR
·narzędzia do rozwoju
pracowników
·narzędzia do badania satysfakcji
pracowników, w tym
ankietowanie, testy, badania
opinii, itd.
·wprowadzenie elektronicznego
obiegu dokumentów HR, które
dostępne są na wyciagnięcie ręki
·dostęp do modułu raportów,
który daje szybką i bieżącą
informację na temat wszelkich
aspektów związanych z HR
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PLATFORMA HAER2
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
Platforma HaeR2, którą oferujemy, może służyć Bankom w dwojaki
sposób:
Po pierwsze może być udostępniona w outsourcingu obsługi
kadrowo-płacowej, którą CRUZ świadczy na rzecz Banków.
W takiej formie Bank może skorzystać ze wszystkich
funkcjonalności systemu, ograniczając jednocześnie koszty
związane z prowadzeniem kadr do wysokości abonamentu
za korzystanie z usługi. Inaczej mówiąc, można przekazać
odpowiedzialność związaną z obsługą kadr i płac do Centrum
Rozwoju Usług Zrzeszeniowych w atrakcyjnej formie rozliczenia
miesięcznego.
Po drugie CRUZ oferuje nieograniczony dostęp do funkcjonalności
Platformy HaeR2 w trybie insourcingu, w którym Bank
samodzielnie obsługuje kadry i płace. Możliwości konfiguracji
uprawnień i ustawień, cała paleta funkcji obejmujących nie tylko
kadry i płace, ale też najszerzej pojęty HR – wszystko, co oferuje
Platforma HaeR2 jest dostępne dla Banków chcących skorzystać
z tej oferty.
W czerwcu zorganizowaliśmy dla Państwa dwa webinary,
na których można było zapoznać się z funkcjonalnością Platformy
HaeR2.
13 lipca 2021 r. odbędzie się ostatnie spotkanie poświęcone
w całości outsourcingowi czynności z zakresu kadr i płac
do CRUZ – zapraszamy do rejestracji przez stronę
cruz.com.pl/webinary
Banki Spółdzielcze zainteresowane Platformą HaeR2 prosimy
o kontakt na adres email oferty@cruz.com.pl. Chętnie
zorganizujemy dla Państwa indywidualne warsztaty, aby
zaprezentować to rozwiązanie i sprawdzić, w jakiej formie lepiej
odpowiada Państwa potrzebom.

13 lipca 2021 r. organizujemy webinar
poświęcony w całości outsourcingowi
czynności z zakresu kadr i płac do CRUZ
– zapraszamy do rejestracji przez stronę
cruz.com.pl/webinary
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TRWAŁY NOŚNIK DLA
BANKÓW ZE ZRZESZENIA BPS
Wymagania dotyczące trwałego nośnika są od dłuższego czasu
uwzględniane w branżowych regulacjach prawnych. Traktują
o nim Prawo Bankowe, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa
o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o kredycie
konsumenckim, Ustaw o usługach płatniczych i inne.
Dotychczas jedynym sposobem docierania z informacją
do klienta była tradycyjna korespondencja papierowa.
W ten sposób instytucje przekazywały dokumenty, informowały
o zmianach w regulaminach i o aktualnych ofertach
promocyjnych. Generowało to stosunkowo wysokie koszty,
ale również utrudniało sprawowanie kontroli nad skutecznością
dostarczania dokumentów – co niejednokrotnie jest wymagane
w umowach.
Powstałe w ostatnim czasie akty prawne uregulowały ten proces
i wprowadziły możliwość przekazywania dokumentów w sposób
elektroniczny.
Takie rozwiązanie gwarantuje instytucjom bankowym nie tylko
tańsze i skuteczne (informacja dociera na osobisty adres email
i telefon) dostarczenie dokumentów, ale też zapewnia klientowi
do nich trwały dostęp.
Trwały, czyli nienaruszalny i w terminie często dłuższym, niż cały
okres obowiązywania danego dokumentu.
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych oferuje usługę Nośnika
Trwałego opartą na macierzy WORM, znajdującej się fizycznie
w CRUZ, na której są składowane dokumenty stanowiące
zobowiązanie Banku wobec Klienta.
Macierz zapewnia kontrolę integralności (nienaruszalności)
treści dokumentów oraz cechę niezaprzeczalności
zobowiązania Banku, wynikającego z treści dokumentu.
Zdeponowane dokumenty podlegają tutaj trwałej archiwizacji
bez możliwości ich usunięcia przez Bank – wszystko zgodnie
z surowymi wymogami prawnymi.
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Po wprowadzeniu nowych
przepisów zwiększyła się
liczba dostępnych rodzajów
trwałego nośnika i są to:
Papier – tradycyjny list,
Rozwiązania bazujące
na macierzach WORM,
Rozwiązania bazujące
na sieci
BlockChain/Zaufana
Strona Trzecia,
Dyski optyczne (CD,
DVD), pendrive, karta
pamięci.

