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Obecność w Internecie w XXI wieku wydaje się oczywista. Jeśli
nie można cię znaleźć online, to pewnie nie istniejesz. 

To przekonanie dotyczy w takim samym stopniu celebrytów,
dobra szybkozbywalne, jak i instytucje rządowe. Przekrój jest
szeroki i obejmuje wszystkie dziedziny, z jakimi się spotykamy 
w tzw. realu, a liczba osób aktywnie korzystających z informacji
dostępnych w Internecie rośnie w niespotykanym tempie.
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Sektor bankowy nie ustępuje kroku największym 
i najpopularniejszym podmiotom, wpisując się w przestrzeń
wirtualną. 

Z założenia bankowe strony powinny być nie tylko nowoczesne 
i estetyczne, ale też intuicyjne, przyjazne dla użytkownika,
prowadzące w kierunku sprzedaży oferowanych produktów
bankowych i przede wszystkim bezpieczne. 

Nie należy zapominać o tym, że odpowiedni, przemyślany
i spójny wizerunek Banku w sieci podnosi jego wiarygodność 
w oczach klientów.

Eksperci z Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych stworzyli nowy
szablon strony internetowej dla banków spółdzielczych 
ze Zrzeszenia BPS według najlepszych standardów. W połączeniu
z bezpiecznym hostingiem i certyfikatem SSL CRUZ oferuje
Państwu kompletną usługę strony www z pakietem różnorodnych
korzyści.

Korzyści dla wizerunku

Nowoczesna, intuicyjna i atrakcyjna wizualnie strona internetowa
banku to jej pierwsza i najważniejsza wizytówka w Internecie.
Klient odwiedzający stronę www przypisuje jej cechy, pierwsze
wrażenie i funkcjonalność samej instytucji bankowej – nowoczesny
wygląd witryny pozwala sądzić, że i bank jest nowoczesny i na
czasie. Jeśli nawigacja po stronie www jest intuicyjna i klient bez
trudu dociera do poszukiwanych informacji o produktach i usługach,
nie traci cennego czasu, budzi to jego zaufanie. Bank Spółdzielczy
jest przyjazny.

Wizerunek Banku jako instytucji, która idzie z czasem i postępem,
przyciąga młodego klienta, który chętnie korzysta z wersji mobilnej
na swoim telefonie. Kluczowe dla niego okazują się przejrzysty
layout i intuicyjna nawigacja w wersji responsywnej.

Responsywny szablon bardzo dobrze się wyświetla 
w przeglądarkach w telefonach komórkowych i na tabletach, 
co stanowi olbrzymią zaletę, biorąc pod uwagę wzrost
zainteresowania internautów właśnie bankowością mobilną.

Założeniem stworzenia nowego szablonu strony www było
ujednolicenie identyfikacji wizualnej Zrzeszenia BPS. Korzystając 
z niego każdy bank z naszego Zrzeszenia prezentuje się w podobny,
spójny sposób, jednocześnie zostawiając sobie przestrzeń 
na decydowanie, jakie treści będą widoczne na stronie i w jakiej
kolejności. To, co łączy Banki z grupy BPS to wspólna szata
graficzna i budowa strony.

Statystycznie rzecz biorąc
W 2021 roku dostęp do Internetu
posiadało 92,4% gospodarstw
domowych w Polsce. (źródło:
Raport GUS „Społeczeństwo
informacyjne w Polsce w 2021 r.”)

Jednocześnie, jak wynika z raportu
Związku Banków Polskich „NetB@nk
– bankowość internetowa
i mobilna, płatności
bezgotówkowe”, przynajmniej raz
w miesiącu z bankowości
internetowej aktywnie korzysta
ponad 21 mln Polaków.

Ponad 78% spośród nich aktywnie
korzysta z bankowej aplikacji
mobilnej.

