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Klient.
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
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„Nowoczesna bankowość korporacyjna wymaga świeżego spojrzenia na przedsiębiorstwo i zapewnienia mu
efektywnego oraz bezpiecznego zarządzania finansami. Firmy oczekują indywidualnego i profesjonalnego podejścia,
a także sprawnej oraz elastycznej obsługi. Dlatego kluczową kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych systemów
omnikanałowych, które całkowicie zmieniają filozofię funkcjonowania instytucji finansowych. Dzięki realizacji projektu
Volkswagen Bank ma możliwość lepszej identyfikacji potrzeb klienta, a tym samym tworzenia oferty „szytej na miarę”
– powiedział Mariusz Karchut, Key Account Manager, Asseco Poland.

wości. Wiązało się to też z wprowadzeniem tzw. silnego
uwierzytelniania (ang. Strong Customer Authentication),
które gwarantuje wyższy poziom wiarygodności i odporności na fraudy. Dlatego w ramach projektu została
wdrożona aplikacja mobilna do autoryzacji zleceń Asseco MAA (ang. Mobile Authorization and Authentication),
która wykorzystuje komunikaty PUSH, będące alternatywą dla wiadomości SMS.
Dużym wyzwaniem w tej części projektu był termin
wejścia w życie nowych przepisów, ale dzięki sprawnej organizacji pracy zespół wdrożeniowy wprowadził
wszystkie zmiany na czas. W jego skład wchodziło ponad
70 ekspertów Asseco oraz 20 pracowników banku, którzy ściśle współpracowali na każdym etapie wdrożenia.

Kamienie milowe
projektu.
• Dostarczenie rozwiązania na testy UAT.
• Przygotowanie infrastruktury CPD do
instalacji systemów.
• Wdrożenie nowej bankowości
elektronicznej.
• Migracja klientów banku do nowego
systemu Asseco EBP.
• Udostępnienie i sparowanie tokena
mobilnego Asseco MAA.
• Stabilizacja rozwiązania.

Kluczowe korzyści.

• Przygotowanie infrastruktury i wdrożenia
Asseco OBA.

Wdrożenie pozwoliło Volkswagen Bank na realizację
strategii omnikanałowej i trwałe budowanie przewagi
konkurencyjnej. Dzięki Asseco EBP klient swobodnie
decyduje, z jakiej usługi bankowej skorzysta i za pomocą którego kanału komunikacji. Co więcej, czynność
zainicjowana w jednym kanale jest kontynuowana
w innym, bez utraty danych czy jakości.
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„Dla przedsiębiorstw bardzo duże znaczenie ma szybkość reakcji ze strony instytucji finansowej. To kluczowa kwestia
zwłaszcza w przypadkach, kiedy oczekiwanie na decyzję banku może wpłynąć na konsekwencje finansowe dla firmy.
Dlatego Volkswagen Bank postawił na nowoczesne rozwiązania Asseco dla bankowości korporacyjnej, dzięki czemu
mógł usprawnić szereg procesów biznesowych” – powiedział Marek Lulek, Z-ca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych,
Asseco Poland.

Projekt w liczbach.
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„Jako instytucja finansowa, zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo środków oraz prostota rozwiązań, która umożliwi
sprawne zarządzanie finansami, to kwestie bezapelacyjnie najważniejsze dla klientów. Mając tego świadomość,
nieustannie dążymy do stworzenia oferty opartej na innowacjach, aby nasi klienci mieli dostęp do wszystkich usług
w jednym miejscu. Nasza oferta jest jedną z lepszych na rynku, co potwierdza drugie miejsce w lipcowym rankingu kont
firmowych portalu Bankier.pl. Dzięki współpracy z Asseco, która trwa już ponad 20 lat, z powodzeniem przystosowujemy
się do zmian rynkowych i wprowadzamy rozwiązania digitalowe dla naszych klientów. Dlatego też podjęliśmy decyzję
o wdrożeniu omnikanałowego systemu bankowości elektronicznej oraz interfejsu odpowiadającemu standardowi
otwartej bankowości API. Obecnie, wspólnie z Asseco pracujemy nad stworzeniem aplikacji hybrydowej, która umożliwi
korzystanie z naszej oferty na wszystkich urządzeniach mobilnych. Dążymy do bycia pionierem w świadczeniu usług
finansowych i wierzymy w to, że nasze rozwiązania pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu” – powiedział Ronald
Kulikowski, Dyrektor Oddziału Volkswagen Bank GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce.

„Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce oferuje produkty finansowe zarówno dla klientów korporacyjnych, jak
i indywidualnych. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy bankowość internetową, którą dostosowujemy
do nowych wymogów regulatora i trendów rynkowych. Cały czas udoskonalamy nasze rozwiązania, tak by ścieżka
kliencka była jak najbardziej intuicyjna, a przy tym bezpieczna. Pragniemy, aby nasi klienci mogli w prosty i łatwy sposób
zarządzać swoimi finansami. Dlatego też zdecydowaliśmy się na implementację jednej z najbezpieczniejszych metod
autoryzacji, czyli VWFS Token Mobilny. Dzięki temu zabezpieczamy transakcje naszych klientów przed nasilającymi się
atakami hackerskimi, zgodnie z najwyższymi standardami dopasowanymi do regulacji PSD2. Nasze działania pozwalają
nam na budowanie przewagi konkurencyjnej i co najważniejsze umożliwiają utrzymanie zadowolenia klientów na
najwyższym poziomie” – powiedziała Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Obsługi Klienta, Volkswagen
Bank GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce.
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