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ОТВОРИ ЛИ СЕ ДОСТАТЪЧНО
БАНКИРАНЕТО?
Мария Динкова

Потенциалът на страната ни в сферата на финансовите технологии не е безизвестен. Според едни сме добре
скритият финтех скъпоценен камък на Югоизточна Европа, за други пък сме на път да станем водещият финтех хъб в региона. Ключовото в случая обаче е, че можем,
но все още не сме стигнали там, където ни се иска.
Само 13% от българските потребители на интернет се
възползват от електронно банкиране в сравнение със
средната стойност от 66% за ЕС, показва Индексът за
навлизането на цифровите технологии (DESI, 2020). Същевременно, въпреки че пандемията даде тласък на дигитализацията, според данните от тази година едва
8% от МСП извършват продажби онлайн, 3% реализират трансгранични продажби, а 8% от оборота им е от
онлайн сегмента. Отново тези стойности са приблизително наполовина на съответните средни проценти за ЕС.
На този фон къде е мястото на отвореното банкиране
на нашия пазар, където потребителят е традиционно

консервативен по отношение на финансовите услуги и управлението на своите средства? Вероятно някъде в онзи
бъдещ момент, когато вече е твърде трудно да се върви
срещу глобалното течение, когато клиентите са убедени в ползите и сигурността на този тип решения, когато
бизнесът се осмели да експериментира, за да предоставя
по-персонализирани услуги.
Засега обаче все още сме в начален етап от развитието
на отвореното банкиране, като това се отнася не само за
България, но в голяма степен и за Европа. Това, в което можем да бъдем сигурни, е, че следващите години ще бъдат
интересни и тепърва ще видим как засилено отваряне на
данните ще създаде една инфраструктура за споделяне на
информация, която ще постави основата за редица нови
услуги и продукти не само във финансовия сектор, а и в останалите индустрии.
05

ОТВОРЕНОТО БАНКИРАНЕ
В ЕВРОПА
КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД PSD2
Мария Динкова
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През септември 2021 г. се навършиха две години от прилагането на ревизираната директива за платежните услуги (PSD2) в Европа. Оттогава досега това, което възникна като инициатива на Стария континент, се превърна в
глобално движение и тенденция за прилагането на отвореното банкиране.
Основната цел на директивата беше да увеличи конкуренцията, иновациите и сигурността на европейския пазар за
разплащания, позволявайки споделяне на данни между финансови институции чрез използване на интерфейс за приложно
програмиране (API). По този начин трети страни, доставчици на платежни услуги, могат да имат достъп до банковата информация и да предлагат повече функционалности.
Затова през последните няколко години индустрията инвестира значително усилия в подобряване на разплащателните инфраструктури и беше постигнат сериозен
напредък в броя и видовете услуги, които са достъпни за
потребителите и бизнеса. Водеща в региона при прилагането на отвореното банкиране е Великобритания, което
не е изненадващо, тъй като нейната инициатива в тази
посока предхождаше ЕС с повече от година. Съответно тя
е следвана от западните европейски пазари, включително
Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия.

РЕЗУЛТАТИ ДОСЕГА
Преди имплементирането на PSD2 онлайн и мобилното
банкиране в европейските държави беше фокусирано върху местните услуги, като традиционно съществуваха високи бариери за влизане на пазара на чужди финансови институции и доставчици - трети страни. С директивата
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обаче тези бариери се понижиха и отвориха вратите за
повече играчи, а отвореното банкиране бързо се превърна в синоним за иновации във финансовата индустрия.
Една от ранните индикации за успех на цялата инициатива безспорно е бързият ръст на доставчиците - трети страни, в Европа, които към средата на септември на
2021 достигат приблизително 300 в Европейската икономическа зона. Когато добавим обаче и над 1200 разплащателни институции, действащи като трети страни,
тогава се вижда ясно постигнатият напредък само за 24
месеца. Макар че е трудно да се измери действителната активност заради разпределения характер на API-та,
тенденцията тук също е възходяща, като са достигнати
над 500 млн. транзакции на месец (по данни на Konsentus
Third Party Provider Open Banking Tracker).
В тази връзка трябва да се отбележи обаче, че макар да се
говори за отвореното банкиране като цяло, това на практика са 30 различни държави с отделни разплащателни
методи, избрани от потребителите. Броят на регистрираните доставчици - трети страни, също значително се
разминават. Например в Португалия, Малта и Исландия
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няма местни доставчици, у нас те са 5, а най-много са в
Германия и Швеция, съответно 37 и 36.

ПРОМЕНЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Достъпът до профилите и разплащателните данни, държани от банковите институции, позволява на финансовите продукти и услуги да процъфтяват. Благодарение
на многото нови и подобрени API за отворено банкиране
бизнесът може да интегрира услуги, чрез които потребителите да плащат директно от своите онлайн банкови
сметки. Именно това допринася за осигуряването на подобро потребителско изживяване и повече възможности
за търговците.
В допълнение пандемията от COVID-19 ускори значително търсенето и използването на финтех решения, особено в сферата на разплащанията. В Обединеното кралство например потребителите средно разчитат на 2.8
финтех продукта и услуги, като средностатистическият
ползвател управлява 67% от своите финанси онлайн. Настоящите клиенти също така очакват да увеличат броя
на приложенията и услугите, които използват, с 3.5 през
следващите шест месеца, а това е ясен сигнал, че ще продължи да се наблюдава ръст при търсенето на решения за
дигитални финанси.
Като цяло отвореното банкиране има положително влияние върху финансовия живот на потребителите, показват още данните. 76% от британците се чувства уверени да използват технологии, за да управляват своите
средства. Освен това те отбелязват, че финтех решенията са им помогнали да спестят време (59%) и пари (42%),
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а също така са допринесли за намаляване на стреса (36%),
се посочва в Open Banking Report 2021 на The Paypers.
Тези данни определено са обнадеждаващи и за потребителите в ЕС и ясно очертават бъдещите възможности. Засега повечето доставчици на Стария континент все още
предлагат предимно услуги за профилна информация като
събиране на профили и взимане на кредитни решения, докато тези за разплащания продължават да изостава. Въпреки това според експертите това бързо ще се промени в близко бъдеще.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Пазарът на отвореното банкиране започва да преминава от „Съответстващи API-та“ към „Търговски API-та“,
които са по-бързи за внедряване и притежават богата
функционалност с подобрено потребителско изживяване
и възможности за недиректни приходи за банките, съхраняващи профилите.
В доклада Open Banking Readiness Index: The Future of Open
Banking In Europe се уточнява, че на този фон едно от основните предизвикателства при отвореното банкиране
е свързано с имплементирането на стратегия за мащабируема API интеграция. Към края на 2020 около 90% от
европейските компании за финансови услуги имат стратегия за API за отворено банкиране и 80% потвърждават,
че API интеграцията е ключова за тяхната стратегия за
отвореното банкиране.
Изключвайки няколко местни пазара, засега обаче няма единен паневропейски стандарт за API за отворено банкира010

не. Това не само създава фрагментация на пазара, но също
така поставя на риск ползите от отвореното банкиране.
В този смисъл е необходима стандартизация на API-та
отвъд чисто технологичните измерения, както и цялостно потребителско образоване по отношение на новите
възможности и сигурните поведения, когато се осъществява контрол над финансовите активи и лични данни, свързани с трети страни. В допълнение в екосистемата на
отвореното банкиране ефективната платформа за API
интеграция ще създаде лесен начин за използване както
на старите, така и на новите приложения.
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КАКВО ПРЕДСТОИ?
Работата в Европа категорично не спира, а следващата цел е свързана с установяването на отворени финанси. Като част от пакета за дигитални финансови услуги,
който Европейската комисия публикува на 24 септември
миналата година, тя трябва да направи цялостен преглед на PSD2 до края на 2021. Комисията също така обеща
да представи законодателно предложение за нова рамка
за отворените финанси до средата на 2022 г.
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Междувременно през октомври 2020 „Берлинската група“
обяви, че ще започне работа върху пълна рамка за API за
отворени финанси. Тя ще добавя стандартизирани разширения отвъд регулаторния обхват на PSD2, който позволява на банките и доставчиците трети страни да предлагат подобрени услуги.
Ефектът от отворено банкиране тепърва започва да се
усеща и ще продължи да се разраства и да навлиза в нови
сегменти. Водената от технологиите еволюция във финансовата сфера ще гарантира по-голяма прозрачност,
свобода на потребителския избор и контрол над финансовите активи и личните данни.
Според проучването на Accenture: Catching the Open Banking
Wave 76% от банките по света очакват потребителско
прилагане и използване на API за отворено банкиране да
се увеличи с 50% или повече през следващите между три и
пет години. От кредитирането, през разплащанията до
услугите за управление на личните финанси – възможностите само ще нарастват.
Съответно въвеждането на повече инициативи и регулации в глобален план ще позволяват в крайна сметка да се
създаде икономика на отворените данни, а всички играчи
в индустрията ще се борят за дял от новия пазар. Независимо дали става дума за традиционните банки, финтех
компаниите, необанките, технологичните гиганти или
други актьори, битката ще бъде спечелена само от онези, които са се възползвали от възможностите, сключват
правилните партньорства и реализират успешни проекти за отворено банкиране.

012

Dais Software is the leader in software
solutions for Digital Channels for banks and
financial institutions on the local market.
The company’s core business is eBank.net omni-channel digital platform for online and mobile
banking, payments and financial services.
eBank.net offers full scope of business features, rich UX,
security and regulatory compliance.
4 of the top 6 banks in Bulgaria with total assets and
client base of more than 60% of the total national
financial market run company’s solutions to
serve millions of individuals and business
clients for their digital banking transactions.