„Popularność bankowości
internetowej w Polsce ciągle
rośnie. Banki zdecydowanie
poszerzają zakres swoich usług.
Udostępniają swoim klientom
coraz nowsze systemy bankowości
internetowej, wprowadzają
udogodnienia, czyniąc swoją
ofertę znacznie atrakcyjniejszą.
(źródło: Raport NetB@nk Q4/2021) 
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Korzyści od strony technicznej

Na nowej stronie każdy Bank zarządza treścią po swojemu.

Administrowanie nową stroną nie jest skomplikowane – wyznaczony
do tego Pracownik Banku w prosty sposób dodaje treści 
i samodzielnie obsługuje zawartość strony. CRUZ przygotował
krótkie instrukcje wspierające działania na stronie, służymy też
pomocą, jeśli nasi klienci mają dodatkowe pytania.  
CRM, na którym oparta jest nowa strona, to Joomla!, system
pozwalający realizować najśmielsze pomysły web deweloperów. 

Co można zmienić?
Treść promowanych produktów na stronie głównej, wszystkie
ilustracje, obrazki i zdjęcia, treści dotyczące oferowanych przez
Bank produktów, publikowanych aktualności, kursy walut, lokalizacja
placówek i bankomatów i wiele więcej.

Które elementy są stałe i niezmienne?
Na stałe w szablonie znajdują się elementy nadające charakter 
i spójność: szata graficzna, w tym kolorystyka i czcionka zgodna 
ze standardami Grupy BPS, ujednolicone graficznie menu, stopki,
przycisk logowania do bankowości elektronicznej czy oznaczenie
przynależności Banku do Grupy BPS oraz Systemu Ochrony
Zrzeszenia BPS. 

Korzyści biznesowe

Nowy szablon strony internetowej eksponuje wybrane produkty
kierowane do określonych grup klientów. To osoba zarządzająca
treściami na stronie wybiera i decyduje, które oferty powinny się
znaleźć w najbardziej widocznym miejscu i w jakim momencie
należy dokonać zmiany.

Szablon umożliwia łatwy kontakt z bankiem zarówno poprzez
wkomponowane formularze kontaktowe, jak i wyświetlanie danych
teleadresowych.

Strona integruje się z dodatkowymi funkcjonalnościami, jak
Kalkulator kredytowy, czy platforma wnioskowa EXIMEE, przez którą
klienci Banków składają wnioski o świadczenia „Rodzina 500+”,
„Dobry Start”, „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a od niedawna
również „Dopłata do pobytu w żłobku”.

Najistotniejszą korzyścią biznesową jest zbudowany wizerunek
Banku nowoczesnego i solidnego. Banku lubianego przez Klientów.
Banku Spółdzielczego.
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Zapewnienie bezpieczeństwa dla infrastruktury IT w banku
spółdzielczym jest niezbędne, aby firma działała i stawiała czoła
codziennym wyzwaniom. Złożoność i mnogość aplikacji, urządzeń,
różnych systemów sprawia, że zarządzanie dostępem
administracyjnym staje się dziś krytyczne. Dostęp administracyjny
to połączenia użytkowników o szczególnych uprawnieniach. Bez
względu na to, czy bierzemy pod uwagę pracowników firmy, czy
zewnętrznych konsultantów, kontrola dostępu staje się elementem
wyjściowym budowy każdej polityki bezpieczeństwa systemów
informatycznych. 

Polityka bezpieczeństwa to pierwszy ważny etap budowy
bezpiecznego dostępu do systemów przetwarzania danych
organizacji. W drugim kroku trzeba móc zaimplementować 
i wyegzekwować reguły i zasady zawarte w tejże polityce. Można
szybko sprostać temu wyzwaniu, zaczynając od źródła 
i kontrolując dostęp do tych kont użytkowników, które mają
najwyższe uprawnienia. Kontrola i monitoring działań dla tych kont
jest najlepszą praktyką w budowaniu bezpiecznego dostępu 
do infrastruktury.

