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Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim zadania,
które należy wykonać w tym konkretnym czasie: zamknięcie
roku, zakończenie projektów, uzyskanie jak najlepszych
wyników, a dodatkowo jeszcze Święta Bożego Narodzenia,
prezenty, itp.
Pomimo tego trudnego i wyczerpującego okresu warto
zastanowić się nad zabezpieczeniem procesów w Państwa
Banku poprzez zautomatyzowanie kontroli wewnętrznej. Mając
na uwadze zbliżający się czas przeglądu matrycy funkcji kontroli
w Bankach, zachęcamy Państwa do skorzystania z Modułu KOS –
Matrycy Funkcji Kontroli.
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Funkcjonalność Modułu MFK
Funkcjonalność jest dostosowana do obowiązków wynikających
z przepisów prawa. Wielokrotnie wraz ze Spółdzielnią SOZ
pisaliśmy o podstawowych funkcjach Modułu (m.in. ostatnie pismo
SSOZBPS/Z/3541/2021 z dnia 2.08.2021 r.). Warto jednak
przedstawić je jeszcze raz:
umożliwienie powiązania celów, o których mowa w art. 9c ust. 1
ustawy Prawo bankowe, z procesami w działalności banku, które
przez bank zostały uznane za istotne, oraz kluczowymi
mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem
przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych,

MODUŁ KOS MATRYCA
FUNKCJI KONTROLI

to narzędzie, które zostało
stworzone przez Spółdzielnię
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
z myślą
o procesach bankowych i w celu
ułatwienia spełnienia przez Bank
wymogów prawnych.
Uwzględnione zostały przepisy
Prawa Bankowego,
Rozporządzenia Ministra
finansów, funduszy, polityki
regionalnej w sprawie systemu
zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej oraz polityki
wynagrodzeń w bankach z dnia
10.06.2021 r oraz Rekomendacji H
Komisji Nadzoru Finansowego.

dokumentowanie wykonania testowania poziomego i
pionowego oraz informowanie o wynikach tego testowania
przełożonych, koordynatora oraz właścicieli procesów,
generowanie raportów dla Zarządu obejmujących informacje o
wykonanych testach oraz ich wynikach,
umożliwienie utworzenia i monitorowania zaleceń
sformułowanych w wyniku testowania poziomego i pionowego,
utworzenie repozytorium zaleceń wewnętrznych i zewnętrznych
(np. po inspekcji UKNF, zalecenia audytu wewnętrznego, wnioski
lustracyjne).
Podstawową wartością dodaną w Modułu Matryca Funkcji Kontroli
jest zapewnienie Zarządowi Banku bieżącego monitoringu sytemu
kontroli wewnętrznej, co przyczyni się do eliminacji
nieprawidłowości, które mogą pojawić się w niektórych obszarach
skomplikowanej działalności Banku.
Wprowadzenie narzędzia do stosowania z początkiem 2022 r.
warto rozpocząć już teraz. W tym celu na adres oferty@cruz.com.pl
należy przesłać informację o chęci skorzystania z tego rozwiązania.
W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas komplet dokumentów do
uzupełnienia, na który składają się:
- Struktura organizacyjna,
- Wniosek zbiorowy,
- Aneks do umowy wraz z Kartą Usługi.
Przekazanie do nas uzupełnionych dokumentów jak najszybciej da
Państwu więcej czasu na utworzenie Matrycy Funkcji Kontroli
zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku i uruchomieniem Modułu
od 01.01.2022 r.
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o. świadczy
wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania matrycy funkcji
kontroli w systemie KOS. W zakresie merytorycznym wsparcia
udziela Pan Łukasz Gałecki – Koordynator ds. Compliance w
Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
(lukasz.galecki@sozbps.pl)
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KAŻDY POTRZEBUJE NISZCZARKI
To niszczarka dokumentów zamyka obieg dokumentów w Banku.
Ochrona danych dotyczy nas wszystkich, zwłaszcza jeśli
przetwarzamy dane osób trzecich. Zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem UE o ochronie danych, firmy które gromadzą,
przetwarzają i wykorzystują dane osobowe, muszą zapewnić, aby
dane te zostały zniszczone i usunięte w sposób niezawodny
i zgodny z przepisami.

Jakie stopnie bezpieczeństwa dotyczą papieru i jak się je
stosuje?
W przypadku papieru istnieje łącznie 7 stopni bezpieczeństwa,
każdy z odpowiednimi wymaganiami. Mówiąc prościej: im wyższa
liczba po literze „P”, tym mniejsze ścinki powstają po zniszczeniu
dokumentu przez niszczarkę dokumentów. Oznacza to, że im
mniejszy rozmiar ścinek (lub węższy pasek po zniszczeniu papieru),
tym wyższy jest stopień bezpieczeństwa, a zatem trudniej jest
odtworzyć informacje z niszczonego dokumentu.

