Bezpieczny 2012
e-Bank
Raport Symetrii i UX Alliance

Bezpieczny e-Bank

Spis treści

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Wprowadzenie
O bankowości internetowej
Bezpieczny proces weryfikacji użytkownika – dr Grzegorz Kotliński
Prawidłowy proces weryfikacji użytkownika
Badanie banków w Polsce
Dobre praktyki na stronach www
Dobre praktyki na stronach mobilnych
Podsumowanie
O organizatorach

2012

Bezpieczny e-Bank

1

O badaniu

Idea stworzenia raportu na temat Procesu uwierzytelniania
w bankowości internetowej na świecie zrodziła się w kwietniu
2011 roku w Kopenhadze, na konferencji poświęconej
projektowaniu i badaniom użyteczności. Organizatorem
wspomnianego spotkania było UX Alliance - międzynarodowe
stowarzyszenie firm specjalizujących się w dziedzinie usability.
Polskę reprezentuje w organizacji autor raportu – Agencja
e-biznes Symetria.
Z roku na rok posiadaczom kont internetowych udostępniane są
nowe, rozbudowane możliwości zarządzania finansami. Część
banków już oferuje wzięcie kredytu czy założenie lokaty online.
Sytuacja ta zmotywowała UX Alliance do zaangażowania
specjalistów z 20 różnych krajów, którzy zbadali strony
internetowe 40 banków na świecie. Analiza branży pozwoliła na
stworzenie kryteriów poprawnego procesu weryfikacji
użytkownika podczas logowania do bankowości internetowej
oraz wskazanie zbioru najlepszych sposobów uwierzytelniania
klientów zarówno na stronach internetowych, jak i mobilnych.
Agencja Symetria na podstawie wyznaczonych standardów oraz
opinii współpracujących przy tworzeniu raportu światowej rangi
specjalistów ds. usability postanowiła sprawdzić, jak z
weryfikacją użytkowników radzą sobie banki w Polsce. Tak
powstała kolejna edycja cyklicznych badań użyteczności
czołowych serwisów polskiego internetu - Kryształów Symetrii.
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W raporcie „Bezpieczny E-bank 2012” znajduje się ocena procesu
weryfikacji do konta internetowego na stronach 10 polskich
banków. Jest to kontynuacja poprzedniej edycji Kryształów
Symetrii – „Banki 2011”, w której sprawdzono czy strony www
banków w Polsce są przyjazne i komfortowe w użyciu.
W opracowaniu tym znajdą Państwo również dane na temat
rozwoju bankowości online, jej historii, a także treści omawiające
zalety korzystania z e-bankingu i jego bezpieczeństwo.
Symetria skupiła się na podkreśleniu wagi użyteczności
w procesie logowania, gdyż to właśnie prostota decyduje o tym,
czy klient nabędzie zaufanie do bankowości internetowej i zechce
korzystać z niej częściej, czy też nie.
Mamy nadzieję, że analiza ta okaże się przydatna zarówno dla
polskich internautów korzystających z bankowości internetowej,
jak i dla pracowników sektora bankowego, którzy będą mogli
przyjrzeć się funkcjonowaniu procesów uwierzytelniania na całym
świecie i wprowadzić ulepszenia na polski rynek.
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O bankowości
internetowej

Historia bankowości internetowej sięga 1994 roku, kiedy LA
Jolla Bank FSB z Kalifornii po raz pierwszy umożliwił
dokonywanie transakcji przez internet. Pierwszym w pełni
wirtualnym bankiem na świecie został Security First Network
Bank z Atlanty, który 18 października 1995 roku rozpoczął
świadczenie usług bankowych przez sieć. Był wtedy jedyną
instytucją finansową, w której całkowita obsługa konta odbywała
się bez wychodzenia z domu. Należy dodać, że w 1994 Internet
dopiero się rozwijał. Teoretycznie był łatwo dostępny dla
użytkowników, w rzeczywistości zaś nie był wykorzystywany na
tak dużą skalę, aby warto było w niego inwestować.
Security First Network Bank z Atlanty osiągnął wielki sukces.
Zaledwie po roku funkcjonowania zdobył 10.000 klientów, co
sprawiło, że potencjał bankowości internetowej został doceniony
także przez inne instytucje finansowe.
Pionierami bankowości internetowej w Europie w 1996 roku
zostały banki z Finlandii, Szwecji oraz Niemiec (Merita
Nordbanken, SEB i Hypo-Bank).

Historia bankowości
internetowej

W tym samym roku na rynku polskim zaczęły działać również
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. oraz Bank PrzemysłowoHandlowy.

1994 La Jolla Bank z Kalifornii umożliwia
dokonywanie transakcji przez internet.

1995 Pierwszy w pełni wirtualny bank na świecie
Istotny przełom w polskiej bankowości internetowej nastąpił
w listopadzie 2000 roku, kiedy mBank uruchomił pierwszy
polski bank wirtualny. Zaraz po mBanku swoją działalność
rozpoczęły Volkswagen Bank Direct i Inteligo.
Pod koniec 2003 r. liczba kont internetowych w Polsce wyniosła
1 757 300. Przy założeniu, że liczba rachunków internetowych jest
równa liczbie klientów internetowych, z wirtualnej bankowości
korzystało 4,5 proc. społeczeństwa, co stanowiło prawie
trzydziestopięciokrotny przyrost w stosunku do 2000 r.

– Security First Network Bank z Atlanty.

1996 Pierwsze wirtualne banki w Europie.
Pionierami banki z Finlandii, Niemiec i Szwecji.

1998 Bankowość internetowa w Polsce.
Pierwszy usługi świadczy Powszechny Bank
Gospodarczy SA.

1999 Pełna wersja konta internetowego dla
Dziś liczby te są znacznie większe. Jak podaje Związek Banków
Polskich, już 17,4 mln klientów indywidualnych (dane za III kw.
2011 r.) ma podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie
z bankowości internetowej 1 . W skali europejskiej Polska zajmuje
20 miejsce pod względem liczby osób korzystających
z bankowości online - 25 % klientów korzysta z e-bankingu.

klientów w Polsce, w Banku Pekao SA.

2000 BRE Bank SA uruchamia pierwszy w pełni
wirtualny bank w Polsce – mBank.

2006 4,3 mln użytkowników bankowości

W Polsce, ze względu na trudną sytuacją polityczna, bankowość
internetowa zaistniała dopiero w 1998 roku. Jako pierwszy
usługi zaczął świadczyć Powszechny Bank Gospodarczy z Łodzi.
Na początku został włączony do banku Polska Kasa Opieki SA
(PeKaO SA), w wyniku czego w listopadzie 1999 r. powstała pełna
wersja konta internetowego dla klientów PeKaO SA, o nazwie
Eurokonto WWW.
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internetowej w Polsce.

2011 16,8 mln użytkowników bankowości
internetowej w Polsce.

1

www.zbp.pl
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Klienci indywidualni

17,4 mln

10,66% liczba klientów indywidualnych
mających podpisaną umowę
umożliwiającą korzystanie
z bankowości internetowej

Udział aktywnych* klientów bankowości internetowej w ogólnej liczbie klientów posiadających
umowy umożliwiające korzystanie z usług tego typu
4 kw 2010
1 kw 2011
2 kw 2011

9,9 mln

9,29% liczba aktywnych* klientów
indywidualnych

16,2 PLN

3 kw 2011

16,2 mln
9,4 mln
16,5 mln
9,6 mln
16,8 mln
9,9 mln
17,4 mln

Liczba klientów mających podpisaną umowę
dotyczącą usług bankowości internetowej
4 kw 2010
1 kw 2011
2 kw 2011
3 kw 2011

-1,69% średnia wartość rozliczeń klienta
indywidualnego na miesiąc
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9,2 mln

Źródło: ZBP.

