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W szybko zmieniającym się świecie, próbując nadążyć
za pojawiającymi się upraszczającymi życie możliwościami,
coraz częściej korzystamy z rozwiązań, które nie są
zlokalizowane w naszych serwerowniach.
Ten stan rzeczy możemy nazwać aktualnym standardem
rynkowym, bo w tak szybko zmieniającym się środowisku tylko
najwięksi mogą pozwolić sobie na tworzenie własnego zaplecza.
Okazuje się jednak, że nawet liderzy coraz rzadziej sami
decydują się na budowanie własnych rozwiązań serwerowych.
Jest to niezmiernie kosztowne, cechujące się dużą dozą
niepewności działanie.
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Jeśli nie własne zaplecze,
to co?
Lepszym rozwiązaniem wydaje się
skorzystanie z doświadczeń innych
firm, które tworzą
wyspecjalizowane usługi dla
swoich klientów.
Są to często bardzo profesjonalne,
specjalistyczne świadczenia
w różnych obszarach.
Do głównych zaliczamy:
olbrzymie serwerownie, w
których kolokować można
własne serwery,
usługi płatności (takie jak BLIK,
który coraz poważniej zaczyna
konkurować z płatnościami
kartowymi), a także
wyspecjalizowane centra
dbające o bezpieczeństwo IT
swoich klientów.
W każdym z tych przykładów
pojawia się efekt skali, który
sprawia, że takie firmy stają się
bezkonkurencyjne kosztowo oraz
operacyjnie. Optymalizują swoją
działalność, jednocześnie
dostarczając klientom
rozwiązania szyte na miarę.

2

Różne rodzaje chmury
W szóstym numerze Biuletynu przedstawiliśmy różnice między
rodzajami chmury oraz wyjaśniliśmy, jakie usługi można
w poszczególnych typach chmur realizować. A możliwości są
niemal nieograniczone, chmury zapewniają nam miejsce do
zaspokajania zróżnicowanych potrzeb: od prostej kolokacji po
platformy świadczące biznesowe usługi.
Dostawcy rozwiązań chmurowych gwarantują bezpieczeństwo
takich usług na odpowiednim poziomie. Często są to firmy
realizujące zamówienia dla instytucji rządowych lub
nadzorowanych przez specjalistyczne organizacje. Do największych
graczy zaliczyć można podmioty obsługujące telekomy czy dobrze
zadomowione na rynku firmy informatyczne: Microsoft, Google czy
stosunkowo niedawno powstały Operator Chmury Krajowej.
Każda z takich firm może pochwalić się spełnieniem rynkowych
wymagań dotyczących obszaru bezpieczeństwa, zaczynając
od bezpieczeństwa danych, przez zapewnienie ciągłości działania,
na innych specyficznych dla danego rynku standardach kończąc.
Skoro korzystamy coraz powszechniej z usług chmurowych, musimy
pamiętać, że i one mają swoje wymagania i odpowiednie
standardy bezpieczeństwa: standardy dla danych przetwarzanych
w chmurze. Są to normy bardzo wymagające od strony operacyjnej
i z perspektywy jej dalszego utrzymania. Ich wdrożenie jest
procesem, który raz rozpoczęty musi być stale kontynuowany.

