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POVZETEK
V svet vse bolj prodira nova panoga. Vedno bolj resno jo začenjajo jemati tudi podjetja, kajti
dokazano prinaša dobiček, če se je pravilno lotijo. Ta panoga se imenuje uporabniška izkušnja.
Ko jo združimo s še eno zanimivo tehnologijo, ki se imenuje spletno bančništvo, dobimo
zanimivo in poučno magistrsko delo. Zanimivo predvsem z vidika, ker si mnogi danes niti ne
znajo več predstavljati življenja brez spletnega ali vsaj elektronskega bančništva. Prav zato bo
zanimivo proučiti, katera banka v Sloveniji nudi najvišjo uporabniško izkušnjo za spletno
bančništvo. To pa je tudi ključno vprašanje magistrskega dela. V delu se to vprašanje rešuje
tako, da je najprej opisano, kaj je elektronsko bančništvo. Nato se proučevanje nekoliko poglobi
in je raziskan en del elektronskega bančništva – spletno bančništvo. Kar zadeva teoretični del,
je v magistrskem delu podrobno opisana uporabniška izkušnja, ki se jo poskuša počasi prenesti
v spletno bančništvo. Empirični del je osredotočen na raziskavo, katera banka ponuja najvišjo
uporabniško izkušnjo spletnega bančništva v Sloveniji.

Ključne besede: elektronsko bančništvo, spletno bančništvo, uporabniška izkušnja, varnost
elektronskega bančništva, primerjava uporabniške izkušnje, tveganja in zlorabe elektronskega
bančništva.

ABSTRACT
There is new sector getting recognition. Everyday more and more, because many companies
started to build their work around that sector. And reason is simple, it proved profitable if
properly engage. Name of that sector is user experience. And when we combine that sector with
allways interesting online banking we get instructive master's thesis. Today many are not even
able to imagine life without online banking or at least electronic banking. That is why this
master's thesis is so interesting. Because it combines two very interesting topics. This task will
start by describing what is an electronic banking. Then will go little deepen and explore another
part of the electronic banking – online banking. Then will also explore what user experience is.
That will all happen in theoretical part. In the empirical part, the task is to focus the search,
which bank offers the highest user experience of online banking in Slovenia.

Keywords: electronic banking, online banking, user experience, security of electronic banking,
comparison of user experience, risks and abuse of electronic banking

KAZALO
1 UVOD ..................................................................................................................................... 1
1.1 Opis področja in opredelitev problema ............................................................................ 1
1.2 Namen in cilji raziskave ................................................................................................... 2
1.3 Predpostavke in omejitve.................................................................................................. 3
1.4 Predvidene metode raziskovanja ...................................................................................... 3
2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO ......................................................................................... 4
2.1 Opredelitev elektronskega bančništva .............................................................................. 4
2.2 Zgodovina e-bančništva .................................................................................................... 5
2.3 Lastnosti e-bančništva ...................................................................................................... 6
2.4 Prednosti in slabosti e-bančništva..................................................................................... 9
3 VARNOST E-BANČNIŠTVA ............................................................................................. 11
3.1 O varnosti e-bančništva .................................................................................................. 11
3.2 Zakonodaja na področju e-bančništva ............................................................................ 13
3.3 Zahteve in metode varnega e-bančništva........................................................................ 14
3.4 Tveganja in zlorabe e-bančništva ................................................................................... 15
3.5 Primeri napadov na e-bančništvo ................................................................................... 16
4 SPLETNO BANČNIŠTVO................................................................................................... 19
4.1 Opredelitev spletnega bančništva ................................................................................... 19
4.2 Razvoj spletnega bančništva ........................................................................................... 20
4.3 Spletno bančništvo v Sloveniji ....................................................................................... 22
5 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA .............................................................................................. 27
5.1 Opredelitev uporabniške izkušnje .................................................................................. 27
5.2 Uporabniška izkušnja spletne strani ............................................................................... 29
5.3 Sestavine uporabniške izkušnje na spletni strani ............................................................ 30
5.4 Uporabniška izkušnja na področju spletnega bančništva ............................................... 33
6 PRIMERJAVA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE SPLETNEGA BANČNIŠTVA V
SLOVENIJI .............................................................................................................................. 34
6.1 Nova Ljubljanska banka (NLB) ..................................................................................... 34
6.1.1 Predstavitev NLB ..................................................................................................... 34
6.1.2 Spletno bančništvo v NLB ....................................................................................... 36
6.1.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v NLB ................................................. 39
6.2 Nova kreditna banka Maribor (NKBM) ......................................................................... 40

i

6.2.1 Predstavitev NKBM ................................................................................................. 41
6.2.2 Spletno bančništvo v NKBM ................................................................................... 42
6.2.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v NKBM ............................................. 46
6.3 Abanka ............................................................................................................................ 47
6.3.1 Predstavitev Abanke ................................................................................................ 47
6.3.2 Spletno bančništvo v Abanki ................................................................................... 48
6.3.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v Abanki ............................................. 52
6.4 SID banka ....................................................................................................................... 53
6.4.1 Predstavitev SID banke ............................................................................................ 53
6.4.2 Spletno bančništvo v SID banki ............................................................................... 55
6.4.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v SID banki ........................................ 57
6.5 UniCredit banka .............................................................................................................. 58
6.5.1 Predstavitev UniCredit banke .................................................................................. 58
6.5.2 Spletno bančništvo v UniCredit banki ..................................................................... 60
6.5.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v UniCredit banki ............................... 63
6.6 Banka Koper ................................................................................................................... 65
6.6.1 Predstavitev Banke Koper........................................................................................ 65
6.6.2 Spletno bančništvo v Banki Koper .......................................................................... 66
6.6.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v Banki Koper .................................... 69
6.7 Končne ugotovitve .......................................................................................................... 70
7 SKLEP ................................................................................................................................... 73
8 VIRI IN LITERATURA ....................................................................................................... 75