Liczba aktywnych* klientów
16,2 mln
16,5 mln
16,8 mln
17,4 mln

2006
2007
2008
2009
2010
1 kw 2011
2 kw 2011
3 kw 2011

4,3 mln
5,0 mln
6,3 mln
7,4 mln
8,6 mln
9,4 mln
9,6 mln
9,9 mln

* Aktywny klient loguje się do usługi minimum raz w miesiącu,
miarą jego aktywności jest liczba realizowanych przelewów.
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Bankowość mobilna

Częstotliwość korzystania z bankowości mobilnej

Jakie operacje wykonywali respondencji
za pośrednictwembankowości mobilnej

Korzystanie z bankowości mobilnej w grupach wiekowych

6,0 %
codziennie

sprawdzanie rachunku

85,3 %

11,7 %

10,4 %
kilka razy w tygodniu

wykonywanie przelewu

25-34 lata

14,9 %
raz w tygodniu

32,2 %
sprawdzanie historii operacji

8,7 %
35-44 lata

20,7 %
doładowanie telefonu

45-54 lata

raz w miesiącu

5,3 %
obsługa rachunku maklerskiego

8,7 %
55 i więcej lat

10,4 %
kilka razy w roku

5,3 %
obsługa jednostek funduszy inwestycyjnych

18-24 lata
69,8 %

34,3 %
kilka razy w miesiącu
23,9 %

16,1 %

10,5 %

0,6 %
zakup ubezpieczenia
0,3 %
założenie/zerwanie lokaty
0,3 %
reklamacja transakcji kartą
0,2 %
dokonywanie opłat
Źródło: Instytut MANDS dla Money.pl
i Interaktywnie.com.
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Źródło: HomoHomini dla mBank.

Źródło: Instytut MANDS dla Money.pl
i Interaktywnie.com.
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Bezpieczny proces
weryfikacji
użytkownika

Usługi bankowości elektronicznej wywarły ogromny wpływ na
codzienne życie naszego społeczeństwa. Zmieniły całkowicie
oblicze bankowości i wymusiły zmiany w relacjach bank – klient.
Wśród wielu rodzajów usług zaliczanych do usług bankowości
elektronicznej niewątpliwie największe znaczenie przypada
usługom bankowości internetowej. Jest to ta grupa usług, dzięki
której pomimo zdalnego dostępu do rachunków, klientom
zapewnia się stosunkowo najwyższy poziom bezpieczeństwa
i poufności przekazywanych danych.
Najtrudniejszym do pokonania problemem, przed którym od
zawsze stały wszystkie banki świadczące usługi online, jest
identyfikacja klienta. Jest to proces, którego przeprowadzenie
jest niezbędne, aby pracownicy banku uzyskali pewność, że
przekazują informacje i świadczą usługi odpowiednim ludziom,
którzy posiadają do tego konieczne uprawnienia. Od początków
istnienia bankowości online weryfikacja tożsamości nastręczała
wiele kłopotów. Procedurę tę próbuje się ułatwiać na wiele
sposobów. Każdy z nich ma jednak swoje wady i każdy związany
jest z ponoszeniem kosztów.
Pracownicy banków starają się z najwyższą ostrożnością
podchodzić do kształtowania procedur obowiązujących przy
logowaniu i uwierzytelnianiu klientów. Trudno im się dziwić,
ponieważ, z punktu widzenia banków, identyfikacja tożsamości
klienta jest kluczową procedurą całego procesu obsługi. Na
dodatek rozpoczyna ona za każdym razem kontakt klienta
z bankiem. Istnieje tylko jedna procedura o bardziej krytycznym
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znaczeniu w bankowości internetowej – zatwierdzania zlecanych
operacji. Są one jednak najczęściej swoistym uzupełnieniem
procedury identyfikacyjnej.
W trakcie procesu weryfikacji ścierają się przeciwstawne dążenia
pracowników banku i klientów. Tym pierwszym zależy, aby
procedura była absolutnie pewna i pozwalała na jednoznaczną
i niezaprzeczalną identyfikację klienta. Nic więc dziwnego że
hasła stają się coraz dłuższe. Im dłuższe hasło tym trudniej jest je
nie tylko odszyfrować, ale i skopiować. Niestety dłuższe hasła jest
też trudniej zapamiętać. I to stanowi sedno problemu. Klientom
zależy co prawda na bezpieczeństwie, ale ponieważ identyfikację
przechodzą często, a nawet bardzo często, z czasem, pragną aby
rutynowa dla nich procedura przebiegała szybko, bez
niepotrzebnych komplikacji.
Klienci współcześnie korzystają bowiem zwykle z usług kilku
banków. W każdym stosowane są podobne, ale jednak różniące
się w szczegółach procedury identyfikacyjne. Jedne wiążą się
z dodatkowymi opłatami, inne wymagają podpisywania
dodatkowych aneksów. Rozeznanie się w każdej z nich wymaga
sporo uwagi, konsekwencji i co najważniejsze sporej wiedzy oraz
niezbędnego czasu. Nie może więc dziwić, że dla rosnącej grupy
klientów, w miarę jak korzystają z usług coraz większej liczby
banków i innych przedsiębiorstw sieciowych, swobodne używanie
skomplikowanych haseł i loginów przysparza nie lada problemów.
Kłopoty, jakie należy pokonać przy każdym logowaniu się
w serwisie mogą zniechęcać do korzystania z usług nazbyt
ostrożnego banku. W ten sposób, procedury stworzone z dobrej
woli w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i ich
transakcjom, z biegiem czasu mogą stać się poważnym
utrudnieniem, uniemożliwiającym swobodne korzystanie z usług.
Jest to problem, który dotyczy coraz większej liczby klientów.
Co gorsze trudno wskazać jakiekolwiek możliwości poprawy tej
sytuacji. Rośnie liczba serwisów internetowych z usług których
korzystamy, stosowane są coraz bardziej skomplikowane
procedury zabezpieczające. Część z nich z konieczności, utrudnia
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życie ich użytkownikom, dlatego że w jeszcze większym stopniu
utrudniają działalność przestępców, którzy także zmuszeni są je
obchodzić.
Wygląda więc na to, że jako użytkownicy i klienci zmuszeni
będziemy do szybkiej nauki nowych metod przeprowadzania
procesów identyfikacyjnych w sieci. Obecnie pomocne aplikacje
pojawiają się w smartfonach. Niestety korzystania z nich także
trzeba się nauczyć, ponieważ niewiedza jest luką, która stwarza
dodatkowe możliwości dla hakerów. Tak jest dla przykładu
z hasłami internetowymi. Mimo wielu przestróg i pouczeń,
najbardziej popularne są wciąż hasła najprostsze, które autorom
łatwo kojarzyć i po prostu sobie przypominać. Są to imiona osób
bliskich, zwierząt domowych, daty urodzin, etc. Hasła te są łatwe
do odszyfrowania dla przestępców. Aby zapewnić
bezpieczeństwo pieniądzom i operacjom musimy być bardziej
ostrożni. Musimy inteligentnie zarządzać loginami i hasłami. I co
najważniejsze musimy je od czasu do czasu zmieniać.