Mobile and interactive channels
Mobile apps for iOS and Android ▪ Social
network and communication apps integration (chat-bots and robo-advisors)

Sales and communication
Targeted offers and sales campaigns ▪ CRM
Integration ▪ Product advisor and sales tools
▪ Messaging between customer and bank
▪ SMS, e-mail and mobile push notifications

One platform for all customer segments
Single platform with customized UX channels
for: ▪ individual users ▪ small and medium
businesses ▪ corporate customers

Extensive functional scope
Complete bank products information ▪
All types of payments and fund transfers ▪
Bill presentment and payment, including bills,
taxes and e-invoices ▪ Personal finance
management ▪ Completely online onboarding
▪ Product origination and management

Business banking services
Small business finance management ▪
Corporate and B2B tools such as automated
electronic statements and integration to ERP
systems ▪ Complex corporate rules for multiple
signers on payments ▪ Trade finance

www.dais-software.com

Authentication and Security
Strong multi-factor Authentication ▪ Mobile and
hardware tokens ▪ Standards compliance
(OAuth2, OIDC for single digital identity) ▪ Full
Qualified Electronic Signature support for local
and cloud signing ▪ PKI-based security framework ▪ Antifraud ▪ Biometric authentication

Integration
Omni-channel integration on a single
platform (Front office; Call Center agent,
Back-office) ▪ Customized specific
implementation of integration to bank’s
back-end systems for optimal performance
and operation

Open banking architecture
Service-oriented architecture by design ▪ Open
APIs for external party access ▪ Complete scope
of PSD2 APIs and processes

101-103 Alexander Stamboliyski Blvd,

Vladislav Dimitrov, Director

Sofia Tower (Mall of Sofia) floor 4,

e-mail: vladislav.dimitrov@dais-set.com

Sofia 1303, Bulgaria

phone: +359 87 8618083
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ПЕТ ДОЛАРА ЗА КЛИЕНТ
ЗА ПОЛЗИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
НА БАНКИРАНЕТО КАТО УСЛУГА
Майя Бойчева-Манолчева

Глобалният пазар на банкирането като услуга е генерирал
2.41 милиарда долара през 2020 г. и се очаква да достигне 11.34 милиарда до 2030 г., като средният годишен ръст
ще бъде от порядъка на 17.1%. Това показват данните на
последния доклад на Allied Market Research. Банкирането
като услуга все по-сериозно се намества във финансовия
сектор, преконфигурира веригите за доставки и отваря
нови възможности за развитие и печалби, но какво всъщност представлява то и какви точно са ползите от него?
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КАКВО ПЪК Е ТОВА?
Банкирането като услуга (Banking-as-a-Service, или BaaS) е
модел, при който лицензирани банки интегрират своите
дигитални банкови услуги и продукти директно в продукти на компании извън банковия сектор. Потребителите
все по-често използват тези платформи, за да достъпят
услуги от електронната търговия, туризма и продажбите на дребно, здравни и телеком услуги.

Примерите са разнообразни - електронен магазин може
да предлага на своите клиенти дигитални банкови услуги
като мобилно банкиране, дебитни карти, заеми или други
платежни услуги, без да е необходимо да придобива банков
лиценз за това. Или туристически портал може да предлага закупуване на екскурзия чрез кредит от банката. Банковата система комуникира директно чрез API с тази на
дистрибутора, като дава възможност на потребителите да достъпват банкови услуги директно чрез уебсайта
или приложението на дистрибутора. Магазинът или туристическият портал всъщност нямат досег до парите
на потребителите и действат като посредник, без да е
нужно да отговарят на изискванията за банките. Така ком015

пании извън финансовия сектор разпространяват финансови продукти чрез своя бранд, като при това у клиента
остава усещането за директна комуникация с бранда, въпреки че финансовите продукти се предоставят от финансови институции.

ПОЛЗИТЕ ОТ BAAS
Банкирането като услуга отваря нови хоризонти и възможности за достигане до по-голям брой клиенти, при
това на доста по-ниска цена за придобиване, обясняват
анализаторите от консултантската фирма „Оливър Уаймън“ в своя доклад “Възходът на банкирането като услуга”.
Ако при традиционния модел експертите говорят за цена
за придобиване на клиент между 100 и 200 долара, при новата технология цената варира между 5 и 35 долара.
За дистрибуторите, които предлагат финансови услуги,
се откриват нови възможности за печалба и за задълбочаване на отношенията с клиентите (често електронните магазини награждават своите клиенти с точки за лоялност, когато плащат с картата си).
Моделът за споделяне на таксите между финансовите институции и дистрибуторите при внедряването на BaaS
може да осигури сериозни печалби и на двете страни, смятат анализаторите от „Оливър Уаймън“. През 2020 г. те
са направили проучване в страните от Азиатско-Тихоокеанския регион на предоставяните финансови услуги в
различните сектори като виртуални кредитни карти и
“купи сега, плати после” услуги при наемането на недвижими имоти, заеми за МСП, депозитни услуги, управление
на финансите и застрахователни продукти и са изготви016

ли потенциални сценарии с потенциални дистрибутори
като платформи за електронна търговия, търговци, услуги за здравето и т.н.
Според изследването всеки потребител, който купува финансов продукт чрез дигитална платформа, може да генерира между 100 и 250 долара печалба от финансовата услуга. Тоест, ако между 4 и 5% от клиентите на дигиталната
платформа купуват финансов продукт чрез нея, това ще
означава печалби в размер между 5 и 13 милиона долара за
всеки милион потребители. Ако приемем, че организациите разделят печалбата на база на правилото 80/20, финансовите институции ще генерират печалби от порядъка на 4 - 10 милиона долара, а дистрибуторите - между
1 и 3 милиона долара.
Да вземем една средно голяма глобална банка с активи между 300 и 400 милиарда долара в Азия, която се споразумява
с пет нефинансови партньора с около 50 милиона активни потребители. Това ще означава, че банката ще генерира между 200 и 500 милиона долара от BaaS за три до
пет години, което пък ще увеличи азиатските ѝ печалби
между 2 и 5%.

Shutterstock
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ЗАПЛАХАТА НАД ФИНАНСОВИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Всички тези възможности идват и с намалената производителност и доходност на традиционните финансови институции. Банковият и застрахователният сектор
заедно генерират по-ниска възвръщаемост на активите
от другите сектори през последните години - само 0.8%
през 2019, сравнено с 5.7% за комуникационните услуги например. Една от причините за това е, че традиционните
финансови институции не използват ефективно своите
технологични активи и на тях им е изключително трудно да намалят цената на технологиите.
В същото време много от нефинансовите компании дигитализираха бизнеса си и каналите си на дистрибуция, за
да обслужват клиентите си на ниска цена. Те лесно интегрират финансови продукти в своите дигитални платформи, като например да вземеш заем, докато разглеждаш онлайн магазин. Според анализаторите от „Оливър
Уаймън“, ако традиционните финансови институции не се
ориентират към банкирането като услуга, те могат да
бъдат изместени от конкуренти, които вече са пренаредили своите карти и приоритети.
Освен това някои технологични компании вече придобиха
банкови лицензи, което им позволява да предлагат своите
BaaS платформи на дистрибутори, които искат да осигурят финансови продукти на своите клиенти. Категорични
лидери при този модел са Китай, където водеща дигитална банка достигна годишна цена на клиент 0.6 долара, сравнено с 20 долара при традиционните банки. Тези гигантски
технологични компании вече предлагат своите иноватив018

ни нискостойностни платформи като услуги на дистрибутори, които доставят финансови продукти извън Китай.
Цените са по-ниски и заради B2B финтех доставчиците,
които осигуряват модулни финансови услуги. Например
доставчик на решения за верификация на идентичността
може да осигури електронни приложения тип know-yourcustomer (KYC) на цена, в пъти по-ниска от стойността
на решенията, които се правят вътре в организациите.
Всичките тези фактори заплашват да оставят традиционалистите само с няколко предимства: лицензите, възможността за осигуряване на кеш и разпознаваемия бранд.
За да си възвърнат позициите си, някои финансови институции плащат милиарди за дигитализация на бизнес модела,
което според анализаторите е далеч по-неефективно решение, отколкото внедряването на BaaS модела със съответните продукти и платформи от нула, поне докато бъдат
обновени съществуващите в организацията технологии.
Разбира се, внедряването на BaaS модела крие и някои рискове, които трябва да бъдат управлявани, като добре разпределените роли в споразумението, регулаторните изисквания и съответствия, необходимостта от изграждане
на приложима стратегия и т.н. Но когато ползите надминават минусите, си струва риска, нали?

Shutterstock

019

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
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Филип Генов,
F27

БЪЛГАРИЯ Е СРЕД ГЛОБАЛНО
ВОДЕЩИТЕ ИНОВАТИВНИ
ФИНТЕХ ПАЗАРИ
Александър Главчев
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Филип Генов е съосновател и управляващ директор на
компанията за дигитална трансформация F27, както
и бизнес ангел и инвеститор в стартиращи компании
на млади предприемачи. Банкер с над 20 години опит в
инвестиционното и корпоративното банкиране. Пред
Digitalk той разказва за тенденциите в областта на
финансовите технологии, дигиталната трансформация на банките, криптовалутите.

