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Integracja komunikacji wielokanałowej jest wyzwaniem... 

oczekiwania…  rzeczywistość…  



ale przecież można obsługiwać wszystkie kanały 
komunikacyjne za pomocą jednej platformy… 



Trzy sposoby integracji z bankami 
(dla deweloperów i użytkowników biznesowych): 

PORTAL INTERNETOWY (PRZEGLĄDARKA) 

INTERFEJS API (PROTOKOŁY SMPP, HTTP, SS7) 

DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIE POŚREDNICZĄCE 

„ON-PREMISE”(mGATE, MIDDELWARE) 



 

 

Mobile App Messaging to 
więcej niż push... 

WYSOKA SATYSFAKCJA KLIENTA PRZY JEDNOCZEŚNIE 

STOSUNKOWO NIEWIELKICH KOSZTACH 

Zwiększaj zaangażowanie klientów dzięki wzbogaconej i 
rozszerzonej funkcjonalności bez obawy o budżet. 

 

UTRZYMANIE KLIENTA 

Utrzymaj zaangażowanych klientów dzięki komunikacji za 
pomocą aplikacji mobilnej, tworząc bogate i spersonalizowane 
treści. 

 

POWIADOMIENIA 

Uwierzytelniaj transakcje dzięki Push 2FA. 

W I A D O M O Ś Ć I  M A R K E T I N G O W E  I  T R A N S A K C Y J N E  



Dlaczego warto korzystać z 
WhatsApp Business API w 
bankowości? 

• Najpopularniejsza aplikacja do przesyłania wiadomości na świecie. 

• Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym wraz z 
możliwością przesyłania bogatych treści. 

• Szyfrowanie (end-to-end) wszystkich wiadomości biznesowych 
przesyłanych przez WhatsApp. 

• Pełna weryfikacja firmy (nadawcy). 

• Możliwość dostosowania i uruchomienia chatbotów. 

WHATSAPP 



Powiadomienia w czasie 

rzeczywistym 

• Szablonowe wiadomości, które 

można wysyłać w dowolnym 

momencie (po wyrażeniu zgodny 

przez użytkownika na komunikację 

tym kanałem tzw. „Opt-in”) 

• Dostarcz ważne, ograniczone 

czasowo wiadomości: 

- Aktualizacje na temat stanu konta 

- Nieregularne transakcje kartowe 

- Informacje o pobieranych opłatach i 

osiągniętym limicie na kartach 

kredytowych. 

Zapewnij natychmiastowe 

wsparcie - odpowiedzi na 

konwersacje inicjowane przez 

klientów są bezpłatne w ciągu 

24 godzin. 

Jak wykorzystać WhatsApp Business API w bankowości?  



INFORMACJE NA 

TEMAT WYDAJNOŚCI 

• Oceniaj wydajność 
contact center i 
zadowolenie klienta 
za pomocą danych 
dotyczących 
rozwiązywania 
problemów podczas 
pierwszego kontaktu 
lub według ich ilości 
dla danego 
zamówienia lub 
transakcji. 

WIDOK KLIENTA 360°   

• Wyposaż agentów w 

wiedzę umożliwiającą 

rozwiązanie problemu 

klienta niezależnie od 

używanego przez 

niego kanału 

komunikacji lub 

zarządzaj rozmowami 

przychodzącymi i 

zbieraj informacje za 

pośrednictwem 

chatbota. 

UJEDNOLICZONY 

INTERFEJS AGENTA 

• Jedno miejsce, z 

którego zarządzasz 

wszystkimi 

konwersacjami oraz 

masz wgląd w ich 

historię.  

ZINTEGROWANA 

WIELOKANAŁOWOŚĆ 

• Prowadź konwersacje 

kontekstowe za 

pośrednictwem 

kanałów, które 

preferują klienci 

(przypisz do kolejki, 

skonfiguruj tzw. 

routing) 

Dzięki kompletnej platformie „end-to-end” pomagamy bankom wchodzić w interakcje 

z klientami w sposób spersonalizowany i skalowalny niezależnie od tego czy jest to 

komunikacja od osoby do osoby (P2P) czy poprzez aplikację (A2P). 

Konwersacje w nowoczesnym contact center dla 
lepszego zaangażowania klienta 



MobileTech trendy najbliższej 
przyszłości w obszarze komuniakcji 

RCS czyli Rich Communication Services: 

• Rozwiązanie, które połączy zalety SMS i OTT 
w jednym kanale komunikacyjnym. 

• Wykorzystaj RCS do: 

‣ Wysyłania wiadomości promocyjnych 

‣ Wysyłania wiadomości transakcyjnych 

‣ Obsługi klienta.  

• Domyślna aplikacja do obsługi wiadomości 
na wszystkich telefonach z systemem 
Android, które wspierają RCS. 

RCS 



Dziękuję za uwagę i zapraszam do rozmów na stoisku Infobip! 
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