Dr Grzegorz Kotliński
Katedra Bankowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Prawidłowy proces
weryfikacji
użytkownika

Jeszcze kilka lat temu słowo „użyteczność” w Polsce praktycznie
nie istniało. Rosnąca popularność badań usability poza granicami
naszego kraju oraz praktyczne korzyści wynikające z tego typu
raportów spowodowały wzrost zainteresowania właścicieli
serwisów WWW tematyką związaną z poprawą ich ergonomii.
Analizując przebieg procesu autoryzacji użytkownika do
bankowości internetowej należy zwrócić uwagę nie tylko na
bezpieczeństwo klienta, lecz również na jego wygodę i łatwość
korzystania z serwisu, ponieważ wszystkie te 3 aspekty składają
się na użyteczność rozwiązania.
Na podstawie analizy ponad 40 procesów logowania na stronach
40 różnych banków na całym świecie UX Alliance opracowało
kryteria, które muszą zostać spełnione, by proces logowania na
stronie banku był bezproblemowy.
Przedstawiamy wnioski z przeprowadzonych prac oraz opinie
światowej rangi specjalistów, którzy uargumentowali, dlaczego
poszczególne elementy procesu weryfikacji klienta do konta
internetowego są tak ważne i dlaczego proces ten nie mógłby bez
nich przebiegać prawidłowo.
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Co więcej, obszar prowadzący do logowania (przykładowo
przycisk „Zaloguj”) powinien być duży, dobrze widoczny i łatwy
do kliknięcia. Użytkownik nie powinien zastanawiać się czy dany
obszar jest klikalny i umożliwi przejście do podstrony. W tym celu
stosuje się np. podkreślenia tekstu, zmianę wyglądu kursora,
wyeksponowanie innym kolorem itp.

1. Miejsce logowania jest łatwe do znalezienia
Znalezienie linku do logowania i formularza logowania jest
pierwszym krokiem do stworzenia prawidłowego systemu
weryfikacji użytkownika. Niezwykle ważne jest, by link
umożliwiający logowanie można było znaleźć szybko i
bezproblemowo. W innym wypadku, stworzenie nawet najlepszej
platformy nie ma sensu, gdyż klient po prostu nie będzie miał do
niej dostępu.
„Przeprojektowanie serwisu z naciskiem na użyteczność
powoduje wzrost konwersji serwisu średnio o 100%”
Jakob Nielsen
Usability Guru, NNGroup Principal

Przede wszystkim, miejsce do logowania musi znajdować się na
stronie głównej strony WWW. Jest to obszar na tyle ważny, że nie
może być schowany gdzieś głęboko w serwisie. Korzystający z
bankowości internetowej klient powinien móc uzyskać dostęp do
konta w jak najkrótszym czasie. Obszar do logowania powinien
zostać znaleziony w ciągu 5 sekund.
Rekomendowanym miejscem, w którym powinien zostać
umieszczony link do procesu logowania jest górna część strony
głównej serwisu. Jest to miejsce, na które użytkownik na pewno
zwróci uwagę i w którym owego obszaru do logowania będzie
poszukiwał.

Na niektórych stronach banków widoczne są problemy z
nazewnictwem poszczególnych funkcji. W głównym menu często
znajduje się link o nazwie „bankowość internetowa”, który
prowadzi do strony z informacjami na temat „naszej bankowości
internetowej”. Link do obszaru logowania jest trudny do
znalezienia lub nawet nie pojawia się na stronie zawierającej
informacje odnośnie bankowości internetowej danej instytucji.
Powoduje to zagubienie użytkownika, który w efekcie staje się
zdenerwowany i zniechęcony do korzystania ze strony banku, jak
i bankowości internetowej.

Dla osób, które są już klientami banków, logowanie do
bankowości internetowej jest prawdopodobnie najczęściej
wykonywaną czynnością na stronie banku. Powinno być
więc szybkie i bezproblemowe. Rekomendujemy
umieszczenie linku do logowania na górze strony
i udostępnienie go na każdej podstronie serwisu,
co umożliwi uzyskanie dostępu do konta w dowolnym
momencie korzystania z serwisu.

Adam Fendrych
Senior UX Consultant w ExperienceU – Czechy
http://www.experienceu.cz/
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2. Wpływ Klienta na dane, których używa do
logowania
Istotną kwestią jest forma danych, używanych przez klienta
podczas weryfikacji. Login i hasło mogą zostać automatycznie
narzucone przez bank i wygenerowane przez system lub
stworzone przez każdego klienta indywidualnie. Dając
użytkownikom możliwość zdefiniowania danych do logowania,
zwiększamy szansę na zapamiętanie owych informacji.
Dane proponowane przez system są zwykle trudne do
zapamiętania, a powinny być tworzone na zasadzie skojarzeń
z obiektami czy czynnościami, które klient mógłby łatwo
zapamiętać - komentuje Natalia Kirillo, Usability Specialist
z Ui Design, Rosja.
Przeprowadzone w 2011 roku przez ExperienceU2 badanie na
użytkownikach Internetu w Czechach wykazało, że 74%
internautów używa swojego ulubionego hasła w trakcie
logowania na kilku stronach. Zmuszając użytkowników do
korzystania z innego hasła, zmuszamy ich do przechowywania
informacji poza pamięcią i używania zewnętrznych narzędzi, jak
np. notatek, co jest bardziej niebezpieczne. Ponadto, wszelkie
ograniczenia związane z generowaniem własnych haseł są
odbierane przez użytkowników jako utrudnienia w korzystaniu
z serwisu – 71% badanych określiło automatycznie generowane
hasła jako „zniechęcające” lub „odrażające”.
Oczywiście nie należy zapominać o kwestiach bezpieczeństwa.
Czasem umożliwienie użytkownikowi stworzenia zbyt prostego
loginu i hasła może nie współgrać z zasadami bezpieczeństwa
w bankowości internetowej i wymogami stosowanymi w danym
kraju.
Niezwykle ważne jest jednak, by proces ten możliwie upraszczać.
Jeśli bank narzuca login, to niech login ten będzie dla
użytkownika prosty do zapamiętania.

2 Czeskiego partnera UX Alliance.
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Jak twierdzi Brian Donohue z iQ Content (Irlandia) brak poczucia
bezpieczeństwa zazwyczaj bierze się z początkowych trudności
towarzyszących założeniu konta internetowego (np. poprzez
obowiązek podania hasła otrzymywanego drogą listową) oraz
z faktu, że użytkownicy zwykle nie mogą używać swojego
standardowego hasła, którym posługują się na każdej innej
stronie. Dokładne wytłumaczenie działania procesu
z pewnością przyczyni się do przekonania większej liczby osób
do korzystania z konta internetowego.

Rozważania na temat tego, jak rozwiązać problem
bezpieczeństwa na stronie danego banku często kończą
się przeciąganiem liny pomiędzy ludźmi
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo banku - którzy
najchętniej uczyniliby proces tak bezpiecznym, że
większość ludzi nie zawracałoby sobie nawet głowy próbą
logowania - a tymi zajmującymi się użytecznością według których proces ten powinien być niemal tak prosty
jak zarejestrowanie się na Facebooku. Napięcie między
stronami można jednak określić jako naturalne użytkownicy muszą czuć, że strona jest bezpieczna,
będąc jednocześnie w stanie zalogować się bez zbędnego
wysiłku.

Brian Donohue
Director of Consulting, iQ Content - Irlandia
http://iqcontent.com/

2012

Forma weryfikacji nie może być dla użytkownika uciążliwa.
Wymaganie podania danych, do których nie ma się dostępu
w zasięgu ręki (jak np. numer paszportu lub numer umowy
klienta) sprawia dużo problemów i zniechęca do korzystania
z usług bankowości internetowej.
Dużym plusem jest udostępnienie użytkownikowi
dodatkowych form autoryzacji – poza standardowym podaniem
loginu i hasła, umożliwienie weryfikacji poprzez podanie PINu czy
numeru karty kredytowej.
Nieprzyjazne dla internautów okazuje się zaś stosowanie haseł
maskowanych (są to hasła wymagające wpisania tylko kilku
wybranych, wymaganych liter z hasła). Utrudnia to pracę
użytkownikowi, który może się łatwo pomylić i zablokować
dostęp do konta.