Г-н Генов, кои са основните тенденции при финансовите технологии и услуги, които наблюдавате в
момента?
Основната тенденция е, че ще преповторим реториките и насоките от 2021, но със засилен интензитет.
В рамките на усилията, които полагат финансовите институции и технологичните компании в България, бих
изредил следните тенденции:
На първо място – това са мобилните финансови технологии, които ще навлизат все повече в ежедневния живот
на клиентите. Добрите технологични новини най-накрая
достигат и корпоративните клиенти, за които първите две банки ще пуснат иновативни мобилни системи за
търговско финансиране в рамките още на първото полугодие на 2022 г. В това отношение България ще е отново сред глобално водещите иновативни финтех пазари.
На второ място – незабавните плащания, които направи022

ха своя прощъпалник в страната през 2021, ще разширят
своето присъствие и все повече клиенти ще започнат да
усещат тяхното покритие и ползи. Важно е да кажем, че
едно е незабавно плащане между клиенти на една платформа, съвсем друго – между клиенти на различни банки.
Съчетаният косвен ефект на тези две първи тенденции
има потенциала да генерира над един процент допълнителен ръст към брутния ни вътрешен продукт и това
е изключително силен индикатор за важността и ролята на финансовите технологии за възстановяването на
икономиката ни.
На трето място – ще се случват неща, които няма да са
директно видими за крайните клиенти, но ще донесат
чувствително по-добро изживяване за тях.

„Над 40% от всички иновации
в България се генерират от
технологии, услуги и решения,
които принадлежат към или са
развити за финтех сектора.“
Сред почти всички доставчици на финансови услуги текат ускорени процеси по оптимизация и дигитализация на
бек-офис процесите, а също и повишаване на дигиталната сигурност. Тук ефектите ще варират според конкретната организация, но разликите дори само между банките в клиентското преживяване ще са значими. Отново
очаквам най-силните промени отново в сферата на фи023

нансовите услуги и финансирането на фирми. При индивидуалните клиенти – няколко водещи международни доставчика вдигнаха летвата доста високо още през 2019 г.
В заключение бих добавил и две глобални тенденции, които ще започнат да се усещат и при нас, ако и с относително по-слаб ефект през новата година.
Едната е засилването на персонализираните финансови
услуги и предложения, които и като съдържание, и като
цена отразяват индивидуалните нужди и характеристики на клиентите. Другата е отвореното банкиране,
на което администрацията на президента Байдън вдъхна нов живот в Америка. Големите американски технологични компании получиха едновременно зелена светлина
и изключително силна мотивация да навлязат директно
и с глобален ефект във финансовите услуги.

Каква е оценката ви за дигиталните трансформации
на българските банки?
Дигиталната трансформация в сектора е много силна,
ако следим анонсите и имиджовите послания.
Почти не виждам мениджър на голяма финансова институция, който да не е повторил по един или друг начин
мантрата, че те вече са „технологична компания с банков/
застрахователен лиценз“. Доколко това е клише и доколко истина - може да се дебатира, но факт е, че излизането от зоната на комфорт е доста труден и дълъг процес, както е и факт, че държавата ни е силен длъжник на
сектора. Огромна част, дори и от вътрешните процеси
024

във финансовите институции, зависят от електронното ни управление, а също и от мотивиращото поведение
на регулаторите. Хубавото е, че и в двете посоки имаме
много позитивни сигнали в последните седмици. Новият
министър, отговарящ за електронното управление, е човек от сектора и поне аз съм силно обнадежден от първите му стъпки. Също така, след като Министерството на финансите започна първите дискусии през 2020 г.
- и БНБ, и Комисията за финансов надзор отвориха поле
за широки дискусии с технологичните компании, стартъпите и финансовите институции с цел ускоряване и облекчаване на иновациите и развитието на нови продукти, услуги и технологии.

Как гледате на криптовалутите в сегашния им вид?
Какво е мястото им във финансовата сфера? Какви
са свързаните с тях проблеми?
Извън ролята им на силен източник на екзалтирана спекула и бъдещи инвестиционни мечти криптовалутите
в момента играят значима позитивна роля единствено
и само за тези, които искат да избегнат контролите за
произход на средства, пране на пари, избягване на данъци и контрол върху сенчести трансакции. В сегашния си
вид те носят повече вреди във финансовата сфера, отколкото ползи. Ниските депозитни лихви, както и свръхрегулациите помпат интереса към тях и особено докато има глобален излишък на инвестиционни пари, аз
смятам, че цените им ще се повишават, а също и свързаните с това проблеми по отношение на сенчестите
им приложения и защита на неизкушените понци вложители. 100% от плащанията при трансакции, свързани с
киберпрестъпления, стават с криптовалути, делът им
025

при откупи за отвличания на хора и класически изнудвания също расте.
По-интересно е положението със задаващите се „истински“ криптовалути, като обявения такъв официален проект на Китай.
Откровено смятам, че оттам идва истинската заплаха
за долара като глобална валута.

Какви са наблюденията ви за финтех сферата у нас?
Кои са основните насоки, в които работят българските предприемачи? Как очаквате да се развива
сферата на финансовите технологии през следващите години?
Финтех е една от сферите, за които ковид кризата, извън своята иначе тежка цена, донесе доста по-добри изгледи за развитие. Секторът традиционно е сред силните и със световно значение откъм качество на екипите
и иновациите.
Над 40% от всички иновации в България се генерират от
технологии, услуги и решения, които принадлежат към
или са развити за финтех сектора.
Споменах вече за мобилните системи за търговско и
трансакционно финансиране, където имаме глобално лидерство, така е и с дигиталната идентичност, мобилните портфейли и разплащания.
Българските компании продължават усилено да се разви026

ват в тези сфери, споменатото по-горе започващо коопериране с регулаторите и държавните институции в
сектора е изключително важно и всички се надяваме, че
то ще донесе и по-голяма видимост за страната.
За сравнение – в една Литва, която е една от най-силните финтех дестинации в Европа и от години се саморекламира като Litechnia (вместо Lithuania), заетите програмисти в сектора са около 4 хиляди. В България имаме
около 20 хиляди програмисти, които имат опит с финтех проекти и клиенти или директно работят в сектора. Очаквам българският финтех устойчиво да подпомага останалите индустрии, както и в примера в началото,
да генерират допълнително още около 2% в рамките на
следващите 3 години.

ПРОГРАМИСТИ, КОИТО ИМАТ ОПИТ С ФИНТЕХ ПРОЕКТИ
И КЛИЕНТИ ИЛИ ДИРЕКТНО РАБОТЯТ В СЕКТОРА

БЪЛГАРИЯ
ЛИТВА

ОКОЛО

20 ХИЛЯДИ
ОКОЛО

ПРОГРАМИСТИ

4 ХИЛЯДИ
ПРОГРАМИСТИ
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Милена Илиева,

HR директорът на A Data Pro

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

КАКВИ СПЕЦИАЛИСТИ СА
НУЖНИ В СЕКТОРА НА ЗНАНИЕИНТЕНЗИВНИТЕ УСЛУГИ?
КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА A DATA
PRO, КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, ЗА ДА
СЕ РАЗВИВАТ В СФЕРАТА

С увеличаването обема на информацията в глобален план
все повече се налага необходимостта от нейното непрекъснато събиране, осмисляне, обработване и анализиране в реално време. В тази връзка уменията за работа с данни и извличане на истинско знание от тях ще
стават все по-търсени и незаменими за широк кръг от
индустрии.
Вече се усеща нуждата от специалисти в сферата на знание-интензивните услуги, а в близко бъдеще тяхната роля
и значение ще продължат да се увеличават, разкрива HR
директорът на A Data Pro Милена Илиева. Тя разказва още
какъв е профилът на тези експерти, какви знания и умения трябва да притежават, както и какви възможности за
развитие ще има пред тях през следващите години.
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ЗНАНИЕ-ИНТЕНЗИВНИТЕ УСЛУГИ
Знание-интензивните услуги обхващат широк спектър
от сфери: от ИТ, през бизнес и маркетинг консултирането до дейностите, свързани с обработката и осмислянето на информация. „Това направление от индустрията,
най-общо наречена изнесени услуги, която в някои пазари
глобално се появява в края на миналия век, при нас по-динамично се разви в началото на този, след 2000 година. В
България като цяло обаче не сме много компаниите, които
се идентифицираме като такива, чиято дейност се базира на знание“, посочва Илиева.
Тя допълва, че в A Data Pro например този тип услуги се
развиват в три основни области. Първата е управлението на риска, където предимно организации от банковия
и финансовия сектор търсят знание-интензивни услуги,
за да взимат качествени решения в съответствие с регулациите, които определят тяхната дейност.
Втората бизнес линия е свързана с медийния мониторинг,
т.е. как да се измери репутацията на дадена компания и
да се даде обратна връзка доколко ефективно тя използва
традиционните и социалните медии. Съответно на тази
база организациите могат да преценят дали говорят на
правилната аудитория, дали имат достатъчно добър обхват, дали техните послания се разбират от настоящите и потенциалните клиенти.
„Понякога нашите клиенти имат нужда да осмислят самия
начин, по който събират, агрегират и структурират информацията, така че да могат да я използват за някакъв
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тип свои анализи. Третото направление е свързано с това
как регистрираме информацията, как я структурираме по
достатъчно адекватен начин, така че да е в услуга на клиента в процеса му на взимане на решения“, споделя Илиева.

ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
Макар че знание-интензивните услуги могат да бъдат изключително разнообразни, специалистите, които се търсят в сферата, имат донякъде общ профил. По думите на
Илиева през последните няколко години изискванията еволюират, но минималното базово условие за работа продължава да бъде отличното владеене на английски и поне
още един език.
Всяка друга допълнителна квалификация, разбира се, е предимство в зависимост от конкретната област на развитие. Когато става дума за услугите за управление на риска и съответствието, юридическите или финансовите
познания позволяват експертите по-бързо да се ориентират в материята и да анализират информацията. От
друга страна, при медийния мониторинг е полезно образование в сферата на комуникациите, човешките ресурси, маркетинга и журналистиката.
„Само по себе си това звучи колкото лесно, толкова и трудно, тъй като това са няколко висши образования в едно.
Така че политиката на компанията винаги е била да инвестираме много във въвеждането, приобщаването и обучението на нови служители, за да бъдат успешни анализатори“, отбелязва Илиева. Освен това компанията има
сключени партньорства с университети в цялата стра031
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на, чрез които споделя знания, привлича млади таланти и
ги мотивира да разширяват профилите си, за да бъдат
подготвени за пазара на труда на бъдещето.

ЕЖЕДНЕВНИ ОТГОВОРНОСТИ
Същността на задълженията и отговорностите на анализаторите се свежда до това ежедневно те да следят
или проучват проактивно голям обем от информация от
различни източници. Тяхната цел е критично да напасват достоверността на данните, да ги селектират и да
ги структурират под формата на доклади или бюлетини,
в които да изведат основните прозрения, полезни на съответния клиент.
„Работата е изключително динамична и според мен за анализаторите в нашата компания няма по два еднакви дни,
всяка новина може да промени информационния поток в
много голяма степен не само като обем, но и като фокус.
Така че на анализаторите им е доста интересно, но със сигурност от тях се изискват умения бързо да се ориентират в обстановката и да вземат решение кое наистина е
най-ценно на базата на целия този поток на клиента, за
които работят“, разкрива Илиева.
Тя допълва, че може би най-голямото предизвикателство
в сферата на знание-интензивните услуги е увеличаващият се обем информация в света. Това затруднява експертите да взимат решения на база на данните, тъй като
все по-голям процент от тях се оказват нерелевантни,
недостоверни или фалшиви. В този смисъл проблемът с
недействителната информация се превръща в сериозен
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казус и предстои да се намери ефективно решение за него.

РОЛЯТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
Технологиите всъщност имат многостранна роля в работата на анализаторите в знание-интензивните услуги.
От една страна, технологичните умения все повече ще бъдат необходими на тези специалисти да извършват своите задължения, а критичното и аналитичното мислене
ще са изключително важни на всяко ниво в организацията.
В тази връзка неминуемо възниква въпросът доколко машините ще заменят работата на човека. В близко бъдеще
тяхната функция по-скоро ще бъде свързана с филтриране и структуриране на част от съдържанието, за да могат анализаторите по-бързо и ефективно да се ориентират кои са важните факти и къде е скрито знанието. Също
така машините могат да автоматизират повторяемите дейности, свързани с обработката на информацията,
позволявайки на служителите в сферата да се фокусират
върху онези дейности, които носят истинска стойност,
а именно осмислянето на данните.
От друга страна, трябва да се отбележи, че отношенията машина - човек на практика са двустранни. На база на
това, което произвеждат хората, се обучават алгоритмите и обратно – след автоматизацията на даден процес
хората са тези, които дават качествена обратна връзка за резултата. Именно този принцип на работа „човек
във веригата“ (Human-in-the-loop) се използва и в A Data
Pro в процеса на вътрешно разработване на решенията.
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ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪДЕЩЕТО
Портфолиото от знание-интензивни услуги тепърва ще
се разширява, а търсенето им ще се увеличава. При огромния обем информация днес компаниите от различни индустрии ще имат нужда от синтезирано и осмислено в реално
време знание, на база на което да могат да правят прогнози
за по-близко или по-далечно бъдеще. На този фон от анализаторите ще се изисква както добра технологична подготовка, така и калейдоскопично знание за различни области
от живота и бизнеса наравно с доброто владеене на езици.
Не по-малко важни ще са и меките умения в ерата след
COVID-19. Способността да се комуникира по множество
канали в новия хибриден модел на работа – лице в лице, онлайн или по имейл, ще е ключова за успеха във всяка сфера.
Същевременно в динамиката на глобалния пазар ще са необходими умения за бърза адаптация, продължаващо усвояване на нови знания, а също така готовност за непрекъсната смяна на работни процеси и проекти.
Според Илиева за подпомагането и развиването на тази
гъвкавост у анализаторите важна роля имат и самите
компании, които чрез своята ценностна система могат
да създадат устойчивост и добра основа за ползотворна комуникация на всички нива. В момента например фирмите трябва да осигурят плавен преход към хибридния
модел, за да се постигне баланс между работата от вкъщи и от офиса. „Организациите имат много основна роля
в това не само да подкрепят служителите, но и да се допитват до тяхното мнение и гледна точка за моделите,
които ще подпомогнат тяхната продуктивност и ефективност в работата“, подчертава експертът.
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АPI БАЗИРАНА СИСТЕМА НА
TBI BANK АВТОМАТИЗИРА
ПЛАТЕЖНИТЕ НАРЕЖДАНИЯ
PAYMENT HUB Е B2B РЕШЕНИЕ, КОЕТО
ПОМАГА КОМПАНИИТЕ ДА НАМАЛЯТ
ГРЕШКИТЕ И ДА УСКОРЯТ ПРОЦЕСИТЕ
СИ
Мария Динкова

Shutterstock

Във връзка с регулаторния и конкурентния натиск през
последното десетилетие много банки започнаха да използват интерфейс за приложно програмиране (API) в своите ИТ системи. Неслучайно в своя доклад How Banks Can
Thrive in an API Economy експертите от Accenture описват
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API-тата като дигиталното лепило, което скрепява модерните финансови институции, и като основата на новите банкови бизнес модели. Данните на консултантската
компания показват още, че организациите, които реализират инициативи за отворено банкиране, могат да очакват потенциално увеличение на приходите от 20%, докато тези, които изостанат, рискуват да загубят 29% от
своите традиционни приходи.
Разбирайки това, TBI Bank отдавна вече върви по пътя на
отвореното банкиране и банкирането като услуга (Banking
as a Service, BaaS), като през последните години е реализирала редица проекти в различни области, в това число платежни услуги, кредитиране, оценка на риска, опознай клиента си (KYC) и други. Двете ключови инициативи
на финансовата институция, които със сигурност обаче
трябва да бъдат споменати, са Payment Hub („Платежен
хъб“) и Funding Platform („Платформа за финансиране“).
„TBI Bank от години работи, за да улесни достъпа до банкови услуги за широк кръг клиенти и партньори. Чрез Funding
Platform обработваме продадени кредити, включително
всички съпътстващи документи, движения, плащания и др.
Payment Hub е API базирана система за автоматизирано
обслужване на платежни нареждания от наши партньори. В състояние сме да обслужваме плащания през различни платежни системи, включително SEPA Instant за незабавни плащания в евро. Разбира се, системата е достъпна
24x7 и е съобразена с изискванията на регулаторите по
предотвратяване изпирането на пари, финансиране на
тероризъм и прочие“, разказва главният директор „Дигитална трансформация“ Георги Галчин.
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РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Основите на Payment Hub се полагат преди няколко години, когато плащанията се обработват пакетно (т.нар. on
batches). След това банката решава да добави API, така че
да подпомогне своите корпоративни клиенти. От една
страна, по този начин се улеснява интеграцията с ERP
системите и с другите основни приложения на фирмите,
а от друга, това позволява да се приемат плащания в реално време.
Впоследствие се добавя също така възможността за извършването на незабавни плащания през SEPA Instant, а
системата се обновява, за да е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. В момента работата по проекта продължава, като предстои да се включат функционалности, които да позволяват да се обработват платежни
операции, свързани с обслужването на клиентите в новооткриващия се клон на TBI Bank в Гърция.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА PAYMENT HUB
Разработката на Payment Hub има за цел да улесни работата предимно на малките и средните предприятия, които обикновено използват възможностите на интернет
банкирането на обслужващата ги финансова институция.
По думите на Галчин това обаче в повечето случаи представлява почти изцяло ръчен и трудоемък процес, по време на който има голяма вероятност да се допускат грешки. Именно и затова в TBI Bank решават да разработят
услуга, която да спести усилия на компаниите, да осигури
бързина и гъвкава интеграция.
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„Payment Hub е BaaS B2B решение за компании, които биха
желали да автоматизират обработката на плащания с
минимална намеса от страна на служител. Фокусът е насочен към интеграцията на основното приложение на
партньора, например ERP, със системата за обработка
на плащания Payment Hub на TBI Bank и премахването на
неефективни стъпки, намаляването на грешки и значително ускоряване на процеса. Можем да обработваме както пакетни плащания чрез обмяна на файлове, така и в онлайн режим чрез API“, споделя експертът.
Той допълва, че финансовата институция постоянно разширява списъка с поддържани платежни системи. В момента банката предлага незабавни плащания в левове през
платежната система BLINK, поддържана от БОРИКА АД, и
се надява скоро да осигури достъп до BLINK и през Payment
Hub.

ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
КЪМ ПЕРСПЕКТИВИТЕ
Реализирането на инициативата обаче не минава и без
своите предизвикателства, подобно на всеки проект.
Прилагането на API базирани решения има своите специфики и налага да се въведат редица сериозни промени в останалите банкови системи.
„Основните информационни системи на повечето банки не
са проектирани да работят непрекъснато, още по-малко
да обработват плащания непрекъснато. В нашия случай
трябваше да обновим и надградим, а някъде и да заменим,
доста системи и приложения, включително основната банкова система, инфраструктурата, системата за наблюде038

ние на плащанията и оценка на риска, както и да променим
множество оперативни процеси. Допълнително ограничение беше липсата на 24х7 платежна система. Чрез партньорството си с Банката на Литва се включихме в схемата SEPA Instant payments за незабавни плащания в евро“,
подчертава Галчин.
Въпреки постигнатите резултати и успех банката не планира да спре дотук. Освен покриването на повече платежни системи финансовата институция предвижда в бъдеще
да автоматизира отчетността и да добави допълнителни възможности за изготвяне на справки. Експертът допълва, че TBI Bank се фокусира върху предлагането на пакет от услуги, тъй като те биха предоставили най-много
ползи на техните клиенти. „Стремим се да интегрираме
и комбинираме нашите предложения съобразно индивидуалните нужди на партньорите ни“, обобщава Галчин.
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Радостин Богданов,
Smart IT

ФИНТЕХ ПАЗАРЪТ В БЪЛГАРИЯ СЕ
РАЗВИВА С ОБЕЩАВАЩА СКОРОСТ
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Радостин Богданов е в Smart IT, част от MFG, от 2013 г.
От 2015 г. е главен технологичен директор (CTO) на
технологичния хъб. Професионалният му път минава
през различни големи компании, а експертността му е в
дизайна, менажирането и имплементирането на големи
софтуерни решения. Освен техническо образование той
има и диплома по бизнес администрация от Corvinus
University of Budapest.

Г-н Богданов, кои са основните тенденции в областта на финансовите технологии в момента?
Живеем във времена на постоянна динамика и това не заобикаля финансовия сектор. Наблюдаваме сериозни инвестиции в дигиталните услуги и предоставянето на напълно ново изживяване на крайните потребители. Младото
поколение иска да борави с финансовите инструменти
тук и сега, с лекота, и съответно тенденциите в индустрията са да предоставят тази възможност на хората.
Свидетели сме на все повече проекти за дигитализация
на услуги и продукти. Тези проекти пренасят конвенционалните услуги по един нов начин, като дават гъвкавост
и спестяват време и средства. Банките правят виртуални клонове и изнасят все повече услуги в електронните банкирания и мобилните приложения.
Нови финтех играчи се появяват всеки ден на пазара и
предоставят на потребителите бърз, лесен и по-евтин
начин да осъществяват своите финансови операции. От
дигиталните разплащания до инвестиционните инструменти и предоставянето на възможности за изцяло он041
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лайн кредитиране. Освен по дигитален начин всички тези
услуги и продукти стъпват и върху нови технологии за
взимане на автономни решения (machine learning, artificial
intelligence) на базата на данни от различни източници, за
управление на процеси по onboarding на потребителите,
за обслужване и събиране, без намесата на човешка ръка.

Какви са наблюденията ви за сектора в България? В
каква посока работят родните предприемачи?
В България има вече повече от 60 регистрирани финтех
компании, като над 40 от тях са стартъпи. Повече от половината са регистрирани след 2015 година, което е показателно за нарастващите инвестиции в сектора. Наблюдават се инвестиции в наистина широк спектър от
услуги – от плащания и разплащания, през кредитиране,
капиталови пазари до застраховане, блокчейн и крипто,
като най-голяма част от инвестициите са в компании
за разплащания и кредитиране. Финтех пазарът в България е все още млад, но се развива с обещаваща скорост.

Как повлия ковид кризата върху финтех проектите, които наблюдавате? Каква очаквате да е динамиката занапред?
Ковид кризата е като катализатор за финтех проектите. Много бързо се преориентираха ресурсите и проектите в посока дигитализация на различните финансови
услуги и продукти. Все повече потребители по една или
по друга причина започнаха да използват дигитални инструменти, за да осъществяват своите финансови потребности. Тук обаче не само ковид кризата оказва влияние,
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но и развитието на агресивни играчи, чиято стратегия
е за широко проникване на колкото се може повече пазари.
Такъв пример е Revolut. Моите очаквания са динамиката
да се запази и да видим още много нови играчи занапред,
а защо не и съвсем скоро да сме свидетели на първия български еднорог (unicorn).

Къде са държавните институции в цялата картина? Какво според вас трябва да се прави за стимулиране на сектора?
Досега не виждаме голямо участие на държавните институции в подпомагането на индустрията. Нужни са целенасочени усилия, за да се развият и дигитализират редица услуги, които държавата предоставя, за да може да
се впише в самата динамика на средата. Необходими са
и реформи, които да предоставят правилните стимули
за финтех индустрията, за да може да се увеличат вече
съществуващите и да се привлекат и нови инвестиции.
Да се надяваме, че с вече редовното правителство и посоката, която задава с новите министерства, свързани
с иновациите и растежа, както и с електронното управление, ще видим скоро истински резултати.

Какви са последните новини около Smart IT? Кои са
най-интересните вътрешни проекти и какво очаквате да е развитието на компанията през 2022
г.?
Smart IT е технологичното ядро на MFG и като такова
сме се фокусирали върху изграждането на платформа от
ново поколение, която има за цел да даде технологично
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конкурентно предимство на компаниите в холдинга. Вярваме, че усилията ни трябва да са в посока предоставяне
на дигитални инструменти в ръцете на нашите партньори от бизнеса, така че да могат бързо да се адаптират към съвременната динамика.
Smart IT
Smart IT е технологичният хъб, който прави
възможна работата на над 8300 служители и
компаниите от групата на Management Financial
Group (MFG) в България, Румъния, Полша, Украйна,
Северна Македония и Испания. В бизнесите
на MFG има 16 години опит в разработката и
поддръжката на комплексни софтуерни решения
и администриране на ИКТ инфраструктура.
Основен фокус на Smart IT е разработването на
собствена софтуерна платформа за управление на
бизнеси и бизнес процеси на компании от финтех
сектора с използването на технологии като C#
и .NET Framework/.Net Core, ASP.Net/Core MVC,
Web API, WCF, RabbitMQ, OAuth 2.0, Microservices,
Docker, Kubernetes, ELK Stack, Grafana/InfluxDB,
Polymer, DevExpress, JavaScript, jQuery, SignalR,
EF, EF Core, MS SQL, MongoDB. Работата им дава
конкурентно предимство на групата във финтех
сферата в сектори като дигитални бизнес модели,
потребителско и бизнес кредитиране, кредитни
карти, P2P лендинг и други алтернативни
финансови продукти и услуги.
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Групата от компании, чиито бизнес операции обезпечаваме технологично, си поставя високи цели и за да отговорим на тях, сме планирали развитието на софтуерните
си решения така, че да могат да онбордват всички финтех стартъпи в групата, като самата система е платформено независима. Погледнато от страната на обикновения потребител, можем да си представим цялата
технология, съсредоточена в ръката на един човек или
човека компания.
Представете си Uber, но за кредитни консултанти. Разбира се, за да се постигне това, през 2022-ра има да се
свърши една много предизвикателна и вълнуваща за професионалистите работа зад сцената. Вярвам, че всеки,
който търси големи, интересни и амбициозни проекти,
ще ги намери именно при нас.
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Management Financial Group (MFG)
Management Financial Group (MFG) е 100% българска
група компании, чиято мисия е да осигури
възможност за лесен достъп до финансиране на
всеки без оглед на моментното му социално и
финансово състояние. Някои от компаниите в
групата оперират на българския пазар от над 16
години. MFG е активна в шест държави: България,
Румъния, Украйна, Полша, Испания и Северна
Македония, и планира мащабна геоекспанзия на
ключови европейски пазари и поне на още един
континент още през 2022 г. Групата на MFG е
отговорен работодател на над 8300 души в над
450 офиса в държавите, в които оперира.
Основният фокус на MFG е предлагането на
финансови и кредитни продукти за физически
лица и малък и среден бизнес. Дружествата в
групата имат общо 15 действащи регистрации
и лицензи за извършване на различни регулирани
дейности - кредитиране, кредитно посредничество,
пощенски парични преводи, платежни услуги и
издаване на електронни пари, които са издадени
от съответните надзорни органи на България,
Румъния, Русия, Полша, Естония, Украйна и Северна
Македония. В портфолиото на холдинга влизат
компании и брандове като Easy Credit, Бяла Карта,
Viva Credit, Fintrade, АКПЗ, Violeta, P2P лендинг
платформата iuvo, моделът „купи сега, плати
по-късно“ NewPay, приложението за управление
на лични финанси Rilla, приложението за мобилни
разплащания Settle и др.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ –
ОТГОВОР НА ВСИЧКИ
ВЪПРОСИ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Shutterstock

