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Nowoczesne rozwiązanie 
do zarządzania procesami 
biznesowymi w bankach 
spółdzielczych. 
Wdrażać razem, czy osobno?

Pivotal Polska Sp. z o.o.

Jolanta Orełko
Business Development Manager

Zapraszamy też do obejrzenia filmu
„Projekt SFinX” pod linkiem >> tu kliknij

https://www.youtube.com/watch?v=FU8RfLk3tgU
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Bankowość Spółdzielcza – tradycja i nowoczesność

„(…) optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii jawi się jako kluczowe 

wyzwanie. Rzecz jasna, dla banków spółdzielczych to również szansa 

dynamicznego rozwoju.” 2) 

„Tworzymy unikatowy model bankowości, łącząc znakomite relacje

z klientami i dostosowując do nich sprawdzone rozwiązania technologiczne.” 1)

„Największy potencjał banków spółdzielczych tkwi w różnorodności i lokalności.” 1)

Mirosław Skiba

Zdzisław Kupczyk
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Duże wyzwania przed Bankowością Spółdzielczą

Oczekiwania klientów – nowoczesna obsługa

• zapewnienie im dobrze dopasowanych usług i produktów

• usprawnienia organizacji procesów

Optymalizacja kosztów 

• wykorzystanie efekt skali 

• optymalizacja i automatyzacja procesów bankowych

• wykorzystanie nowoczesnych technologii

Minimalizacja ryzyka

• model scoringowy oparty na danych Banków Spółdzielczych

• rozwiązania zapobiegające fraudom

Wzrost sprzedaży

• akwizycja nowych klientów i utrzymanie obecnych 

• cross-sell – model sprzedaży proaktywnej i kampanie sprzedażowe
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Nadszedł czas na zmiany

„Dostęp i efektywne wykorzystanie nowych technologii, to nie tylko szansa

lub nadzieja sektora bankowości spółdzielczej, ale jeden z głównych

warunków jego przetrwania i rozwoju.” 1) – Mirosław Skiba

„Cała nadzieja w grupie banków, które charakteryzuje duża świadomość zmian zachodzących

w otoczeniu, trendów i potrzeb klientów, co przekłada się finalnie na wykorzystanie nowych technologii

i możliwości nowoczesnego działania.” 3) – Jarosław Grochowski
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Projekt SFinX – Sprzedaż Finanse Innowacyjność X-sell

W Grupie BPS prowadzony przez CRUZ Sp. z o.o. i PIVOTAL 

Polska Sp. z o.o.

Realizowany wspólnie z 5 Bankami Spółdzielczymi oraz 

z Bankiem BPS 

Zakres projektu obejmuje m.in:

• Widok Klienta 360 stopni

• Usprawnienie i zautomatyzowanie procesów 

kredytowych 

• Monitorowanie umów, kowenantów, sytuacji 

ekonomiczno-finansowej

„Można powiedzieć, że za pomocą jednego rozwiązania „zintegrujemy” wiele, różnych aplikacji, ułatwiając dostęp
do informacji, których nie trzeba będzie już szukać w wielu systemach informatycznych, automatyzując jednocześnie procesy tak, aby
Bank Spółdzielczy, mógł konkurować, jakością i szybkością decyzji z Komercją nie generując ryzyka.”
– Jarosław Grochowski 3)
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Widok 
klienta 360

Obsługa 
zdarzeń

Contact
Center

Komunikacja

Workflow

Windykacja

Kampanie

Marketing

Ankiety

Raporty

Produkty

Serwis i 
reklamacje

Monitoring

Dokumenty

Adminis-
tracja

Doradztwo 
inwestycyjne

Sprzedaż

Rozwiązanie pudełkowe – szybkie 

wdrożenie, ograniczenie ryzyka, 

rozwiązanie wymaga jedynie 

dostosowania

Tworzenie systemu przez prototypowanie

Nowoczesny i responsywny interfejs 

Modułowość rozwiązania – szybkie 

wdrożenie  szybka realizacja korzyści, 

Możliwość dopasowania do bieżących 

potrzeb biznesowych, a następnie dalszy 

rozwój Platformy

PIVOTAL – sprawdzona platforma
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PIVOTAL – doświadczony i zaufany partner

17 1 70

lat na polskim 

rynku

pracowników: 

ekspertów 

i specjalistów

Jedno globalne 

rozwiązanie – 2000 

wdrożeń na świecie 

100

projektów w dużych 

i średnich 

przedsiębiorstwach 

w Polsce

• PIVOTAL Polska – doświadczony

i zaufany partner, unikalne

doświadczenie i kompetencje we

wdrożeniach rozwiązań dla bankowości

• Innowacyjne sprawdzone rozwiązanie

modułowe, dedykowane rozwiązania

branżowe

• Nowoczesna technologia dostarczana

przez AVOLIN – globalnego lidera

• Szybkie wdrożenie – metodyki zwinne,

tradycyjne, prototypowanie

• Całościowe podejście do realizacji

wymagań,, wdrożenia technologiczne

i biznesowe
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Znaczące wdrożenia platformy PIVOTAL w Polsce

Finanse
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PIVOTAL – nagrody naszych Klientów

Nr 1 w roku 2014 dla Banku BGŻ 
w kategorii „Bank dla Kowalskiego”

Nr 1 w roku 2016 dla Banku Getin 
w kategorii „Bank dla Kowalskiego

Nr 3 w roku 2017 dla Banku Getin 
w kategorii „Bank dla Kowalskiego

Nr 2 w roku 2018 dla Banku Getin 
w kategorii „Bankowość internetowa”  
Nr 3 w kategorii „Bank dla Kowalskiego”