Bezpieczny e-Bank

3. Pomoc oferowana w trakcie procesu logowania
Bez względu na wszelkie związane z procesem logowania
ułatwienia, użytkownik może się zagubić i nie wiedzieć, co
powinien zrobić. Niezwykle ważne jest więc zapewnienie mu
pomocy i potrzebnych objaśnień, które pomogą mu poprawnie
przejść przez proces weryfikacji.
Pomoc w trakcie procesu logowania jest bardzo ważna dla
poprawnego działania bankowości internetowej. Weryfikacja
użytkownika do konta internetowego jest świadomym
utrudnieniem, które ma zatrzymać niepożądane osoby przed
dostępem do danych osobowych i środków finansowych klienta.
Problem pojawia się jednak, kiedy proces autentykacji staje się
kłopotem dla osób, które są uprawnione do korzystania z danej
funkcjonalności.
Wszelkie akronimy i skróty powinny zostać wyjaśnione.
Bank powinien oferować co najmniej pomoc kontekstową, czyli
informację pomocniczą wyświetlaną na ekranie obok słów,
które mogą okazać się dla klienta niezrozumiałe.
Nie wystarczy jednak wrzucić do serwisu nieuporządkowane
informacje na temat możliwych rozwiązań. Muszą być one
umieszczone w sposób, który pozwoli klientom na ich szybkie
znalezienie i zrozumienie.
Konieczne jest także umieszczenie w zasięgu wzroku
użytkownika numeru telefonu lub czatu z konsultantem,
który w przypadku niejasności wyjaśni problematyczne kwestie.
Gdy użytkownik popełni błąd, powinien uzyskać podpowiedź,
co i w którym momencie zrobił źle – tak by nie musiał sam
wyszukiwać błędów w serwisie lub raz jeszcze wypełniać całego
formularza i przechodzić procesu weryfikacji.
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Dobrym rozwiązaniem jest także umieszczenie demonstracyjnej
wersji serwisu, tak zwanej wersji demo, która umożliwi
użytkownikowi zapoznanie się z bankowością internetową danej
instytucji przed podjęciem decyzji o założeniu konta.
Wszystkie procesy powinny być nie tylko przejrzyste i łatwe
w obsłudze, ale powinny także zawierać liczne wskazówki,
szczególnie, gdy wydarzy się coś niespodziewanego. Zwiększa
to zaufanie użytkownika do systemu.

Uzyskanie wsparcia jest istotne dla użytkowników, ale
także dla banku. Klienci, którzy nie mogą uzyskać dostępu
do bankowości internetowej będą sfrustrowani i w końcu
poprzez niezadowolenie z usług, które otrzymują,
zdecydują się na skorzystanie z bardziej kosztownych
i czasochłonnych kanałów, jak np. wizyty w banku, do
którego wybiorą się, by wykonać zaplanowane zadania,
ale również złożyć skargę.

Simon Heard
Research Director
Serco ExperienceLab, Wlk. Brytania
http://www.serco.com/usability/

2012

4. Wymagane w trakcie procesu rejestracji
informacje są zgodne z oczekiwaniami klienta
oraz są jemu znane
Pamiętajmy, że klienci mogą wybrać, w jaki sposób chcą uzyskać
dostęp do informacji bankowych, których potrzebują, a także
z usług jakiego banku chcą korzystać. Jeśli ich oczekiwania nie
zostaną spełnione w jednej instytucji, zdecydują się na
korzystanie z usług innej.
Oczekiwania klientów dotyczące uwierzytelniania mogą różnić się
w poszczególnych krajach. Nasze badania wykazały, że na
przykład w Szwajcarii klienci lubią używać tokenów do procesów
logowania, gdyż uznają je za bezpieczne i wygodne – nie muszą oni
zapamiętywać danych potrzebnych do logowania.
W Wielkiej Brytanii pojawia się zaś duży opór i niezadowolenie
klientów odnośnie korzystania z podobnych systemów.
Użytkownicy nie są przyzwyczajeni do noszenia tokena przy sobie,
naturalne jest dla nich zapamiętywanie haseł i PINów – komentuje
Simon Heard, Research Director w Serco ExperienceLab (Wlk.
Brytania).

Bezpieczny e-Bank
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5. Strona jest bezpieczna
Zaufanie jest kluczowym elementem każdej transakcji bankowej.
Główną ideą funkcjonowania wszystkich banków jest
zapewnienie klientowi poczucia bezpieczeństwa, gdyż tylko
wtedy zechce on korzystać z usług instytucji i zdecyduje się
powierzyć jej swoje finanse. Jest to szczególnie ważne
w kontekście bankowości internetowej, gdzie pojawia się większa
niepewność i strach przed zabezpieczeniem dostępu do pieniędzy
użytkownika. Tu nie ma miejsca na relacje partnerskie i miłą
obsługę, która przekona klienta do podjęcia danej decyzji
i wyjaśni wszelkie wątpliwości. Liczą się konkretne interfejsy
i technologie, które zyskają zaufanie klienta lub nie.
Bank zobowiązany jest do poinformowania klienta
o sposobach zabezpieczenia strony i technologiach, z których
korzysta, by chronić się przed wyłudzaniem poufnych danych
oraz podszywaniem się pod osobę, która jest uprawniona do
korzystania z systemu.
Rekomendowane jest zamieszczenie „zachęcaczy” do
zapoznania się z informacjami o bezpieczeństwie.
Umieszczenie widocznego przycisku lub linku kierującego do
strony z informacjami o bezpiecznym logowaniu.
Wymogiem jest także stosowanie szyfrowanej wersji protokołu
https, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych
danych.
W trakcie procesu weryfikacji niedopuszczalne jest zmienianie
adresu strony – użytkownik, który w trakcie procesu logowania
zostanie przeniesiony na odrębną witrynę ma prawo do obaw
odnośnie odpowiedniej ochrony jego danych. Klient musi mieć
pewność, że bank kontroluje cały proces logowania, że jest on
bezpieczny i niezawodny.
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Pierwsze wrażenie po wejściu na stronę internetową ma
kluczowe znaczenie w uzyskaniu zaufania do serwisu.
Oczywiście, strona musi działać prawidłowo i sprawnie,
ale musi również sprawiać, że klient będzie czuł się na niej
bezpiecznie i zdecyduje się na podawanie osobistych
danych, które są wymagane w przypadku korzystania
z bankowości internetowej. Niezwykle istotne jest
wytłumaczenie klientowi w jaki sposób bank chroni jego
dane osobiste i poprowadzenie go przez proces logowania
tak, by bez problemu skorzystał z usługi.

Jang Younsun
Usability Consultant, Think User, Korea Południowa
http://www.thinkuser.com/english/

Istotne jest widoczne umieszczenie linku do odzyskiwania
hasła czy loginu. W przypadku zapomnienia swoich danych klient
nie powinien zastanawiać się, gdzie znajdzie informację „jak
odzyskać dane”, powinien automatycznie zostać skierowany
do sekcji, w której znajdują się informacje na ten temat.
Informacje te powinny być także łatwo dostępne w pomocy
ogólnej dotyczącej bankowości internetowej, ponieważ jest to
jedna z najczęściej wyszukiwanych informacji w procesie
weryfikacji użytkownika.

User experience ma znaczenie. Ogromne znaczenie.
Jeżeli dopasowanie i wykończenie serwisu nie jest
profesjonalne to podstawowe funkcjonalności i ich jakość
również nie będą profesjonalne. Klienci maja skłonność do
zapominania; jeżeli nie mogą łatwo odzyskać swoich
informacji będą sfrustrowani i pójdą do konkurencyjnej
instytucji.

6. Możliwość odzyskania zagubionych
lub zapomnianych danych
Klienci często zapominają swoich loginów czy haseł.
W bankowości internetowej temat odzyskiwania utraconych
danych jest szczególnie istotny. Zważając na omawiane
wcześniej poczucie bezpieczeństwa, sposób, w jaki bank
umożliwia odzyskanie utraconych haseł powinien być dokładnie
przemyślany.