Rozwiązanie "szyte na miarę"
Zapewne mają Państwo doświadczenia w zakupie sprzętu, który
albo jest za duży na bieżące potrzeby i nie wykorzystywany w pełni,
albo przeciwnie - okazał się niewystarczający i trzeba go
rozbudować, bo czegoś zaczyna brakować np. pamięci czy mocy
obliczeniowej.
W przypadku rozwiązań chmurowych ten problem jest rozwiązany
przez elastyczność tychże rozwiązań.
W zależności od wybranego modelu można dokupić brakującej
przestrzeni na dysku czy niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania procesorów. Ta elastyczność, dzięki temu, że chroni
przed nadmiarowymi inwestycjami okazuje się być rozwiązaniem
„szytym na miarę”.
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Chmura generuje oszczędności
Trudną do przeoczenia korzyścią jest płacenie za usługi zgodnie
z ich wykorzystaniem w czasie, co jest interesującym rozwiązaniem
w przypadku środowisk testowych, które, jak dobrze wiemy, są
potrzebne tylko w przypadku zmian w środowiskach.
W rozwiązaniach chmurowych takie testowe systemy mogą być
tworzone tylko wtedy, kiedy są potrzebne i tylko za ten czas ponosi
się koszt ich istnienia.
Dodatkowym benefitem rozwiązań chmurowych jest kwestia licencji
na oprogramowanie. Duże ośrodki przetwarzania danych oferują
optymalny mechanizm zarządzania licencjami czy infrastrukturą
sprzętową. Przy podejściu platforma jako usługa praktycznie nie
trzeba kupować kompletu licencji dla danego środowiska, gdyż
często dostajemy je w ramach zamówionej platformy. Nie musimy
się martwić licencjami i ich utrzymaniem, bo na czas trwania usługi
otrzymujemy niezbędne oprogramowanie za opłatą zależną od
wykorzystania danego zasobu. Do tego typu rozwiązań możemy
również dokładać dodatkowe usługi (np. tworzenie kopii
bezpieczeństwa), zmieniać parametry systemowe (np. ilość pamięci
czy procesorów działających na potrzeby naszej aplikacji).
Wszystko to bez kosztownych inwestycji w sprzęt – usługę można
definiować na bieżąco, zgodnie z potrzebami jakie się pojawiają
i bez zbędnego mrożenia pieniędzy w systemach, których możliwe,
że nie zagospodarujemy optymalnie przez pewien czas.
Najważniejszą kwestią, jaką wypada poruszyć, są ludzie. Bez nich
niczego byśmy nie zrealizowali. W dzisiejszych czasach ludzie to
najtrudniej dostępny zasób. Procesory pamięci czy dyski można
dość szybko kupić lub uzupełnić (pomimo problemów z dostępem
komponentów elektronicznych). Jednak ludzie to nadal największa
wartość jaką mają organizacje.

Jeśli mają Państwo pytania
dotyczące rozwiązań chmurowych
oferowanych przez CRUZ,
prosimy o ich zadawanie pod
adresem oferty@cruz.com.pl.
Zachęcamy też do ogólnych
zgłoszeń wyrażających Państwa
zapotrzebowanie – wraz
z rosnącym zainteresowaniem
usługami oferowanymi w chmurze
będziemy mogli precyzyjniej
odpowiadać na Państwa potrzeby
i oferować najlepiej dopasowane
rozwiązania.

Najlepsi pracownicy chcą się rozwijać, a szanse na to widzą
w organizacjach, które dostarczają im możliwości rozwoju
i umożliwiają pracę z nowoczesnymi rozwiązaniami. Programiści
czy specjaliści od bezpieczeństwa IT to zawody, w których coraz
trudniej pozyskać dobrych pracowników, chcących pracować
na etat w firmie.
Tutaj też pojawia się przewaga rozwiązań chmurowych, ponieważ
często w ich zakresie mamy już uwzględnioną obsługę osobową
oraz zapewnione odpowiednie standardy bezpieczeństwa
informatycznego. Jest to często pomijany, a bardzo ważny aspekt
utrzymywania systemów informatycznych.
Przy niektórych zadaniach fizyczna obecność jest niezbędna,
pracownicy helpdesku muszą pojawić się w miejscu pracy, choćby
w przypadku, gdy trzeba podłączyć jakieś komponenty komputerów
np. drukarki. Dzięki chmurze pozostałe prace można realizować
zdalnie.
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WHISTLEBLOWING, ETYKA,
A SYGNALIŚCI
Powyższe pojęcia pojawiają się w przestrzeni publicznej coraz
częściej, co nie powinno w zasadzie dziwić, ponieważ w grudniu
ubiegłego roku minął termin ustanowiony przez Parlament
Europejski na wdrożenie przez kraje członkowskie UE wydanej
w 2019r. Dyrektywy 2019/1937 dotyczącej ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa, ujawniających nielegalne, czy
niewłaściwe praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa, zakłady
pracy, osoby nimi zarządzające lub w nich zatrudnione i z nimi
współpracujące, czyli tzw. sygnalistów.