Dzięki wdrożeniu rozwiązań na platformie PIVOTAL oraz usprawnieniu procesów biznesowych,

Klienci otrzymują mierzalne korzyści, a rynek docenia zmiany poprzez nagrody i wyróżnienia
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Rozwiązanie dla Bankowości Spółdzielczej

Widok Klienta 360 – prezentację wszystkich informacji o kliencie, 
potrzebach, relacjach, obecnych i potencjalnych produktach

Moduł wsparcia procesów kredytowych – usprawnia i automatyzuje procesy podejmowania 

decyzji kredytowych i udzielania finansowania

Moduł wsparcia procesów windykacyjnych - poprawia ściągalność należności i zmniejsza straty 

z tytułu niespłacanych kredytów

Moduł zarządzania kampaniami sprzedażowymi – pozwala pro-aktywnie

odpowiadać na potrzeby klientów i efektywnie sprzedawać im

nowe produkty i usługi

Wybrane moduły
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Jak uzyskać efekt skali? Wdrażać razem i osobno

„Gdybyśmy zerwali z autonomią banków, zerwalibyśmy ze spółdzielczym etosem, z misją.” 1) – Mirosław Skiba

„Banki Spółdzielcze, Zrzeszenia nie powinny konkurować pomiędzy sobą a

wręcz przeciwnie, banki muszą zacząć współpracować i wypracowywać

rozwiązania, które pozwolą im konkurować z komercją, pozwolą zdobywać

nowych klientów na coraz bardziej wymagającym rynku.” 3)

- Jarosław Grochowski

„(…) trzeba również zastanowić się nad najbardziej odpowiednim modelem

implementacji, aby osiągnąć właściwy efekt skali.” 2) – Zdzisław Kupczyk

Wdrożenie sprawdzonych modułowych rozwiązań w modelu wielobankowym pozwala na uzyskanie

odpowiedniego efektu skali, przy zachowaniu samodzielności i autonomii Banków.

Daje to największe korzyści w stosunku do ponoszonych kosztów wdrożenia i utrzymania.

Wdrażać trzeba – jednocześnie – razem i osobno.
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Korzyści z wdrożenia wielobankowej Platformy PIVOTAL

• Możliwość wdrożenia rozwiązań odpowiadających na wymagania i potrzeby biznesowe

• Znacząca oszczędność kosztów wdrożenia i utrzymania systemu w stosunku 

do wdrożenia indywidualnego

• Wspólne wsparcie techniczne i eksploatacyjne 

• Poprawa efektywności procesów bankowych – ich automatyzacja i optymalizacja 

• Duże możliwości rozwoju

• Nowoczesne środowisko pracy 

• Zintegrowana wiedza o kliencie

• Więcej czasu na obsługę i sprzedaż

• Lepiej dopasowane produkty i usługi do potrzeb

• Krótszy czas obsługi, szybsze decyzje kredytowe

• Większa satysfakcja – mocniejsza relacja z bankiem

Doradcy

Klienci

Bank
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Czy już wszystko zostało powiedziane?

„(…) bierność i oczekiwanie spowoduje, że spółdzielczość pozostanie w miejscu, w którym się znajduje a wręcz się cofnie, ponieważ świat
pędzi nieubłaganie do przodu dostarczając klientom coraz to nowszych i lepszych możliwości i usług.” 1) – Jarosław Grochowski

Na wdrożenie należy spojrzeć całościowo – zarówno z perspektywy kosztów, jak i korzyści

Wdrożenie platformy PIVOTAL przynosi wymierne korzyści:

• Optymalizacja kosztów (oszczędności) – automatyzacja czynności powtarzalnych, optymalizacja

procesów

• Wzrost sprzedaży – skrócenie czasu obsługi pojedynczego klienta, szybsze decyzje biznesowe, a także

dzięki (proaktywnym) kampaniom sprzedażowym (planowanym, zdarzeniowym, pre-approved)

• Minimalizacja ryzyka (operacyjnego i kredytowego) – automatyzacja, nadzór systemowy, możliwość

powszechnego korzystania z modeli scoringowych i rozwiązań zapobiegających fraudom

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek – Platon 
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Dziękuję za uwagę!

jorelko@pivotal.pl

Tel. 22 814 77 12

www.pivotal.pl

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł” – Robert Toru Kiyosaki

mailto:jorelko@pivotal.pl
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1)Technologie szansą czy barierą w rozwoju bankowości spółdzielczej?, 

https://alebank.pl/technologie-szansa-czy-bariera-w-rozwoju-bankowosci-spoldzielczej/

2)Nowoczesne rozwiązania cyfrowe w bankach spółdzielczych, https://alebank.pl/nowoczesne-

rozwiazania-cyfrowe-w-bankach-spoldzielczych/?id=283963&catid=25930

3)Wspieramy rozwój Banków Spółdzielczych, https://bs.net.pl/j-grochowski-wspieramy-rozwoj-

bankow-spoldzielczych/

Cytowane źródła

https://alebank.pl/technologie-szansa-czy-bariera-w-rozwoju-bankowosci-spoldzielczej/
https://alebank.pl/nowoczesne-rozwiazania-cyfrowe-w-bankach-spoldzielczych/?id=283963&catid=25930
https://bs.net.pl/j-grochowski-wspieramy-rozwoj-bankow-spoldzielczych/