Robert M. Schumacher
Ph.D. Managing Director, User Centric – USA
http://www.usercentric.com/
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7. Brak konieczności korzystania z dodatkowych
kart lub tokenów
Token to urządzenie, które służy do zabezpieczania operacji
dokonywanych przez internet. Generuje hasła jednorazowe,
które wyświetlane są w ciągu cyfr, które zmieniają się
z częstotliwością 60 sekund. Kombinacja cyfr ważna jest jedynie
przez okres ich wyświetlania.
Jest to sposób zdecydowanie zwiększający poziom
zabezpieczenia w trakcie logowania do konta bankowego, jest
on jednak jednocześnie niezbyt wygodny i czasochłonny.

Kwestie związane z bezpieczeństwem muszą eliminować
niepewność klienta. Przykładowo, pytanie: “Jaki jest twój
ulubiony film” nie jest dobrym zastosowaniem przy
odzyskiwaniu utraconego hasła. Użytkownik może
zapomnieć, jaką udzielił odpowiedź, ponieważ jego
preferencje mogą się z upływem czasu zmienić. Dobrym
pytaniem może być zaś prośba o podanie nazwiska
panieńskiego swojej babci – to dane, które osobie
z zewnątrz będzie trudno uzyskać, a które na pewno się
nie zmienią i raz zapamiętane pozostaną w pamięci
klienta na długo.

Joelle Stemp
President & co-founder, Yu Centrik - Kanada
http://www.yucentrik.ca/en/
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To czy klient zechce korzystać z tokena czy też innych
dodatkowych kart, jest tylko jego decyzją. Nie można zmuszać
użytkownika do korzystania z urządzeń tego typu. Konieczne jest
zapewnienie mu alternatywy. Jeśli klient zostanie zmuszony do
używania tokena, oznacza to, że bank nie przygotował się
odpowiednio do procesu weryfikacji użytkownika – zmniejsza
jego komfort i pogarsza odczucia związane z korzystaniem
ze strony.
Im więcej szczegółów zmuszony jest podać użytkownik, tym
większe prawdopodobieństwo, że o nich zapomni lub je pomyli. Jest
to kolejną problematyczną kwestią związaną z procesem
weryfikacji użytkownika w trakcie logowania do konta bankowego.
W Kanadzie, ta metoda uwierzytelniania jest wykorzystywana przy
skrajnie wysokich wymogach zabezpieczeń, a nie w ogóle
bankowości detalicznej. Podejrzewamy, że tak zaawansowany
sposób weryfikacji może niekorzystnie wpłynąć na pozytywne
odczucia i zaufanie klientów do serwisu – komentuje Joelle Stemp,
Yu Centric, Prezes Yucentrik, Kanada.
Analizując branżę należy wziąć pod uwagę uwarunkowania
społeczne – jak wspominał wcześniej Simon Heard, Research
Director w Serco ExperienceLab oczekiwania użytkowników
mogą się różnić. Należy im jednak pozostawić do wyboru inną
opcję, gdyż zawsze znajdą się osoby, które nie będą
zainteresowane tak problematycznym procesem weryfikacji.

2012
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Badanie banków
w Polsce

Analizie zostały poddane instytucje wytypowane przez Money.pl
do poprzedniej edycji Kryształów Symetrii – „Banki 2011”.
W czerwcu zeszłego roku, na podstawie badania, w którym
wzięło udział 2000 użytkowników, oceniono czy strony banków
w Polsce są przyjazne i komfortowe w użyciu. Agencja Symetria
postanowiła zgłębić temat i sprawdzić jak poszczególne banki
przygotowały proces weryfikacji użytkownika w trakcie
logowania do serwisu internetowego.
W oparciu o 7 przytoczonych poniżej kryteriów oraz wiedzę
ekspertów, która została zagregowana w poprzednim rozdziale,
agencja Symetria przebadała 10 procesów logowania na stronach
10 banków w Polsce. Kryteria zostały opracowane przez UX
Alliance – międzynarodowe stowarzyszenie firm specjalizujących
się w badaniach użyteczności.

7 kryteriów poprawnego logowania

Ilość Kryształów

Ilość spełnionych kryteriów

1 Miejsce do logowania jest łatwe do znalezienia

95% i więcej

2 Klient ma wpływ na dane, których używa do logowania

90-94%

3 Klient otrzymuje pomoc w trakcie procesu logowania
4 Wymagane w trakcie procesu rejestracji informacje są
zgodne z oczekiwaniami klienta oraz są mu znane

5 Strona jest bezpieczna
6 Klient ma możliwość odzyskania zagubionych lub

85-89%
75-84%
65-74%
55-64%
40-54%
39% i mniej

zapomnianych danych

7 Brak konieczności korzystania z dodatkowych kart lub
tokenów
Spełnienie określonych wymagań analizowano z naciskiem na
specyfikę rynku polskiego. Należy pamiętać, że nie wszystkie
sprawdzające się w jednym kraju praktyki, z sukcesem przyjęłyby
się w innym kraju. Istotne jest rozważenie wszelkich różnic
kulturowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rankingu!
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Bank Handlowy w Warszawie
www.citibank.pl

PKO Bank Polski

www.mbank.pl

91%
Komentarz eksperta Symetrii: Bank Handlowy w Warszawie
zdecydowanie najlepiej rozwiązał kwestię bankowości elektronicznej
i spełnił najwięcej kryteriów. Zastosował odmienne od innych banków
podejście - stworzył dedykowaną bankowości internetowej stronę.
Rozwiązanie to dało przestrzeń do przedstawienia wszelkich istotnych
informacji, takich jak: pomoc, numery kontaktowe itp. Bardzo dobrze
zorganizowano też proces pierwszego logowania oraz odzyskiwania
hasła/ nazwy użytkownika wykorzystując numer karty debetowej lub
kredytowej klienta. Co więcej, klient ma możliwość indywidualnego
ustawienia loginu i hasła, co znacznie upraszcza procedurę.
Przygotowano też ciekawe filmiki prezentujące podstawowe zagadnienia
z obszaru bezpieczeństwa, które łatwo zapadają w pamięć.
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mBank

2012

www.pkobp.pl

86%

76%

Komentarz eksperta Symetrii: Wysokie standardy spełnia również
proces logowania w mBanku. Obszar do logowania jest łatwo zauważalny
na stronie głównej. mBank jako jeden z nielicznych banków umieścił
pomoc kontekstową przy wymaganych informacjach, co znacznie ułatwia
pracę z serwisem. Zaletą jest też wyeksponowanie najważniejszych
informacji w postaci linków pomocy (np. "zablokowałem dostęp",
"kontakt z mLinią"). Na wierzch wyciągnięto także informacje
o bezpieczeństwie, choć nie zachęcają one swoją formą do eksploracji.
Jako minus należy wymienić zbędne „aktualności” i reklamy w centralnej
części strony logowania, które pogarszają odbiór istotnych informacji.

Komentarz eksperta Symetrii: Pozytywnym rozwiązaniem jest strona
logowania - dobrze opracowana, zawiera pomoc kontekstową, odnośniki
do pomocy ogólnej, numery telefonów. Wyróżniono kwestię
bezpieczeństwa. Podobnie jak w mBanku zamieszczono najważniejsze
odnośniki jak np. demo czy pierwsze logowanie. Logowanie do
bankowości internetowej znajduje się w standardowym miejscu na
stronie głównej serwisu. Elementami, które sprawiały problemy są:
niewielka różnica między logowaniem dla klientów indywidualnych
a logowaniem dla klientów biznesowych, brak bezpośredniego odnośnika
do informacji jak odzyskać login i hasło. Jest to istotne, ponieważ login
składa się z 8 losowych cyfr przydzielanych przez Bank, które można
łatwo zapomnieć.