Spełnianie norm bezpieczeństwa

W cyfrowym świecie ochrona krytycznych i poufnych danych staje
się coraz bardziej uregulowana. Zbieranie danych od klientów,
partnerów i pracowników jest przedmiotem intensywnej analizy
(RODO), wymuszając od przedsiębiorstw tworzenie odpowiedniej
polityki bezpieczeństwa i wdrażanie narzędzi, które wymuszają jej
zastosowanie. Wiele organizacji podąża za normami
bezpieczeństwa (PCI-DSS, SOX, HIPAA, ISO 27001, itd.), które mogą
w jakimś stopniu, przez stosowanie ich regulacji krępować
działania, ale w przypadku niezastosowania się do ich reguł, firmy
te narażają się na wysokie kary. 

WALLIX Bastion dostarcza organizacjom, w tym również bankom,
zestaw narzędzi przeznaczonych do kontroli kont
uprzywilejowanych. Narzędzia te są proste we wdrożeniu oraz
elastyczne w dostosowaniu do istniejącej infrastruktury
organizacji. Dzięki temu rozwiązaniu można zyskać pełny obraz 
i kontrolę nad tym, jak firmy zewnętrzne wywiązują się 
z powierzonych zadań.

KONTROLA
UPRZYWILEJOWANEGO
DOSTĘPU Z WALLIX BASTION

Łatwe i szybkie wdrożenie
Bastion (integracja z Microsoft
Active Directory/LDAP/MFA)
Twórz użytkowników i systemy,
aplikacje, do których dostęp
chcesz chronić i monitorować
Określ zasady rotacji haseł dla
kont uprzywilejowanych
Zarządzaj dostępem
użytkowników do wybranych
obszarów organizacji

Otrzymuj od Bastion
powiadomienie o każdej
rozpoczętej sesji
administracyjnej
Monitoruj w czasie
rzeczywistym pracę firmy
zewnętrznej i zakończ sesję w
dowolnej chwili
Rejestruj sesje i zapisuj dzienniki
zdarzeń na potrzebę audytu

Identyfikuj i reaguj na
podejrzane zachowania
użytkowników
Przerywaj sesje, w których użyto
zakazanych poleceń

Elastyczność integracji:
 

 
Sprawuj kontrolę:

Ustaw reguły automatyczne:
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W marcu zorganizowaliśmy dla Banków Spółdzielczych webinar
prezentujący funkcjonalności tego rozwiązania. Aby obejrzeć
nagranie webinaru poświęconego Bastionowi WALLIX, należy
odwiedzić stronę www.cruz.com.pl/webinary 

WALLIX Bastion
 zarządzanie sesjami i kontami uprzywilejowanymi

 

http://www.cruz.com.pl/webinary
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W ostatnim czasie Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych
podjęło się obsługi technicznej dwóch programów rządowych: 
1 lutego uruchomiliśmy „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” (RKO),
natomiast 1 kwietnia 2022 r. „Dofinansowanie do pobytu 
w żłobku”, czyli tzw. „żłobkowe”.

Obsługa obydwu usług jest prowadzona w EXIMEE na tych
samych zasadach, co „Rodzina 500+” i „Dobry Start”. Aby
umożliwić klientom banków składanie wniosków o nowe
świadczenia, należy podpisać z CRUZ Aneks do Umowy –
pytania w tej sprawie prosimy kierować na pocztę elektroniczną
oferty@cruz.com.pl 

Ważna informacja: 
Od 26 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy mają pod
opieką dziecko i przybyli do Polski po 23 lutego br., mogą
wnioskować o świadczenia wychowawcze z programu Rodzina
500+ wyłącznie przez system elektroniczny ZUS – Platformę
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek elektroniczny ZUS jest
dostępny w języku ukraińskim. 

Aktualnie banki nie pośredniczą w obsłudze tych wniosków.

Zgodnie z deklaracją ZUS możliwość składania wniosków 500+
dla obywateli Ukrainy przez bankowość powinna zostać
uruchomiona w połowie maja br. 

NOWE PROGRAMY RZĄDOWE
JUŻ DOSTĘPNE NA EXIMEE 
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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 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
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 - 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