ОТ СИСТЕМИ ЗА БИЗНЕС АНАЛИЗИ
ДО ПЛАТФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МОБИЛНОСТТА И СИГУРНОСТТА –
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ОФОРМЯ
МОДЕРНИЯ ОБЛИК НА ФИНАНСОВИТЕ
ИНСТИТУЦИИ
Иван Гайдаров
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Дигитализацията на финансовите отношения и банковия
сектор като цяло започна далеч преди COVID-19, но, както
и в много други индустрии, пандемията изигра ролята на
допълнителен катализатор за този процес. Редица световни институции също подпомогнаха тенденцията за
дигитална трансформация във финансовия сектор да се
засили. Пример за това е Европейската комисия (ЕК), която
като част от мерките за овладяване на здравната криза, бързо превърнала се и в икономическа, призова банковия сектор да ускори своята дигитализация с цел подобряване на отдалечения достъп до финансови продукти.
Според изследването на KPMG Digitalization in banking beyond
COVID-19 приблизително 47% от доставчиците на финансови услуги в Европа – повече от средното за глобалната
индустрия – очакват радикална дигитална трансформация
през следващите три години, докато 53% предвиждат повече от 10% от работната им сила да бъде автоматизирана и заменена с технологии в предстоящите пет години.
“58% от доставчиците на финансови услуги отчитат увеличение на ИТ бюджета си на годишна база и тази тенденция ще продължи. Това е не само стратегическо поведение,
но и здравословно. Ще бъде все по-задължително да се дигитализират основни части от бизнеса, за да се запази оперативната устойчивост, както и клиентската удовлетвореност. Това се потвърждава от факта, че дигиталната
сигурност, безпроблемното многоканално изживяване и приоритизирането на уязвими клиенти са сред ключовите двигатели за удовлетвореността на потребителите по време на пандемията от COVID-19”, обясняват анализаторите.
“Днес клиентите използват мобилни устройства и са
по-информирани от всякога. Те очакват последователно
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обслужване в различните канали и не се доверяват лесно, както преди. В резултат на това има повишен натиск
за изготвяне на нови модели за ангажиране на клиенти,
по-голяма прозрачност и демонстриране на бизнес интегритет. За да отговорят на тези очаквания, банките се
нуждаят от 360-градусов изглед на своите клиенти, за да
предскажат и доставят това, което искат, преди да го поискат, и да използват прозренията, за да превърнат обслужването в изключително изживяване. И не само”, обясняват на свой ред от Microsoft в дигиталното си издание
Empowering Intelligent Banking, като добавят, че едва 24%
от клиентите смятат, че тяхната банка разбира текущите им цели и нужди, а 40% биха останали лоялни към
банката си, ако тя предоставя по-персонализирани услуги.
Технологичният гигант дава и няколко примера за дигитална трансформация на банки от всички краища на Европа.

METRO BANK – БИЗНЕС АНАЛИЗИ ЗА
ПО-ДОБРО КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Shutterstock

Още със създаването й
през 2010 г. лондонската
Metro Bank залага на предефинирането на отношенията между финансови
институции и потребители. Логично, за да изпълни тази своя визия, Metro
Bank се фокусира върху иновациите и технологиите.
Когато достига 500 000 потребителски акаунта, финан049

совата институция се сблъсква с нуждата от по-задълбочен поглед и по-подробна информация относно предпочитанията на клиентите си и начините, по които те
взаимодействат с услугите на банката, включително магазини, онлайн, телефония и мобилни устройства. В отговор ръководството на Metro Bank интегрира в системите
си платформа за бизнес анализи, която проследява и анализира взаимодействията с клиентите, поведенчески данни
и друга информация, което дава възможност на организацията да предложи иновативно, персонализирано обслужване. Не на последно място, по този начин финансовата институция може да идентифицира проблемите, преди те да
повлияят на отношенията й с клиентите. В крайна сметка тази интеграция подобрява операциите в контактните центрове на банката, мобилното и интернет банкирането, работата със сигнали и оплаквания на потребители
и планирането на работните натоварвания на персонала.

BANCA TRANSILVANIA –
ЧАТБОТЪТ КАТО РЕШЕНИЕ
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Основана преди 25 години,
Banca Transilvania е една от
най-успешните банки в Румъния. За да затвърди тази
си пазарна позиция, финансовата организация залага
на подобряването на обслужването на клиентите
и улесняване на поддръжката на техните профили.
Решението Banca Transilvania вижда в пускането на два чатбота с изкуствен интелект – Livia, за да облекчи натовар-

ването на своя контактен център и каналите за поддръжка, и Raul, за да обслужва специално малкия бизнес.
Първият чатбот се появява онлайн в началото на 2017 г. За
изминалите четири години, стартирал с идеята да облекчи
натоварването в контактния център и останалите канали за поддръжка на банката, сега чатботът вече дава дори
информация за големината на вноските.
Резултатът? Само за две години – от 2017 до 2019 – месечните потребители са нараснали от 4400 до впечатляващите 17 500. Всеки ден повече от 20% от клиентите на Banca
Transilvania взаимодействат с Livia като предпочитан метод за контакт с банката.

KHLYNOV BANK –
СИГУРНА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА ДОКУМЕНТНИЯ ПОТОК

„Нашите най-важни срещи включват само най-висшите служители на банката, чието време е изключително ценно“, по051
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Лидерът в руския финансов
свят Khlynov Bank предоставя пълна гама от съвременни банкови услуги за над
150 000 търговци на дребно и 12 000 бизнес клиенти. Вземането на решения
на най-високо ниво обаче е
възпрепятствано заради
системата за водене на документация, в която преобладават хартиените носители.

сочва заместник-началникът на банковата администрация
Александър Втурин пред customers.microsoft.com. „Но заседанията на кредитната комисия например за взимане на решения за мащабни кредити за бизнес кандидати се забавяха
от количеството хартия и административни задачи, които трябваше да бъдат извършени.“
В крайна сметка ръководството на банката решава да дигитализира процесите си за управление на документния поток,
но тогава на дневен ред излиза въпросът със сигурността.
Водещата руска финансова институция дава едно решение
на двата проблема, въвеждайки интелигентна платформа
за управление на мобилността и сигурността, която позволява сигурно съхранение и постоянен достъп до дигитализирани копия на хартиени документи. В резултат на това
ръководният състав получава достъп до най-актуалната
информация за представянето на банката по всяко време и
отвсякъде, което сваля времето за вземане на решения от
24 на 2 часа.
Всички тези примери за пореден път доказват как дигиталната трансформация все повече се превръща от желателна в задължителна за финансовия сектор инициатива, което
анализаторите от KPMG синтезират така: „Дигитализацията не трябва да се разглежда като цел, а като средство
за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса. Последните
години показаха важността на способността на една организация да издържа на оперативни сътресения и да продължи да изпълнява основните си бизнес цели. Банките трябва
да могат да защитят своята работна сила, балансите си,
да подкрепят клиентите си и да поддържат жизненоважните услуги, които предлагат, а дигитализацията е начин за
постигане на всички тези цели.“
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КАКВО ВСЪЩНОСТ ИСКАТ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Деница Дженева

През последните 12 месеца светът се е превърнал в
по-сложно и по-малко предвидимо място. Заключението е
на анализаторите от EPAM, които за втора поредна година изследват сектора на търговските банки и степента на потребителско удовлетворение от предлаганите
от тях услуги. След като първият доклад покрива 4500
души от 4 държави, през тази година анализаторите решават да влязат в по-голяма дълбочина и разширяват
проучването до 21 хиляди потребители на банкови услуги. Изследваните държави са САЩ, Канада, Германия, Хонконг, Нидерландия, Сингапур и Великобритания.
Според EPAM през последната година феноменалната скорост на трансформация във всяка част от финтех екосистемата не е намаляла, независимо дали става въпрос
за продължаващата борба между новите играчи и традиционните банки, незатихващия интерес (и шум) около
криптовалутите или ролята на социалните медии в пот054

ребителското финансиране. И всичко това идва дори преди да започнем да оценяваме въздействието на глобалната пандемия върху начина, по който банкираме и харчим.
Проучването показва, че въпреки всички тези фактори,
които оказват безспорно въздействие върху пазара, като
цяло потребителите са доволни от техните настоящи
банки и не възнамеряват да ги сменят. С някои условия.

2020

82%

2021

77%

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В
ПРОУЧВАНЕТО СА ДОВОЛНИ ОТ
БАНКИТЕ, С КОИТО РАБОТЯТ

8%

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

биха обмислили
да сменят банката си през
следващите 6 месеца

1/3

1/2

биха използвали
различни финансови
компании за
отделните услуги

на новите банки
биха използвали
различни компании за
различните си нужди

2/5

1/3

на възраст между
18 и 24 години
използват физически
клон на банката
поне веднъж месечно

искат
повече лично
взаимодействие с
финансите си след
пандемията

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

ОТ КЛИЕНТИТЕ

ОТ ХОРАТА
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ТРИ КЛЮЧОВИ ТЕНДЕНЦИИ

16%

ПОВЕЧЕ ОТ

ЕДВА

28%

1/2

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

не могат да
преценят дали
дигиталните или
традиционните
банки е по-вероятно
да инвестират в
устойчиви ресурси

вярват,
че новите
дигитални
финансови
компании могат
сигурно да пазят
парите им

на възраст
между 18 и 44
години искат
банките им да ги
образоват по-добре
за финансовите
възможности

2020

40%

2021

57%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВЪЗРАСТ
МЕЖДУ 18 И 44 ГОДИНИ СЕ
ЧУВСТВАТ КОМФОРТНО ДА ПОЛЗВАТ
ГЛАСОВИ УСЛУГИ

40%

в проучването избират основна
банка по нейната репутация и
доверието в бранда

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

5-ТЕ ОСНОВНИ ФАКТОРА ПРИ ИЗБОРА НА БАНКА
Имам доверие на бранда

всички

18-24

25-44

45-56

57-75

над 76

40%

34%

39%

40%

41%

36%

Имат клон наблизо

32%

22%

28%

32%

39%

40%

Семейството ми работи с тази банка

26%

46%

30%

24%

16%

10%

Разпознавам бранда

21%

21%

23%

21%

17%

16%

Предлагат добри условия

19%

17%

22%

18%

17%

13%
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56%

24%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

използват
мобилното
приложение
на банката си
всеки ден

използват
мобилното
приложение на
банката си поне
веднъж седмично

53%

24%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на възраст
между 18 и 24
години искат
техните банки да
демонстрират
силна социална
отговорност