Bezpieczny e-Bank

Bank Zachodni WBK

ING Bank Śląski

www.bzwbk.pl

Komentarz eksperta Symetrii: Bank Zachodni WBK także spełnił
większość wymaganych kryteriów. Wyróżnić należy zabieg ze
stworzeniem osobnej strony do logowania, która jest przejrzysta
i komfortowa w obsłudze. Z pewnością dużym atutem jest możliwość
odblokowania konta poprzez wykorzystanie kanału SMS. Na plus należy
zaliczyć także widoczny odnośnik do logowania w górnej części serwisu,
wyjaśnienie znaczenia akronimu NIK, a także demo serwisu w formie
filmu instruktażowego z podziałem na tematy. Negatywnym aspektem
jest zaś stworzenie stosunkowo skomplikowanego procesu logowania logowanie odbywa się w serwisie umieszczonym pod innym adresem
WWW i wymaga hasła maskowanego, które jest trudne w obsłudze.
Przydałoby się również podkreślenie kwestii bezpieczeństwa (linki są
dobrze widoczne, ale nie zachęcają do zapoznania się z informacją).

15

MultiBank

www.ingbank.pl

75%

2012

www.multibank.pl

72%
Komentarz eksperta Symetrii: Znalezienie opcji logowania nie sprawia
problemów. Bardzo pozytywne jest tworzenie prostego loginu (opartego
na danych użytkownika) oraz hasła, które użytkownik ustala
samodzielnie. Proces weryfikacji podzielono na kilka kroków, ale dzięki
temu zawsze wypełniane jest tylko jedno pole, więc użytkownik nie
będzie miał wątpliwości gdzie wpisać odpowiednie dane. Negatywnie
należy ocenić zmianę adresu strony logowania. Właściciele serwisu
zaznaczyli tę zmianę w odpowiednim komunikacie, ale w przypadku
strony podszywającej się pod bank ING można wskazać inny adres.
Na stronie logowania trudno znaleźć "pomoc", zarówno kontekstową,
jak i telefoniczną.

67%
Komentarz eksperta Symetrii: Na plus należy zaliczyć wskazanie kroków
weryfikacji bezpieczeństwa transakcji oraz umożliwienie użytkownikowi
samodzielnego utworzenia hasła. Szczególnie to drugie rozwiązanie
znacznie upraszcza „życie” klientom. Odnośnik do logowania jest dobrze
widoczny i umieszczony w standardowym miejscu. Na minus należy
zaliczyć mocno przeładowaną stronę logowania, niestety z nie zawsze
aktualnymi treściami. Dodatkowymi problemami są: brak pomocy
kontekstowej oraz niedziałający odnośnik „kontakt”.
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Bank Pekao SA

Kredyt Bank

www.pekao.com.pl

Komentarz eksperta Symetrii: Proces logowania wydaje się być prosty
i przejrzysty, szczególnie, gdy użytkownik miał styczność z serwisem już
wcześniej. Jego zaletami są: możliwość samodzielnego tworzenia hasła,
umieszczenie w polu logowania odnośnika pomocy oraz stworzenie wersji
demo. Klient ma również możliwość zapoznania się z biuletynem
dotyczącym bezpieczeństwa w internecie. Problematyczne może być
pierwsze logowanie. Dość niestandardowo umieszczono odnośnik do
bankowości internetowej, którego nie widać od razu i który nie odróżnia
się od innych opcji na stronie. Występują duże problemy ze znalezieniem
informacji na temat odzyskiwania hasła. Minusem jest także zmiana
adresu url w trakcie procesu logowania do konta internetowego.
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Bank Millennium

www.kredytbank.pl

62%

2012

www.bankmillennium.pl

62%
Komentarz eksperta Symetrii: Bardzo pozytywnym aspektem jest
możliwość tworzenia hasła przez użytkownika. Zdecydowanie podnosi to
zapamiętywalność danych i poprawność logowania. Do problemów
należy zaliczyć stosowane nazewnictwo. Ciężko jest w trakcie pierwszego
kontaktu ze stroną odróżnić „KB net” od „KB 24”. Dużym
niedociągnięciem jest brak w procesie weryfikacji opcji takich jak kontakt
czy numer telefonu. Nie ma również odnośnika do pomocy, numeru
infolinii, pomocy kontekstowej w polu logowania. Informacje
o bezpieczeństwo udostępniono w sposób nieciekawy dla użytkownika,
a demo serwisu nie obejmuje etapu logowania.

60%
Komentarz eksperta Symetrii: Na plus należy zaliczyć możliwość
utworzenia hasła po pierwszym zalogowaniu oraz dobrze widoczny
obszar logowania. Niestety, aby rozpocząć proces logowania, trzeba
wiedzieć czym jest MilleKod, co jest sporym utrudnieniem. Kolejnym
minusem jest brak wsparcia w procesie logowania: brak działu pomoc,
pomocy kontekstowej, numeru infolinii. Wśród przebadanych instytucji
jest to jedyny bank, który stosuje zabezpieczenie logowania w postaci
wybranych cyfr z numeru PESEL, paszportu lub dowodu, co utrudnia
proces logowania, szczególnie, gdy nie ma się tych dokumentów przy
sobie.

Bezpieczny e-Bank

Getin Noble Bank
www.getinbank.pl

53%
Komentarz eksperta Symetrii: Obszar logowania znajduje się na stronie
głównej i daje się łatwo zauważyć. Jednak już w drugi m kroku nie do
końca wiadomo, do czego konkretnie Klient się loguje. Mylący jest
również odnośnik Getin Online, który okazuje się internetowym
oddziałem banku a nie bankowością elektroniczną. Bardzo trudno jest
znaleźć jakąkolwiek pomoc na temat bankowości internetowej.
Informacje o bezpieczeństwie są bardzo zdawkowe i słabo zauważalne
(na stronie logowania duża część to aktualność, a bezpieczeństwo to mała
ikona). W kontekście rozwiązań stosowanych na stronach innych banków,
Getin wypada relatywnie słabo.
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Dobre praktyki
na stronach www

1

Udostępnienie różnych sposobów weryfikacji przy
logowaniu do bankowości internetowej

NIEMCY - Deutsche Bank

2

2012

Zastosowanie pomocy kontekstowej w czasie
rzeczywistym

WIELKA BRYTANIA – HSBC

Po omówieniu obowiązkowych elementów, które muszą się
znaleźć w procesie autoryzacji i sprawdzeniu jak radzą sobie
w tym obszarze banki w Polsce, przedstawiamy najciekawsze
przykłady, stosowane w bankach na całym świecie, głównie
na Zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.
Być może staną się one inspiracją dla osób zarządzających
bankowością internetową w Polsce i skłonią do ulepszenia
procesów weryfikacji w naszym kraju.
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Właściwości i korzyści:
• Klient ma możliwość wyboru jednej z kilku opcji
• logowania
• Logowanie odbywa się w sposób komfortowy
• Użytkownik może wybrać stronę, która ukaże się
• jako pierwsza po zalogowaniu

Właściwości i korzyści:
• W przypadku pojawienia się problemu, na
• stronie natychmiastowo wyświetlają się
• wskazówki
• Użytkownik otrzymuje pomoc, gdy nie wie, co
• powinien dalej zrobić
• Obok słów, które mogą okazać się dla użytkownika
• niezrozumiałe pojawiają się znaki zapytania, które
• wyjaśniają wszelkie niejasności (pomoc
• kontekstowa)

Źródło: http://www.deutsche-bank.de/index.htm

Źródło: http://www.hsbc.co.uk/1/2/
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3

Edukacja klientów w obszarze bezpieczeństwa

ROSJA - Alfa Bank

4

Dedykowana strona na temat bankowości
internetowej

CHILE - Bci

5

2012

Pomoc dedykowana bankowości online

USA – Bank of America

Właściwości i korzyści:
• W głównym miejscu za każdym razem wyświetlana
• jest inna porada na temat bezpieczeństwa
• Bank edukuje klientów na temat możliwych zagrożeń
• i sposobów zabezpieczania swoich danych
• Informacje pojawiają się za każdym razem, gdy
• użytkownik odwiedzi stronę
• Porady wyświetlane są w dużym i widocznym oknie