Bank, który nie dostosuje się do tych wymagań, nie tylko naraża
się na utratę wiarygodności wynikającą z możliwości publicznego
ujawnienia nieprawidłowości, ale także musi się liczyć
z ewentualnością odpowiedzialności karną lub finansową.
Coraz więcej instytucji wdraża schematy postępowania związane
z tytułowym zagadnieniem, stosując przy tym rozmaite
nazewnictwo, od brzmiącej korporacyjnie możliwości „zgłaszania
nadużyć”, stricte zapożyczając anglojęzyczne „whistleblowing”,
a na określeniach w stylu „komisji etyki” kończąc.
Odpowiednie procedury postępowania ze zgłoszeniami
dotyczącymi nieprawidłowości i nadużyć nie są nowością również
dla Banków Spółdzielczych, które zobowiązane były do ich
wdrożenia już w roku 2015, zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo
Bankowe. Teraz przepisy te zostaną rozbudowane
i uszczegółowione (nadal trwają prace resortowe nad wdrożeniem
unijnych przepisów do krajowego porządku prawnego).

Kim jest sygnalista?
Pierwsze skojarzenia mogą być nieco kontrowersyjne, natomiast
w kontekście służbowym i zawodowym jego konotacje nie powinny
budzić żadnych wątpliwości. Mnogość definicji też może nie
dawać jednoznacznego obrazu, kim jest sygnalista, ale próbując
możliwie ujednolicić znaczenie tego słowa należałoby
zaproponować następujące ujęcie:

Sygnalista to osoba, która zgłasza nieprawidłowości zauważone
w swoim miejscu pracy lub środowisku zawodowym, dbając
przy tym nie tyle o własny interes, co o sprawy istotne dla dobra
wspólnego.
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Opierając się na faktach, wskazuje naruszenia wartości uznanych
powszechnie za ważne, takich jak np. życie, zdrowie,
bezpieczeństwo i higiena pracy, czy finanse. Nie musi przy tym
znać pełnych szczegółów sprawy, ale powinien działać w sposób
uczciwy i w dobrej wierze. Ktoś kto świadomie wprowadza
w błąd lub podaje nieprawdziwe okoliczności wydarzeń, nie tylko
nie uzyska statusu sygnalisty, ale także musi liczyć się
z odpowiedzialnością karną.
Oczywiście łatwiej to opisać niż przenieść na grunt codziennego
życia i pracy.
Dlatego Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych we współpracy
z Avrio Interactive proponuje proste, efektywne, a przede
wszystkim nowoczesne rozwiązanie pod nazwą Demaskator.