на възраст
25-44 години
посочват
като важно
намаляването
на въглеродния
отпечатък

25%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на възраст между 18 и 24 години споделят, че ще са доволни, ако
банката им има инициативи за намаляване на въглеродния отпечатък,
дори това да означава по-малко връщане на инвестициите

56%

61%

36%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на възраст между
18 и 24 години
вече използват
платформа за
инвестиции

споделят, че имат
нужда от съвет
от банката как
да управляват
инвестициите си

искат банката
им да предлага
възможност за
инвестиции в
криптовалута

Източник: Consumer Banking Report 2021, EPAM
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QNAP ОСИГУРИ СИНХРОНИЗИРАНЕ
НА ХИБРИДНИ РЕЗЕРВНИ КОПИЯ
ФУНКЦИЯТА HBS УЛЕСНЯВА СЪЗДАВАНЕТО
НА РЕЗЕРВНИ КОПИЯ В МНОЖЕСТВО
ОБЛАЦИ, ДЕДУПЛИКИРАНЕ НА ДАННИ
И ГЪВКАВА СИНХРОНИЗАЦИЯ
Изискванията за защита на данните стават все по-строги, а рисковете от загубата на критично важни данни се
увеличават. По тази причина много организации, включително големи компании и доставчици на услуги, непрекъснато правят резервни копия на данните на отдалечени
сървъри и центрове.
Функцията Hybrid Backup Sync, разработена от QNAP, консолидира задачите за създаване на резервни копия, тяхното
възстановяване и синхронизиране с едно-единствено приложение QTS/QuTS hero. Чрез него потребителите по-лесно
прехвърлят данни към локални, отдалечени и облачни пространства за съхранение, създавайки цялостен план за съхранението на данни и възстановяването им след бедствия
и аварии. С технологията QuDedup, която дедупликира данните още при източника, ефективността на различните
версии на резервното копиране към дадената система за
съхранение се подобрява значително, оптимизира се и използваемостта на пространството за съхранение.
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С помощта на функцията Hybrid Backup Sync потребителите могат да приложат стратегия за резервно копиране
и възстановяване от типа „3-2-1“. “Няма перфектен план
за резервно копиране на данни, но стратегията „3-2-1“ е
много добро начало за такъв план, обясняват от QNAP. Запазвате 3 копия на важните файлове, записвате файловете на поне два типа медии, като едното копие трябва да
се намира в система извън офиса.“

 Резервно копиране: Функцията HBS помага на потребителите да изпращат резервни копия от QNAP NAS
до няколко локални, отдалечени и облачни пространства за съхранение.
 Възстановяване: Ако все пак има загуба на данни,
потребителите могат да възстановят файловете от
локално/отдалечено NAS устройство или от облачно
хранилище. Това дава възможност за създаване на цялостен план за възстановяване след бедствия и аварии, предвиждащ незабавно възстановяване на важните файлове.
 Синхронизиране: Данните могат да бъдат еднопосочно синхронизирани с локална NAS система, външни устройства, облачни услуги или отдалечен сървър, като
се използват протоколи като RTRR (отдалечено репликиране в реално време), Rsync, FTP, CIFS/SMB. Двупосочното синхронизиране може да бъде използвано за файлове между вашата QNAP NAS система и отдалечено NAS
устройство/облачна услуга.
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СХЕМА 1: СТРАТЕГИЯ ЗА РЕЗЕРВНО КОПИРАНЕ
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ „3-2-1“
Устройство

Локална система

Отдалечена система
RTRR

TCP BBR
Mac Time Machine
NetBak Replicator

Облак

Резервно копиране /
Синхронизиране
TCP BBR
Файлово съхранение
Обектно съхранение

Rsync сървър
CIFS/ SMB сървър
FTP сървър

НАМАЛЕНО ВРЕМЕ ЗА РЕЗЕРВНО
КОПИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Hybrid Backup Sync разчита на технологията QuDedup за
дедупликиране на данните за резервни копия още при източника. Чрез намаляване на обема на данните се намалява и изискваната пропускателна способност на връзката, пести се и от времето за резервното копиране,
особено ако то е на доста отдалечен сървър. С помощта
на QuDedup бизнесът може да намали параметрите RPO
(Recovery Point Objective) и RTO (Recovery Time Objective) в
своя план за резервно копиране. Тестването на виртуализирано решение показва, че QuDedup намалява размера на
резервното копие с до 75%.
Какво се случва, ако потребителят иска да мигрира големи
данни на отдалечена система, например данни от порядъка на 800 GB? Ако той иска да синхронизира тези данни
директно през интернет, задачата ще отнеме прекалено
много време – например от порядъка на 14 часа, като това
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ще се отрази на ежедневните бизнес операции. С помощта на QuDedup размерът на прехвърляните файлове може
да се намали до 20 GB.
СХЕМА 2 ИТ ОТДЕЛЪТ АВТОМАТИЗИРА ПРОЦЕСА
ПО РЕЗЕРВНО КОПИРАНЕ НА ФАЙЛОВЕ
Чрез автоматизирането на процеса по резервно копиране при приключване на първата задача в
графика се задейства изпълнението на следващите задачи и така до приключване на целия процес.
Автоматизирането помага на ИТ персонала по-лесно да копира огромни обеми от данни.

WAN
Локална NAS система

1

Създаване на
ежедневна задача за
резервно копиране
чрез QuDedup

2

20 GB

Когато отдалечената
NAS система приключи
с получаването на
данните, автоматично
започва задачата за
възстановяване, като
оригиналните данни се
записват в тази отдалечена
NAS система

Създаване на задача
за синхронизиране,
която стартира след
изпълнение на графика
със задачите за копиране

Задачата за
синхронизиране
се изпълнява
автоматично

QuDedup
800 GB

Отдалечена NAS система

dff

.q

20 GB

3

Задачата за
синхронизиране
се изпълнява
автоматично

Автоматично
възстановяване

20 GB

800 GB

СХЕМА 3 QUDEDUP НАМАЛЯВА ЗНАЧИТЕЛНО ВРЕМЕТО
ЗА РЕЗЕРВНО КОПИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Намалена нужда от
пропускателна способност

Преди

Пести място, поддържат се
множество облачни услуги

След
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ДИРЕКТНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
ДЕДУПЛИКИРАНИТЕ ДАННИ
QuDedup поддържа дедупликация на ниво блок и криптиране на данни на клиентските устройства. Дедупликираните данни се пакетират и преобразуват във файлове
тип *.qdff. Вместо да преглеждате дедупликирания файл
.qdff с помощта на NAS системата, можете да инсталирате инструмента QuDedup Extract Tool на вашия компютър (под Windows, Ubuntu или macOS) и да възстановите
дедупликираните файлове до нормалното им състояние.

ЗАЩИТА ЧРЕЗ КРИПТИРАНЕ ПРЕДИ
РЕЗЕРВНОТО КОПИРАНЕ
Когато потребителят създава задачи във функцията
Hybrid Backup Sync, може да криптира и да компресира файловете, преди да ги архивира или синхронизира. По този
начин ефективно се предотвратява неоторизиран достъп и се осигурява допълнителен слой на защита за лични и бизнес файлове/данни.

КРОС ДОСТЪП ОТ NAS СИСТЕМА,
КОМПЮТРИ И ОБЛАЦИ
След архивиране на дедупликирани, криптирани или компресирани данни в QNAP NAS, отдалечен сървър или облачно хранилище потребителят може да използва инструмента за извличане QuDedup Extract Tool или помощната
програма QENC Decrypter, за да ги възстанови и да ги прегледа на своя компютър.
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СХЕМА 4 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАЙЛ .QDFF ЧРЕЗ QUDEDUP
EXTRACT TOOL
Amazon
Workspaces

Облак
Резервно
копиране

QuDedup Extract Tool

Резервно
копиране

QuDedup Extract Tool

АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ
ЗА РЕЗЕРВНО КОПИРАНЕ
Функцията Hybrid Backup Sync версия 14 или по-нова поддържа автоматизирано създаване на задачи за резервно
копиране в различни NAS устройства. Когато локалното
NAS устройство стартира задача за резервно копиране,
отдалеченото NAS устройство автоматично стартира
вторични задачи за копиране, синхронизиране или възстановяване. Всичко, от което се нуждаят потребителите, е
да настроят процеса на всяка NAS система, след което няколко NAS устройства могат автоматично да завършат
всички работни потоци. Независимо дали мигрира големи данни, или изпраща резервни копия до множество дестинации (като USB диск или облачно хранилище), ИТ персоналът може да рационализира целия работен процес на
резервно копиране.
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ПО-БЪРЗО РЕЗЕРВНО КОПИРАНЕ
НА МНОЖЕСТВО ВЕРСИИ
Функцията Hybrid Backup Sync поддържа множество версии
на резервното копиране към облачно хранилище или отдалечена NAS система и дава възможност за определяне на
броя на версиите на резервните копия, както и времето за
тяхното поддържане. Наличието на повече версии на резервните копия намалява риска от загубата на ценни данни.

