
Bank działający na głos 



Pierwszy europejski dyskont finansowy 

BEZ GRANIC 
Świat zmienił swoje 

oblicze 

WYŁĄCZNIE 
MOBILNY 

Mobilność jest 
znakiem czasu 

Blisko Ciebie PEŁNA INTEGRACJA 

Proste zasady BANK PRZYSZŁOŚCI 



Bankuj po europejsku z najlepszym kontem walutowym 

Konto na które może wpływać 
Twoja pensja w euro 

Korzystny kurs euro 

Darmowe przelewy europejskie 
Dostęp do gotówki za darmo w 

strefie euro 



Komunikacja „twarzą w twarz” jest najbardziej naturalną, 
pierwotną formą kontaktów międzyludzkich 

Osoba mówiąca i 
słuchająca 

Kod znany obu 
stronom 

Płynność mowy 
Zrozumienie treści 

wypowiedzi 

KOMUNIKACJA 
WERBALNA 

2015 1994 



Dlatego wybraliśmy Biometrię 

 Komfort 
 Możliwość korzystania bez użycia rąk (np. podczas jazdy autem) 
 Nie musimy pamiętać szeregu cyfr 
 Nigdy nie zapomnimy naszego hasła 

 Bezpieczeństwo  
 Analizujemy głos oraz styl wypowiedzi 

– akcenty, czy wypowiadanie głosek. 
 System rozpoznaje próby 

nieautoryzowanego  logowania 

Mobile to nie chwilowa moda, lecz bankowość 
przyszłości. 



Głos stał się podpisem  

20%  
mobilnych Klientów 

loguje się głosem 



MOBILE FIRST – Bankowość w wydaniu SMART 

„Mobile first” to projektowanie procesów z myślą o pełnej funkcjonalności i 
najlepszym doświadczeniu dla klienta podczas korzystania z urządzeń mobilnych 

  „Mobile first” – aktywacja 30 sekund, 1 urządzenie 

Ściągnięcie 
aplikacji 

Klient 

Wpisanie 
loginu 

Hasło SMS 

Nadanie 
cyfrowego PIN 

Logowanie 
tylko PINem 

„Biometria” – logowanie 

Klient 

Uruchomienie 
aplikacji 

Logowanie do 
Banku 



Szybko i bezpiecznie 

Biometria głosowa 

 Przyspieszenie procesów 
 

 Zwiększenie satysfakcji klientów 
 

 Zwiększenie lojalności klientów 
 

 Ograniczenie liczby fraudów 
 

 Ograniczenie liczby błędnych 
logowań 
 

 Możliwość wykorzystania w wielu 
kanałach w różnych charakterze 

 



Wykorzystanie technologii w 
bankowości pomaga dostrzec 
nowe horyzonty i mierzyć  
 

 

WYŻEJ 



Voice Banking – obsługa banku bez użycia rąk 

Rozwój systemów rozpoznawania mowy można porównać do rozwoju dziecka – ze 
zdolnego malucha przekształciły się w aspirującego naukowca. Dalsze badania nad 
„voice recognition” dążą tylko do jednego: pełnej obsługi urządzeń za pomocą głosu. 

[ ] Większa 
dostępność danych [ ] Upowszechnienie 

smartfonów [ ] Szybszy Internet 
mobilny 

DALSZY ROZWÓJ SYSTEMÓW ROZPOZNAWANIA MOWY 

[ ] Miliardy 
testerów [ ] Rozwój innych 

tech. mobilnych [ ] Przetwarzanie 
informacji w chmurze 



Bankowość głosowa Banku SMART to coś więcej niż sprawdzanie 
salda i historii rachunku – to cały Bank dostępny za pomocą głosu 

PRZELEWY (WŁASNE, DOWOLNE, ZUS i US) 
INTELIGENTNA 

HISTORIA 
PRZEGLĄD 

PRODUKTÓW 



Funkcja jest bardzo chętnie wykorzystywana przez mobilnych Klientów 

Ile mam pieniędzy? 
Jaki mam numer konta? 

Ile zaoszczędziłem? 

Pokaż mój profil 

Zrób przelew do Marcina 
Ile mogę wydać z karty kredytowej? 

Gdzie jest najbliższy bankomat? 

Wyloguj mnie 

Pokaż dostępne 
operacje 

Co mogę zrobić? 

Znajdź przelew od Ani 

Zmień kod do aplikacji 

Opłać ZUS 

Opłać podatki 

Pokaż przelewy  
zaplanowane 

Zastrzeż kartę 

Połącz z bankiem 

Otwórz konto 

Pokaż profil na twitter 

Wyświetl kanał youtube Banku 

Opowiedz mi o Banku 
Pokaż kredyt 

Mów, nie klikaj! 
Wykonywanie operacji za pomocą 
głosu, bez użycia klawiatury 

Wygoda i prostota 
Szczególnie przydatne przy 
codziennych czynnościach (np. 
podczas jazdy samochodem) 



Dziękuję. 