Czym są klasy ochrony?
Klasy ochrony zapewniają prawidłowe pogrupowanie stopni
bezpieczeństwa. Istnieją 3 klasy ochrony:
Klasa ochrony 1 - Podstawowa potrzeba ochrony wewnętrznych
danych (stopnie bezpieczeństwa P-1, P-2, P-3)
Klasa ochrony 2 - Wyższe wymagania dotyczące ochrony danych
poufnych (stopnie bezpieczeństwa P-3, P-4, P-5)
Klasa ochrony 3 - Bardzo wysoki poziom ochrony danych
szczególnie poufnych i tajnych (P-5, P-6, P-7)
Co oznacza podstawowy, wyższy i bardzo wysoki wymóg
ochrony?
Podstawowa potrzeba ochrony wewnętrznych danych (klasa
ochrony 1) - Ujawnienie tych informacji będzie mieć ograniczony
negatywny wpływ na firmę, m.in. korespondencja ogólna.
Wyższe wymagania dotyczące ochrony danych poufnych (klasa
ochrony 2) - Ujawnienie danych będzie narażać na szkody ze
względu na pozycję społeczną lub sytuację finansową narażonej
osoby lub firmy, np. wyciągi z kont, zaświadczenia.

DLACZEGO POTRZEBUJĘ
NISZCZARKI W SWOIM
BANKU?

Jak wynika z art. 86 § 1 Ordynacji
podatkowej od dnia 1 stycznia
2019 roku weszły w życie nowe
zasady archiwizacji dokumentów
księgowych. Zlikwidowany został
obowiązek trwałego
(bezterminowego)
przechowywania zatwierdzonych
sprawozdań finansowych. Okres
ich archiwizacji skrócono
do 5 lat, licząc od początku roku
następującego po zatwierdzeniu
sprawozdania.
Niszczarka zamyka obieg
dokumentów w banku,
przestrzegamy więc, że dokument
zniszczony w niewłaściwy sposób
można odzyskać. Mając na
uwadze poufny charakter
wydruków bankowych, polecamy
urządzenia, które niszczą
dokumenty zgodnie z 4 i 5
stopniem bezpieczeństwa.
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Bardzo wysoki poziom ochrony danych szczególnie poufnych
i tajnych (klasa ochrony 3) - Ujawnienie danych tej klasy
stanowiłyby zagrożenie egzystencjalne, m.in. szczególnie wrażliwe
dane finansowe, dane podatkowe.

Niszczenie samodzielne czy usługodawca zewnętrzny?
Niszcząc dane na miejscu, robimy to osobiście. Niszczarka
dokumentów może być używana przy biurku lub jako urządzenie
centralne dla kilku osób.
Jedyne czynności jakie musimy wykonać to regularne oliwienie
zespołu tnącego i opróżnienie kosza na ścinki. Niezbędne
inwestycje to zakup niszczarki dokumentów i związanych z nią
materiałów eksploatacyjnych.
Samodzielne niszczenie to najwyższy poziom ochrony danych.

Zewnętrzny usługodawca niszczenia to mobilne usługi niszczenia
na miejscu lub stacjonarna usługa niszczenia.
W obu przypadkach nośniki danych są magazynowane w
centralnym, zamkniętym kontenerze, który jest opróżniany przez
usługodawcę np. raz w tygodniu. W przypadku usługi mobilnej
nośniki ze wszystkich kontenerów są transportowane do jednego
miejsca w Banku, gdzie usługodawca je niszczy. Natomiast w
przypadku usługi stacjonarnej wszystkie kontenery są wywożone
do siedziby usługodawcy. Korzystając z mobilnej usługi niszczenia
w siedzibie klienta, nośniki danych są niszczone wraz z innymi
nośnikami w mobilnym systemie niszczenia, podczas gdy
stacjonarne niszczenie wymaga przechowywania tymczasowo
kontenerów u usługodawcy.
W ostatnim etapie nośniki danych są niszczone wraz z wieloma
innymi nośnikami danych. Należy tu pamiętać o dokładnym spisie
dokumentów i nośników danych przekazanych firmie zewnętrznej
do zniszczenia.
Regularne obowiązki w przypadku obu typów niszczenia
zewnętrznego obejmują kontrolę usługodawcy pod kątem
przestrzegania przepisów, a także archiwizacji protokołów /
certyfikatów przez ustawowy okres.
W obu wariantach niszczenia zewnętrznego inwestycje obejmują
opłaty za wynajem kontenerów, koszty niszczenia danych i możliwy
wzrost ceny.