Do czego służy Demaskator?
Operując konkretami, proponujemy rozwiązanie, które pozwoli
w sposób przyjazny, szybki, a przede wszystkim bezpieczny
i ANONIMOWY przekazać pracodawcy - osobie lub ustalonej
przez Bank jednostce - wszelkie nieprawidłowości, które
w przekonaniu zgłaszającego mogą mieć wpływ
na funkcjonowanie organizacji, lokalną społeczność, czy wreszcie
sytuację koleżanki lub kolegi z organizacji czy jego samego.
Narzędzie dedykowane jest każdemu, kto chce poinformować
o niepokojącym go zdarzeniu noszącym znamiona łamania prawa
lub norm powszechnie uznanych za obowiązujące. Zdarzeniu już
zaistniałym, albo mogącym się urzeczywistnić. Zgłaszający ma
możliwość w sposób komfortowy przekazać powyższą informację.
Unikalność Demaskatora polega na tym, że nie jest to
standardowa, znana dotychczas metoda zgłaszania
nieprawidłowości w postaci korespondencji mailowej
lub pocztowej - Sygnalista ma możliwość zgłoszenia
nieprawidłowości przez stronę internetową.
Zgłaszający ma zapewnioną anonimowość i ochronę przed
konsekwencjami wiążącymi się z ujawnieniem informacji,
ponieważ zgłaszając z poziomu Sygnalisty uzyskuje unikalny
16-cyfrowy kod, dzięki któremu ma możliwość prowadzenia
korespondencji z Bankiem, załączania dowodów w sprawie czy
weryfikacji statusu swojego zgłoszenia.
Ze strony Banku dostęp do zgłoszenia ma jedynie określony
odbiorca. Zminimalizowane jest zatem zagrożenie wycieku
przedmiotowej korespondencji względem opisanych powyżej
„analogowych” metod.
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Warto dodać, iż aplikacja nie rejestruje IP komputera
zgłaszającego, co zawsze stanowiło swoisty „hamulec” dla osób
chcących wyrazić swoje obawy i spostrzeżenia.

Rozwiązanie dopasowane do banków
Zainteresowanie warsztatami, które zorganizowaliśmy
we współpracy z dostawcą rozwiązania w grudniu ubiegłego roku,
cieszyło się zainteresowaniem wśród Przedstawicieli zaproszonych
Banków Spółdzielczych. Pozwala nam to sądzić, że projekt jest
ważny i mogący dać wymierne korzyści w postaci braku
konsekwencji wynikających z wykrycia łamania prawa na możliwie
wczesnym etapie.
Z tym większą satysfakcją informujemy, że płynnie
przeprowadziliśmy już wdrożenia pierwszych Banków
zainteresowanych spełnieniem wymogów Dyrektywy.
Pierwsze sygnały docierające od użytkowników Demaskatora
pozwalają nam stwierdzić, że jakość i efektywność
proponowanego rozwiązania powinny znaleźć uznanie w oczach
kolejnych zainteresowanych.
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ZMIANY W RODZINA 500+
Od stycznia br. świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ trafiły
pod pieczę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można
składać tylko elektronicznie przez formularze dostępne na
stronach rządowych albo za pośrednictwem banków.
CRUZ od lat wspiera banki spółdzielcze, dostarczając
odpowiednie rozwiązanie – Platformę wnioskową EXIMEE, która
umożliwia składanie wniosków o wszelkie oferowane
świadczenia.
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Bank BPS i ZUS już
na początku lutego 2022 zostanie ponownie udostępniona
możliwość składania wniosków przez EXIMEE. Uruchomienie
usługi nie będzie wymagało żadnych dodatkowych formalności.
Cena za usługę pozostaje bez zmian.

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY
– NOWE ŚWIADCZENIE
DOSTĘPNE PRZEZ EXIMEE
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie
na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice mogą
składać wnioski do ZUS o przyznanie świadczenia na drugie
i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu rodziny.
Zapomoga wysokości 12 tysięcy złotych może zostać rozłożona
na 12 comiesięcznych wypłat po 1.000,00 złotych albo 24
wypłaty po 500,00 złotych.
Wnioski do ZUS o przyznanie RKO można składać wyłącznie
w formie elektronicznej. Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych
udostępni na początku lutego 2022 rozszerzenie platformy
wnioskowej EXIMEE, które umożliwi obsługę RKO. Banki
korzystające z tego rozszerzenia będą mogły umożliwić swoim
klientom łatwy dostęp do wnioskowania o nowe świadczenie.
Wnioskowanie o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie wymagało
podpisania z CRUZ umowy lub aneksu.

S T R O N A
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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