Właściwości i korzyści:
• Bank stworzył oddzielną, dedykowaną bankowości
• internetowej stronę
• Na stronie znajdują się wszelkie informacje, które
• mogą przydać się użytkownikowi w trakcie
• korzystania z e-bankingu
• Bank edukuje klienta w temacie możliwych
• zagrożeń, zabezpieczeń stosowanych przez bank itd.
• Strona jest przejrzysta i przyjazna w obsłudze, przez
• co zachęca do poszerzania wiedzy na temat
• bankowości internetowej

Właściwości i korzyści:
• Bank wydzielił na stronie głównej specjalny obszar
• na temat bankowości online
• Przy projektowaniu strony często pojawia się
• problem ze znalezieniem miejsca na wszystkie
• potrzebne informacje – Bank of America świetnie
• wykorzystał możliwość rozwijanego menu
• Umożliwia to łatwe dotarcie do potrzebnych
• informacji w przypadku zabłądzenia użytkownika, •
• zgubienia hasła itd.
• Jest ona łatwo zauważalna i można ją szybko
• przyswoić

Źródło: http://alfabank.com/

Źródło: http://www.bci.cl/personas/

Źródło: https://www.bankofamerica.com/
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Dobre praktyki na
stronach mobilnych

1

Szybki dostęp do pomocy w przypadku
zapomnienia hasła

SZWAJCARIA - UBS

2

2012

Informacje o bezpieczeństwie

HISZPANIA – La Caixa

Jak podaje Homo Homini z bankowości elektronicznej
z użyciem telefonu komórkowego korzysta 850 tysięcy
Polaków3 (stan na wrzesień 2011 roku). Zważywszy na fakt,
że do bankowości internetowej ma dostęp niemal 10
milionów osób odsetek ten wydaje się być niewielkim. Należy
jednak uwzględnić dynamiczny przyrost klientów, których
z roku na rok jest coraz więcej.
Dziś opcje oferowane przez poszczególne banki są różne.
Niemal wszystkie instytucje zapewniają możliwość
sprawdzenia stanu konta, przeglądu historii transakcji czy
przelewów do zdefiniowanych wcześniej odbiorców.
Pozostałe opcje, jak np. przelew jednorazowy czy
doładowanie telefonu nie są dostępne w każdym banku.
Przedstawiamy ciekawe zastosowania ze stron mobilnych
banków na całym świecie.

³ http://www.money.pl/eurobank/zdaniem-eksperta/konta-i-bankowosc-elektroniczna
/artykul/bank;w;komorce;co;mozemy;zalatwic,104,0,907624.html
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Właściwości i korzyści:
• Umieszczenie dużego przycisku umożliwiającego
• odzyskanie hasła
• Klient od razu otrzymuje dostęp do zapomnianych
• danych
• Klient nie musi logować się na normalną stronę
• banku, by uzyskać pomoc

Właściwości i korzyści:
• Na stronie do logowania podkreśloną czcionką
• wyróżniony jest bezpośredni link do informacji na
• temat bezpieczeństwa
• Użytkownik może dowiedzieć się jak od strony
• bezpieczeństwa wygląda logowanie do bankowości
• internetowej online
• Znacznie zwiększa to zaufanie do strony mobilnej
• banku

Źródło: http://www.ubs.com/ch/en.html

Źródło: http://www.lacaixa.es/
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Dobrze widoczny obszar logowania

JAPONIA – MUFG, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

4

Zamieszczenie instrukcji logowania

BRAZYLIA – Banco do Brasil

5

2012

Łatwy dostęp do aplikacji mobilnej

WŁOCHY - Webank

Właściwości i korzyści:
• Na stronie banku obszar do logowania jest bardzo
• dobrze widoczny
• Kolor użyty do podkreślenia obszaru logowania jest
• wyrazisty i rzuca się w oczy

Właściwości i korzyści:
• Na stronie mobilnej banku zamieszczona jest
• instrukcja logowania
• Wskazówki pozwalają skorzystać z usług bankowości
• internetowej osobom, które wcześniej nie korzystały
• z usług banku przez telefon
• Zamieszczenie instrukcji dostępu do konta zwiększa
• komfort użytkowników

Właściwości i korzyści:
• Użytkownik zostaje zachęcony do ściągnięcia
• dedykowanej aplikacji mobilnej
• Klient ma możliwość szybkiego pobrania aplikacji
• i wygodniejszego korzystania ze strony internetowej
• banku przez telefon

Źródło: http://www.mufg.jp/english/

Źródło: http://www.bb.com.br/

Źródło: https://www.webank.it/
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Podsumowanie

Specjaliści ds. bankowości
zgodnie twierdzą, że
bezpieczeństwo jest kluczowym
aspektem każdej operacji
finansowej.
W kontekście e-bankingu obszar
ten jest jeszcze bardziej istotny –
transakcje dokonywane online
budzą bowiem zdecydowanie
mniejsze zaufanie klientów.

Na podstawie analizy ponad 40 procesów logowania na stronach
40 banków na całym świecie, specjaliści z UX Alliance opracowali
kryteria, które muszą zostać spełnione, by proces logowania do
konta internetowego był dla użytkowników bezpieczny
i komfortowy.
Zgodnie z 7 stworzonymi kryteriami, eksperci Symetrii
przeprowadzili badanie procesów logowania na stronach 10
banków w Polsce. Analiza wykazała, że ogólny poziom weryfikacji
użytkownika w polskiej bankowości online jest prawidłowy, choć
wciąż jest nad czym pracować. Żadna z instytucji nie zdobyła
maksymalnej liczby punktów, ale lider - Bank Handlowy
w Warszawie był bardzo blisko uzyskania maksymalnej oceny - 7
Kryształów Symetrii. Takiego wyniku (91%) można tylko
pogratulować.
5 z 10 przebadanych banków spełniło kryteria w stopniu wyższym
niż 70%. Kolejne miejsca w rankingu zajęły kolejno mBank, PKO
Bank Polski i BZ WBK. Ostatni na liście znalazł się zaś Getin Noble
Bank, który zdobył 53% i w kontekście rozwiązań stosowanych na
stronach innych banków wypadł relatywnie słabo.
Mamy nadzieję, że przeprowadzona analiza oraz przedstawione
dobre zastosowania z rynków zagranicznych zachęcą
pracowników sektora bankowego do przeanalizowania
funkcjonowania procesów logowania na stronach ich instytucji
oraz doprowadzi do wprowadzenia na rynek polski licznych
ulepszeń i ciekawych zastosowań.
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Przedstawicieli banków, zainteresowanych szczegółowymi
wynikami badania, zachęcamy do kontaktu z agencją i zadawania
pytań.

Jagoda Sielska
Koordynator projektu
www.symetria.pl
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O organizatorach

Główny organizator badania

Metodologia badania i dobre praktyki

Partner cyklu

Symetria specjalizuje się w obsłudze projektów związanych
z prowadzeniem biznesu w Internecie. Od 1998 roku eksperci agencji
doradzają i wdrażają rozwiązania w największych polskich firmach.
Z usług Symetrii korzystali m.in. Volkswagen, BZ WBK, Telekomunikacja
Polska, T-Mobile (Era), Orange, Wirtualna Polska, Nestle, Hochland,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

UX Alliance to międzynarodowe stowarzyszenie skupiające firmy
specjalizujące się w badaniach użyteczności. 23 zrzeszone firmy dzielą się
swoimi doświadczeniami i poglądami, dzięki czemu mają stały dostęp do
ogólnoświatowej bazy informacji na temat użyteczności.

Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim rynku interaktywnym,
technologicznym
i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek
Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród członków związku
znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy
mediowe i agencje interaktywne.

Symetria jest jedynym w Polsce członkiem UX Alliance,
międzynarodowego stowarzyszenia zajmującego się badaniami
użyteczności stron WWW.