Nasza rekomendacja

Wynajmując firmę zewnętrzną nigdy nie mamy 100% ochrony
niszczonych danych. Niszcz samodzielnie zamiast korzystać
z zewnętrznych usługodawców.
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NASZA REKOMENDACJA
Następująca dokumentacja
księgowa:
Spis inwentarza
Roczne sprawozdania
finansowe
Wpływy księgowe
Sprawozdania zarządu
Wpływy i faktury księgowe
Dokumenty bankowe i
wyciągi z rachunków
Deklaracje podatkowe i
deklaracje okresowe VAT
Dokumenty księgowe
Paski wypłat
Dokumentacja podatkowa
Dokumenty kredytowe
Dokumenty pożyczkowe
Dokumenty bilansowe
Dokumenty księgowe
powinna być zniszczona w Klasie
ochrony 2 i 5 stopniu
bezpieczeństwa (P5).
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WERYFIKACJA NA LISTACH
RESTRYKCYJNYCH AML
Jednym z obowiązków, jakie na banki nakłada Ustawa
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
z 1 marca 2018 roku oraz jej nowelizacja z 30 marca 2021 roku,
jest konieczność dokonywania weryfikacji podmiotów
współpracujących. Do tych działań należy sprawdzanie zarówno
klientów oraz osób upoważnionych do działania w imieniu
klientów, jak również ich beneficjentów rzeczywistych.
Niewłaściwa realizacja wymienionych wyżej zadań nie tylko
zwiększa ryzyko zaangażowania banku w nielegalne procedery.
Brak odpowiednich działań w tym zakresie to także możliwość
pojawienia się niekorzystnych konsekwencji biznesowych, takich
jak odchodzenie klientów do konkurencji stosującej skuteczniejsze
środki bezpieczeństwa finansowego. Niedopełnienie obowiązków
AML wiąże się ponadto z ryzykiem nałożenia na bank oraz na
osobę odpowiedzialną w nim za AML wysokich kar i sankcji
– administracyjnych, pieniężnych, a nawet karnych.

Jak dokonać rzetelnej weryfikacji podmiotów?
Banki, działając jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy
AML, muszą dochować należytej staranności podczas weryfikacji
swoich klientów i ich beneficjentów rzeczywistych. Pomaga im
w tym korzystanie z tzw. list restrykcyjnych AML, czyli zestawień
osób i podmiotów, wobec których muszą stosować szczególne
środki bezpieczeństwa finansowego. Należą do nich m.in. listy PEP
i bliskich współpracowników PEP, a także listy sankcyjne.
Liczba list restrykcyjnych AML, które należy wziąć pod uwagę
podczas sprawdzania klientów, jest dość duża. Powoduje to,
że weryfikacja podmiotów przy użyciu wielu baz źródłowych staje
się czasochłonna i pracochłonna.
Warto więc korzystać z list restrykcyjnych takich jak iAML, które
w jednym miejscu gromadzą dane z wielu źródeł – z baz
komercyjnych i bezpłatnych, polskich i zagranicznych, rządowych
i pozarządowych. Likwiduje to konieczność subskrybowania
i sprawdzania wielu uzupełniających się baz, w tym bardzo
drogich, zagranicznych zestawień.
Stosując tego rodzaju rozwiązania, dosłownie w kilka chwil
można wiarygodnie sprawdzić, czy podmiot lub osoba występują
na jakiejkolwiek z list restrykcyjnych kluczowych w AML.
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Które listy restrykcyjne AML warto wykorzystać?
Chcąc mieć pewność posiłkowania się wiarygodnymi i rzetelnymi,
czyli najlepszymi listami restrykcyjnymi, warto wybierać tylko te,
które:

pozwalają dokonywać kompleksowej weryfikacji – oferują
dostęp do wielu baz źródłowych w jednym miejscu,
automatyzują weryfikację podmiotów pod kątem AML –
zapewniają dzięki temu oszczędność czasu i pieniędzy,
nie wymagają ręcznego sprawdzania wielu baz, jedna po
drugiej – minimalizują w ten sposób ryzyko błędu ludzkiego,
są codziennie aktualizowane – zapewniają więc weryfikację
w czasie rzeczywistym i pozwalają natychmiast wychwycić
nieprawidłowości,
są na bieżąco dostosowywane do zmian prawnych – a zatem
odciążają banki z obowiązku samodzielnego aktualizowania
procesów i systemów AML,
są zgodne z rozporządzeniem RODO – gwarantują realizację
obowiązków związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem
danych osobowych.
Dzięki włączeniu sprawdzonych, zaufanych list restrykcyjnych do
wewnętrznych procesów AML, banki spółdzielcze mogą skutecznie
zwiększyć bezpieczeństwo finansowe, zmniejszyć ryzyko prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także wzmacniać dobry
wizerunek banku w oczach jego klientów.
Wszystkie wymienione wyżej kluczowe kryteria spełniają listy
restrykcyjne iAML (www.iaml.com.pl/listy-restrykcyjne-aml), które
są zintegrowane z systemami AML.NET oraz Asseco AML. Listy
te są tworzone i oferowane przez firmę Incaso Group o bogatym
doświadczeniu we wspieraniu instytucji obowiązanych w obszarze
AML – partnera, z którym współpracuje i którego poleca Centrum
Rozwoju Usług Zrzeszeniowych.
Banki zainteresowane Listami PEP prosimy o kontakt mailowy
na adres oferty@cruz.com.pl
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MICROSOFT PODNOSI CENY
PRODUKTÓW
Microsoft zapowiedział na 2022 rok podwyżkę cen swoich
produktów zarówno w modelu sprzedaży SPLA jaki i w CSP.
Wzrosną koszty licencji dla Windows Server (WS), Core
Infrastructure Suite (CIS), Remote Desktop Services (RDS) i Office
(w modelu SPLA).
Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.
WS: wzrost ceny o 10% dla Windows Server Standard oraz
Datacenter Edition
CIS: wzrost ceny o 5% dla CIS Standard i o 7% dla CIS
Datacenter
RDS: wzrost ceny o 10% dla RDS SAL
Office: wzrost ceny o 10% dla Office Professional Plus i Office
Standard
Poniżej przedstawiamy pełną listę zmian w cennikach dotyczących
technologii Microsoft związanych z Windows Server 2022 i Office
LTSC w modelu SPLA.
Zmiany mają zastosowanie na całym świecie, zarówno w cenach
komercyjnych dla biznesu i edukacji.

Produkt

Opis

PODWYŻKA CEN
WSZYSTKICH MODELI
LICENCJONOWANIA
Wzrost cen nie dotyczy wyłącznie
modelu SPLA, został on
wprowadzony także w innych
modelach licencjonowania.
Od 1 marca 2022 r. o ok. 20%
wzrosną cenny produktów:
- Microsoft 365 Business Basic
oraz Microsoft 365 Business
Premium;
- Office 365 w modelach E1,
E3, E5;
- Microsoft 365 E3.
Podwyżki te będą obowiązywać
na całym świecie. Obecnie nie
ma zmian w cenach produktów
edukacyjnych i konsumenckich.

Wzrost ceny
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Warto pamiętać, że Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych
Sp. z o.o. oferuje możliwość zakupu produktów Microsoft w kilku
programach licencyjnych: Program Microsoft Service Provider
License Agreement (SPLA) oraz Model CSP.

1. Program Microsoft Service Provider License
Agreement (SPLA)

Licencje uzyskiwane w ramach SPLA są licencjami subskrypcyjnymi
i mogą być wykorzystywane wyłącznie w okresie ważności umowy.

Kluczowe korzyści modelu SPLA
Usługa zawsze dopasowana do potrzeb Klienta. Możliwość
dostarczania klientom uszytej na miarę jego potrzeb usługi IT
poprzez dedykowane lub współużytkowane środowisko
hostingowe, które może zmieniać się dowolnie w czasie wedle
zapotrzebowania.
Bieżące opłaty bez początkowych kosztów (OPEX). Opłaty za
licencje na podstawie tego, co jest udostępnione w celu
zapewnienia usług oprogramowania w każdym miesiącu. Brak
kosztów początkowych ani długoterminowych zobowiązań na
licencje.
Dostęp do najbardziej aktualnych wersji produktów. Każda z
licencji zawiera Software Assurance, dzięki której Klienci
zyskują prawo do korzystania z najnowszych produktów firmy
Microsoft.
Sprzedaż usług przez sieć Partnerów. Możliwość zwiększenia
zasięgu biznesu na małe i średnie firmy, poprzez odsprzedaż
usług za pośrednictwem sieci Partnerów.
Testowanie usług. Możliwość bezpłatnego testowania
produktów przed zaoferowaniem ich klientom jako usługi (do
90 dni).
Usługa z infrastruktury Klienta. Możliwość świadczenia usług
dla Klientów, którzy chcą korzystać z usług dostarczanych z
własnej infrastruktury sprzętowej. Dozwolona jest instalacja
Produktów firmy Microsoft na zlokalizowanych w siedzibie
klienta serwerach, zarządzanych i pozostających pod kontrolą
Dostawcy Usług.
DEMO dla Klientów. Możliwość bezpłatnego udostępniania
klientom demonstracyjnego oprogramowania Microsoft do
testowania na okres do 60 dni oraz do prezentacji dla
(maksymalnie) 50 użytkowników.