ЛЕСНО ЗАПИСВАНЕ В ОБЛАКА
При миграция в облака хардуерните устройства на доставчиците на облачни услуги могат да се използват за бързо
преместване на терабайти данни, вместо тези огромни
обеми да се прехвърлят през интернет с ограничена пропускателна способност. Hybrid Backup Sync предоставя функцията за повторно свързване, която установява връзка между
локалния оригинал и облачното копие, така че потребителите могат да продължат стъпките за резервно копиране или
синхронизиране. Това значително повишава ефективността и прави миграцията към облака много по-лесна.

АВТОМАТИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА НАЙ-ДОБРИЯ МРЕЖОВ ПОРТ
Автоматичен избор на най-добрия мрежов порт Приложението Intelligent Network Analyzer избира най-добрите
физически мрежови портове за съответната задача.
Автоматично прехвърляне при отказ към друг мрежов
порт Ако връзката към текущия порт пропадне, Hybrid
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Backup Sync автоматично превключва към друг порт, за
да избегне прекъсване на задачата.
Автоматичен трансфер към най-добрия мрежов порт
Hybrid Backup Sync автоматично ще превключи обратно
към най-добрия мрежов порт след възстановяване на връзката към него.

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ ИНТЕРФЕЙС
Не на последно място, функцията Hybrid Backup Sync предоставя лесен за използване потребителски интерфейс,
чрез който лесно се виждат състоянието на задачите,
както и планираният график. Чрез него по-лесно се създават и синхронизират задачи за резервно копиране и възстановяване, по-лесно се управляват и различните пространства за съхранение.
Чрез функцията Hybrid Backup Sync QNAP предоставя сигурно и в същото време много гъвкаво хибридно облачно решение за резервно копиране. То дава възможност на
фирмите да използват частни и публични облаци, за да
създадат рентабилна ИТ среда. В случай на неочаквана
грешка те лесно могат да възстановят данни от резервните копия на файловете в облака. Функцията поддържа редица популярни облачни услуги за съхранение, включително Amazon Glacier и Amazon S3, MS Azure, Box, Citrix
ShareFile, Dropbox, Google Cloud, HiCloud, IBM Cloud, One
Drive, OpenStack, Oracle Cloud, Rackspace и други.
„Перси“ ООД
София 1330, ул. „Златна Добруджа“ 18
sales@persy.com | www.persy.com | тел.: 0700 42030
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„КУПИ СЕГА, ПЛАТИ ПОСЛЕ“
– ФИНАНСОВИЯТ МОДЕЛ НА
МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
BNPL ДОСТАВЧИЦИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА КУПУВАТ
АРТИКУЛИ ОНЛАЙН ЧРЕЗ ГЪВКАВИ
ВНОСКИ, БЕЗ НИКАКВИ ЛИХВИ ИЛИ
НЕУСТОЙКИ
Иван Гайдаров
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Независимо от гледната точка към глобалните събития
от последните две години – едни виждат в тях път към
„новото нормално“, докато други очакват светът да се
върне към себе си отпреди пандемията възможно най-бързо – е ясно, че някои от промените, дошли с нея, не само ще
останат, но и ще се задълбочат. Навиците на потребителите в много отношения, в това число и тези за пазаруване, са едни от тези промени, превърнали се във възходяща тенденция. Изводите от последното проучване
на PwC - June 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey –
недвусмислено потвърждават това – преминаването на
потребителите към дигитални канали ще продължи и след
пандемията; лоялността на клиентите към брандовете
е намаляла; използването на смартфони за онлайн пазаруване се е увеличило повече от два пъти спрямо 2018 г.
„Проучването Global Consumer Insights Pulse Survey показва
засилено преориентиране към онлайн пазаруването, тъй
като хората първо бяха ограничени от противоепидемичните мерки, а след това мнозина продължиха да работят
от вкъщи. Друга важна констатация е, че потребителите не мислят, че ще се върнат към старите си навици на
пазаруване, след като пандемията приключи“, категорични са от PwC.
По всичко личи, че промяната е факт и не е просто някакъв нюанс на старите привички, а генерална смяна на
предпочитанията за комуникация по оста потребители –
брандове. За да отговорят на променената среда, всички
участници във веригата – производители на стоки, търговци на едро и дребно, доставчици на финансови услуги –
все по-често обръщат поглед към нови модели за разплащане, изначално пригодени за виртуалната среда. Един
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от тях е моделът „купи сега, плати после“ (BNPL), който
според CBInsights „може да преобърне 8-трилионния американски картов пазар“.

НОВ ПОГЛЕД КЪМ НАЛОЖЕН ПОДХОД
Идеята за получаване на стоки в условията на отложено плащане не е нещо ново и се практикува от векове. Тя
обаче обикновено е свързана с допълнително оскъпяване,
което често я прави краен вариант. За разлика от своите колеги в историята BNPL доставчиците позволяват
на потребителите да купуват артикули онлайн чрез гъвкави вноски (обикновено на 4 плащания) без никакви лихви
или неустойки, ако са платени навреме. Един от лидерите на този пазар – базираната в Швеция Klarna – например предлага услугата за покупки на нива, по-ниски от 10

Shutterstock
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долара, без да се налага потребителят да минава през
сериозни кредитни проверки и застраховки. Кредитите,
отпуснати по този модел, често не се докладват в кредитните институции, което също е от полза за определени потребители.
Други водещи BNPL доставчици като австралийската
Afterpay и базираните в САЩ Quadpay и Sezzle използват
други модели на плащане, включително възможност за месечно финансиране от 3 до 36 месеца и опция Pay in 30. Но
независимо от конкретния бизнес модел този тип компании разчитат в много по-голяма степен на таксите от
търговци и производители, отколкото на потребителските лихви.
„Моделът BNPL помага на търговците да увеличат средните стойности на поръчките, което е ключов показател
за приходите. Освен това инструментите за прилагане
на този модел на плащане безпроблемно се интегрират в
комерсиални уеб страници и мобилни платформи чрез API,
без инсталацията да изисква намеса от страна на разработчици“, обясняват от CBInsights и добавят: „BNPL
доставчиците се стремят да стимулират увеличаването на продажбите и повторните покупки, докато намаляват разходите за привличане на потребители. Както
Afterpay, така и PayPal, които пуснаха свои BNPL функции
през 2020 г., твърдят, че те повишават средните стойности на поръчките с до 20%. Американският доставчик
Affirm, който предлага по-широка палитра от възможности за финансови транзакции, съобщава за увеличаване на
средните стойности на поръчките за своите клиенти с
85% през 2019 г. и 92% през 2018 г. в сравнение с други методи на плащане.“
069

BNPL ПРЕДЛАГА ГЪВКАВИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ,
КОИТО КРЕДИТНИТЕ И ДЕБИТНИТЕ КАРТИ НЕ МОГАТ
Причини, поради които потребителите използват модела BNPL
За да избягна лихвите при
плащане с карта

39%

За да направя покупки, които
иначе надхвърлят моя бюджет

38%

За да взема заем, без да
използвам кредитна карта

25%

Не обичам да използвам
кредитни карти

16%

Няма да бъда одобрен
за кредитна карта

14%

Достигнал съм лимита
на кредитната си карта

14%
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„ПЕРФЕКТНАТА БУРЯ“
Въпреки че, както вече стана ясно, този подход за пазаруване в основата си далеч не е нещо ново, „перфектна
буря“ от обстоятелства му отрежда една от водещите
роли в дигиталната трансформация на взаимоотношенията между потребители и търговци. Наред с пандемията,
която принуди потребителите да загърбят физическите
магазини за сметка на техните виртуални алтернативи,
други две тенденции се превръщат в основен катализатор за популяризация на BNPL - търговците се стремят
да уловят възможно най-голям дял от онлайн продажбите, а потребителите, родени след 2000 г., са силно привлечени от този модел като начин за отлагане на плащания без лихва.
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„Пандемията от коронавирус засили проникването на
електронната търговия и търговците на дребно, които
исторически пренебрегваха потребителското изживяване при плащане като водещ фактор, изведнъж трябваше
да намерят начини да привличат и задържат клиентите си онлайн. В същото време вселената от потенциални онлайн клиенти е практически неограничена, което
налага използването на различни подходи за осигуряване
на конкурентни предимства“, обясняват анализаторите
от CBInsights, добавяйки, че BNPL решенията все по-често влизат във фокуса на онлайн търговците като начин
за предоставяне на по-добро потребителско изживяване,
улавяне на по-младите демографски групи и трансформация на продажбите.
Именно по-младите демографски групи са и основен двигател на BNPL компании. Средната възраст на потребителите на Afterpay, Klarna и базираната в Австралия Zip е
в началото на 30-те години. Близо 70% от потребителската база на Afterpay пък попада в диапазона 18-34. Това е
отлична изходна позиция, тъй като над 70% от т.нар. милениали и приблизително половината от представителите на поколението Z в установените и нововъзникващите кредитни пазари имат кредитни карти, а видимо
BNPL моделът се превръща във все по-привлекателна алтернатива на тяхното използване.
Тази тенденция логично води и до сериозни очаквания за
развитие на пазара на BNPL инструменти. Според някои
оценки до 2025 г. се очаква глобалната индустрия в сектора да нарасне 10-15 пъти в сравнение със сега, надхвърляйки 1 трилион долара годишен брутен обем на стоки.
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„Банкирането като услуга“ е анализ на Digitalk.
Digitalk е платформа за технологии и бизнес.
Нейната функция е да информира и свързва
хората, които работят в сферата на
информационните технологии или искат да
трансформират бизнеса си чрез тях.
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