Regulator precyzuje,
że nośniki do przesyłania
i przechowywania
dokumentów w formie
elektronicznej powinny
posiadać 4 główne cechy:
1. Aplikację (tutaj często
pojawia się BlockChain),
2. Dyski na dokumenty (np.
macierz WORM),
3. Bramkę SMS/e-mail,
4. Fizyczną serwerownię –
należy pamiętać, że
nawet przy rozwiązaniu
chmurowym usługa
korzysta z serwerowni.
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JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI
Dzięki usłudze Trwałego Nośnika Klient jest skutecznie
poinformowany o miejscu zdeponowania dokumentu
oraz sposobie dostępu do niego.
Jest to możliwe, ponieważ, aby otrzymywać dokumenty drogą
elektroniczną, klient musi wyrazić na to zgodę, jednocześnie
podając swój adres email lub numer telefonu kontaktowego,
na które Bank wysyła powiadomienie o nowym dokumencie
zamieszczonym na Trwałym Nośniku.
Stały dostęp do zdeponowanych dokumentów jest
bezwzględnie zapewniony. Klient w każdej chwili może pobrać
w oryginalnej formie egzemplarz dokumentu, nie usuwając
z Trwałego Nośnika egzemplarza referencyjnego. Co więcej,
nawet po zakończeniu współpracy z Bankiem ma dostęp
do swoich dokumentów poprzez portal webowy.
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ZALETY USŁUGI
TRWAŁY
NOŚNIK
Usługa niezależna od dostawcy
(potrzebna tylko lista
dokumentów i odbiorców),
Prosta integracja z bankowością
elektroniczną,
Deponowanie dokumentów na
macierzy CRUZ,

Zdeponowany w Trwałym Nośniku dokument zachowuje swoją
moc dowodową przez cały wymagany dla danego typu
dokumentu okres przechowywania.

Przejrzyście określone koszty
usługi – Bank płaci miesięczny
koszt zgodny z ofertą oraz
pokrywa koszt osadzenia
pojedynczego dokumenty na
macierzy,

PREZENTACJA
TRWAŁEGO NOŚNIKA

Brak kosztów powiadamiania
poprzez SMS - CRUZ bierze ten
koszt na siebie,

Obecnie organizujemy webinary prezentujące usługę Trwałego
Nośnika, na które zapraszamy zainteresowane Banki. Jeśli mają
Państwo pytania, my na nie odpowiemy, jeśli wątpliwości postaramy się je rozwiać. Zależy nam na tym, aby mieli Państwo
dostęp do usług, które nie tylko poprawią prestiż Banku, ale też
korzystnie wpłyną na jego funkcjonowanie i ograniczą
niepotrzebne koszty.

Banki przystępujące do usługi otrzymają od nas profesjonalne
wsparcie.
Jak zawsze najlepsze informacje o ofercie otrzymają Państwo
od swojego opiekuna handlowego lub pisząc na adres email:
oferty@cruz.com.pl.

Usługa jest świadczona do czasu
obowiązkowego czasu osadzenia
ostatniego dokumentu.

S T R O N A

W NAJBLIŻSZYM
CZASIE
Już wkrótce kolejne tematy
webinarów! 13 lipca
przygotowujemy dla
Państwa webinar "Obsługa
kadr i płac świadczona dla
Banku przez CRUZ".
Tutaj warto zaglądać,
by być na bieżąco:
cruz.com.pl/webinary
Oferta specjalna na
rozwiązania oparte na
Platformie HaeR2 obejmuje
rezygnację z kosztów
wdrożenia systemu.
Zainteresowanych ofertą
zapraszamy do składania
zapytań mailem:
oferty@cruz.com.pl
Nawiązaliśmy partnerstwo
z INCASO Group –
oferujemy dostęp
do usługi iAML - listy PEP.
Zapisy na Biuletyn CRUZ!
Wszystkim zainteresowanym
będziemy wysyłać Biuletyn
bezpośrednio na skrzynkę
email.
cruz.com.pl/biuletyn
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