MODELE LICENCYJNE SPLA
Na subskrybenta. Licencja
dostępu subskrybenta (Subscriber
Access License – SAL) jest
wymagana dla każdego
indywidualnego użytkownika (lub
urządzenie), który jest
upoważniony do uzyskiwania
dostępu lub korzystania w inny
sposób z licencjonowanych
produktów. W tym przypadku nie
jest wymagana oddzielna
licencja serwerowa.
Na procesor. Każda licencja
na procesor (Processor License –
PL) pozwala na dostęp
nieograniczonej liczby
użytkowników do
oprogramowania serwerowego.
W tym przypadku nie są
wymagane oddzielne licencje
na subskrybentów (SAL).
Na rdzeń. Każda licencja na
rdzeń (Core License – CL)
pozwala na dostęp
nieograniczonej liczby
użytkowników
do oprogramowania
serwerowego zainstalowanego
na licencjonowanym serwerze
o ustalonej liczbie fizycznych
rdzeni dla produktów
licencjonowanych w modelu
na rdzeń. W tym przypadku nie są
wymagane oddzielne licencje
na subskrybentów (SAL).
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2. Model CSP

Co to jest Cloud Solution Provider (CSP) i na czym polega?
Cloud Solution Provider (CSP) to aktualnie czołowy model
licencjonowania firmy Microsoft zorientowany głównie
na odbiorców z rynku małych i średnich przedsiębiorstw (SMB).
Wraz z pojawieniem się Office 365 inne produkty Microsoft
zaczęły działać jako rozwiązania Sofware as a Service (SaaS)
na platformie chmurowej Azure na zasadzie „pay as you go”.
CSP opiera się na modelu subskrypcyjnym oraz rozliczeniu
rocznym lub miesięcznym.
Model ten jest rozszerzany na kolejne produkty i usługi
producenta, tak aby Klient miał je dostępne w jednym miejscu.
Obowiązującą umową jest tutaj Microsoft Customer Agreement.
Jest to nowo utworzona, w pełni cyfrowa umowa, która zawsze
jest aktualna i nie wygasa. Zastępuje ona nabywanie licencji
za pośrednictwem różnych programów, co ułatwia cały proces
zakupowy.

Jest już dostępna nowa wersja Windows Serwer 2022
Microsoft opublikował już najnowszą wersję oprogramowania
serwerowego - Windows Server 2022. Wersja ta wprowadza
zaawansowane wielowarstwowe zabezpieczenia, umożliwia
realizowanie nowych scenariuszy chmury hybrydowej i elastyczne
modernizowanie aplikacji.
W ramach tej ogólnej dostępności wprowadzono do systemu
Windows Server funkcje rdzenia zabezpieczonego w celu
zabezpieczenia systemów, które będą uruchamiać obciążenia
w systemie Windows Server 2022.
Serwer z rdzeniem zabezpieczonym opiera się na technologiach,
takich jak Windows Defender System Guard i zabezpieczeniach
opartych na wirtualizacji, aby zminimalizować ryzyko przed lukami
w oprogramowaniu i zaawansowanym złośliwym
oprogramowaniem.
Nowa wersja zapewnia również bezpieczną łączność,
wprowadzając kilka nowych możliwości, takich jak szybsze
i bezpieczniejsze szyfrowane połączenia HTTPS, standardowe
szyfrowanie SMB AES 256 i inne. Windows Server 2022 usprawnia
zarządzanie serwerem hybrydowym dzięki znacznie ulepszonemu
zarządzaniu maszynami wirtualnymi, ulepszonej przeglądarce
zdarzeń i wielu innym nowym możliwościom w Windows Admin
Center. Ponadto ta wersja zawiera znaczące ulepszenia
kontenera systemu Windows, takie jak mniejszy rozmiar obrazu
w celu szybszego pobierania, uproszczona implementacja zasad
sieciowych i narzędzia do konteneryzacji aplikacji .NET.
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KATALOG PRODUKTÓW CRUZ
Na koniec tego roku 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 dwa 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.
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.
Rekomendacja D - bezpieczeństwo i ochrona 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
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 - DefbankPro
Wykonywanie zdalnej operacji zamknięcia dnia w Def Bank 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