Organizacja pracowała przy 250 międzynarodowych projektach,
testowanych w ponad 30 państwach, w których udział brało ponad 15 000
uczestników.

www.iab.com.pl

www.uxalliance.com
Spółka wchodzi w skład Grupy Symetria, do której należą również:
Symetria IT oraz portale społecznościowe Vitalia.pl i Trener.pl.
www.symetria.pl

„UX Alliance skupia liderów branży usability na całym świecie. Cieszymy się, że Polska reprezentowana jest przez tak solidną firmę, jaką
jest Symetria. Pełnoprawne członkostwo świadczy o oferowanych przez agencję wysokiej jakości usługach. Fakt, że tylko najwyższej
klasy agencje przyjmowane są do naszego grona daje klientom pewność, że zlecane projekty zostaną wykonane rzetelnie
i kompleksowo”
Bob Schumacher
założyciel UX Alliance i Managing Director User Centric
(Stany Zjednoczone)
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Partner merytoryczny

Partner merytoryczny

Patron medialny

Patron medialny

Money.pl to najpopularniejszy portal finansowy
i biznesowy w polskim internecie. Z serwisów Grupy
Money.pl korzysta 5,12 mln użytkowników
miesięcznie (Megapanel Gemius/PBI, próba: marzec
2011 r.). Wielokrotnie nagradzany przez internautów
oraz specjalistów (Webstarfestival, Teraz Internet).

Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla
wszystkich pracujących w branży internetowej oraz
tych, którzy się nią pasjonują. Serwis zintegrował
także społeczność – kilka tysięcy osób, które
wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają sobie,
piszą blogi, rozmawiają o najnowszych
rozwiązaniach.

Radio z Wizją to pierwszy w Polsce program, który
dostępny jest zarówno w formie radiowej, jak
i telewizyjnej. Czwórka obecna na wizji dostępna jest
m.in. w bloku programów muzycznych na
platformach cyfrowych, w sieciach kablowych oraz
w Internecie, aplikacjach mobilnych oraz
najnowszych aplikacjach w telewizorach Smart TV.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną
z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni
ekonomicznych w Polsce. Uczelnia należy do
elitarnego grona najsilniejszych ośrodków
akademickich kształcących decydentów
gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego
szczebla.

www.money.pl

www.interaktywnie.com

www.polskieradio.pl/Czworka

www.ue.poznan.pl

Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Tygodnik Gazeta Finansowa jest nie tylko analizą
bieżących wydarzeń gospodarczych, ale także
pokazuje prognozy na nadchodzące tygodnie,
wsparte doświadczeniem uznanych analityków,
dzięki temu uważany jest za cenne źródło informacji
dla biznesu. Ukazuje się w każdy piątek tygodnia, od
13 lat na rynku prasowym.

Dziennik Internautów (DI), to elektroniczne pismo
poświęcone branży internetowego biznesu,
telekomunikacji oraz społeczności skupionych wokół
nowych technologii. Nasz tagline - internet w życiu
i biznesie - oddaje w pełni to, na czym przede
wszystkim skupiamy uwagę w naszych artykułach
i wydaniach audio - obszarach biznesowych
i społecznych sieci WWW.
www.di.com.pl

Wirtualnemedia.pl to największy polski wortal
informacyjny poświęcony telewizji, radiu, prasie,
internetowi, reklamie, telekomunikacji, public
relations, badaniom marketingowym i gospodarce.
Serwis odwiedza miesięcznie 500 tys. internautów,
a jego newsletter czyta codziennie 80 tys. osób.

idg.pl to jeden z największych w Polsce serwisów
o nowych technologiach. Witryna już od blisko 12 lat
dostarcza, radzi i recenzuje rozwiązania z rynku IT
oraz umożliwia pobieranie wyselekcjonowanych
przez redakcję aplikacji i gier. Ważnym elementem
witryny jest Forum IDG.pl, które od dawna stanowi
wspaniałe miejsce dyskusji specjalistów
pasjonujących się nowymi technologiami.
www.idg.pl

www.gazetafinansowa.pl
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Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Magazyn Media2.pl, dzięki starannemu doborowi
publikowanych materiałów, zyskał sobie uznanie
wśród pracowników firm telekomunikacyjnych,
medialnych oraz technologicznych.
Serwis odwiedza kilkusettysięcy entuzjastów
i hobbystów nowych technologii oraz rynku
medialnego.

Miesięcznik PC WORLD to kopalnia wiedzy na temat
komputerów, nowych technologii, nowości
w Internecie. Główną siłą pisma są testy sprzętu
i oprogramowania, porady i wskazówki, jak najlepiej
wykorzystać posiadaną technologię i jak radzić sobie
z problemami. Na dołączonej do wydania płycie DVD
zamieszczanych jest wiele przydatnych programów.

Marketing przy Kawie - branżowa baza wiedzy
o marketingu i reklamie, skierowana do
profesjonalistów i pasjonatów. Prezentuje w sposób
przystępny najbardziej aktualne zagadnienia,
analizy, wyniki badań, opinie, poglądy i idee
marketingowe.

E-biznes.pl to najstarszy i najdłużej działający polski
serwis poświęcony prowadzeniu biznesu
w internecie. Każdego dnia użytkownicy serwisu
otrzymują najświeższe wiadomości z obszarów
Internetu i e-biznesu.

www.media2.pl

www.pcworld.pl

www.marketing-news.pl

www.e-biznes.pl

Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Marketingowiec.pl to serwis skierowany do osób
zawodowo związanych z obszarem marketingu,
sprzedaży, mediów i public relations. Jest obecny na
największych wydarzeniach branżowych, a jego
priorytetem jest dostarczenie wiarygodnych
i ciekawych informacji związanych z branżą reklamy
i marketingu.

MARKETER+ to magazyn skierowany do pracowników
marketingu, właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za
kreowanie oraz zarządzanie markami i produktami
w firmach. Celem magazynu jest podnoszenie poziomu
wiedzy ze wszystkich obszarów marketingu, prezentacja
dostępnych na rynku narzędzi marketingowych
i przykłady praktycznego ich zastosowania. Stała
współpraca z ekspertami i praktykami marketingu jest
gwarancją wartościowej i aktualnej wiedzy.

Miesięcznik NETWORLD zapewnia czytelnikom
szeroki przegląd trendów technologicznych
i rynkowych w zakresie sieci komputerowych,
centrów danych, komunikacji i bezpieczeństwie
informacji. Pomaga w budowie i modernizacji
firmowych systemów teleinformatycznych oraz
wskazuje rozwiązania, bez których nowoczesne
przedsiębiorstwo nie może się obejść.
www.networld.pl

Epr.pl to wortal public relations i komunikacji
marketingowej. Skierowany jest do specjalistów PR
i marketingu odpowiedzialnych za kontakty
z mediami i zajmujących się budową wizerunku firmy
wobec jej klientów, inwestorów i pracowników.
W odróżnieniu od innych podobnych stron Epr.pl
duży nacisk kładzie na wykorzystanie do budowy
wizerunku medium Internetu.
www.epr.pl

www.marketingowiec.pl
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Dziękujemy za lekturę raportu
Kryształy Symetrii: Bezpieczny E-bank
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Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem
raportów z kolejnych edycji, pozostaw swój
e-mail, na który wyślemy powiadomienie.

Zaprenumeruj raporty
...i śledź nas na Facebooku.

Wszelkie prawa autorskie dotyczące treści niniejszego raportu należą do agencji
Symetria (www.symetria.pl). Cytowanie, przedruk oraz skróty możliwe są wyłącznie
za zgodą Symetrii i tylko z podaniem autorstwa raportu.
Wszelkie znaki towarowe oraz handlowe użyte w niniejszym Raporcie są własnością
odpowiednich firm i zostały użyte w niniejszym opracowaniu wyłącznie w celach
informacyjnych.
Kontakt w sprawie raportu:
Jagoda Sielska
Koordynator projektu
Agencja e-biznes Symetria
jagoda.sielska@symetria.pl
tel. 61 864 36 55 w.28
www.symetria.pl