ii

KAZALO SLIK
Slika 1: Princip delovanja e-bančništva na standardni način ..................................................... 7
Slika 2: Način delovanja spletnega bančništva .......................................................................... 8
Slika 3: Oblike e-bančništva ...................................................................................................... 9
Slika 4: Primer napada s pomočjo SMS-prevare ..................................................................... 16
Slika 5: Primer zlorabe bančnega avtomata ............................................................................. 18
Slika 6: Razvoj spletnega bančništva ....................................................................................... 21
Slika 7: Razvoj bančnega kanala skozi čas .............................................................................. 22
Slika 8: Kaj iščejo uporabniki bančnih spletnih strani ............................................................. 24
Slika 9: Čemu se bolj posvečajo banke v Sloveniji in tujini .................................................... 25
Slika 10: Logotip NLB ............................................................................................................. 35
Slika 11: Začetna spletna stran NLB ........................................................................................ 37
Slika 12: Logotip NKBM ......................................................................................................... 41
Slika 13: Začetna spletna stran NKBM .................................................................................... 43
Slika 14: Možnost za vstop v spletno banko Bank@Net ......................................................... 45
Slika 15: Logotip Abanke ........................................................................................................ 47
Slika 16: Začetna spletna stran Abanke ................................................................................... 49
Slika 17: Prijava v spletno banko Abanet ................................................................................ 51
Slika 18: Logotip SID banke .................................................................................................... 55
Slika 19: Začetna spletna stran SID banke ............................................................................... 56
Slika 20: Prijava za kreditno vlogo .......................................................................................... 56
Slika 21: Logotip UniCredit banke .......................................................................................... 58
Slika 22: Začetna spletna stran UniCredit banke ..................................................................... 61
Slika 23: Logotip Banke Koper ................................................................................................ 65
Slika 24: Začetna spletna stran Banke Koper........................................................................... 67

KAZALO TABEL
Tabela 1: Prednosti in slabosti za banko .................................................................................. 10
Tabela 2: Prednosti in slabosti za komitenta ............................................................................ 10
Tabela 3: Ocena spletnega bančništva v NLB ......................................................................... 40
Tabela 4: Ocena spletnega bančništva v NKBM ..................................................................... 47
Tabela 5: Ocena spletnega bančništva v Abanki ...................................................................... 53
Tabela 6: Zgodovina SID banke ............................................................................................... 54
Tabela 7: Ocena spletnega bančništva v SID banki ................................................................. 58
Tabela 8: Zgodovina UniCredit banke ..................................................................................... 59
Tabela 9: Ocena spletnega bančništva v UniCredit banki ........................................................ 65
Tabela 10: Ocena spletnega bančništva v Banki Koper ........................................................... 70
Tabela 11: Primerjava uporabniške izkušnje spletnega bančništva v Sloveniji ....................... 71

iii

1 UVOD
V svet vse bolj prodira nova panoga. Vedno bolj resno jo začenjajo jemati tudi podjetja, kajti
dokazano prinaša dobiček, če se je pravilno lotijo. Ta panoga se imenuje uporabniška izkušnja.
Ko jo združimo s še eno zanimivo tehnologijo, ki se imenuje spletno bančništvo, dobimo
zanimivo in poučno magistrsko delo. Zanimivo predvsem z vidika, ker si mnogi danes niti ne
znajo več predstavljati življenja brez spletnega ali vsaj elektronskega bančništva. Prav zato bo
zanimivo proučiti, katera banka v Sloveniji nudi najvišjo uporabniško izkušnjo za spletno
bančništvo.

1.1 Opis področja in opredelitev problema
Dandanes si je nemogoče predstaviti življenje brez računalnika. S takšnim načinom življenja
sta danes povezana tudi elektronsko poslovanje in posledično elektronsko bančništvo. Na tem
mestu bi omenili, da za takšno poslovanje potrebujemo le računalnik (lahko tudi mobilnik,
tablico ali kakšno drugo elektronsko napravo, ki deluje na ta način) in splet.
Podjetja med seboj tekmujejo in konkurirajo. Prednost ima tisto podjetje, ki snuje nekaj novega
in ne posnema drugih. Tako je tudi v bankah. Banke morajo nenehno načrtovati, snovati cilje
in kasneje strategije za doseganje zastavljenih ciljev. Načrtovanje je naloga managerjev. Zato
morajo v bankah načrtovati tudi implementacije oziroma uvedbo spletnega bančništva, ki je del
elektronskega bančništva. In tako smo prišli do spletnega bančništva.
Danes to ni več prednost, temveč nuja za obstoj bank. Implementacija je izvedba kakršnekoli
ideje, modela ali metode. V informacijski tehnologiji pa se nanaša na postopek vzpostavitve
nove programske ali strojne opreme.
Spletno bančništvo je sistem, ki posameznikom omogoča opravljanje bančnih dejavnosti doma
prek spleta. Nekatere spletne banke so tradicionalne banke, ki pač ponujajo tudi spletno
bančništvo. Poznamo pa tudi banke, ki delujejo le na spletu in nimajo možnosti fizične
navzočnosti. Spletno bančništvo omogoča opravljanje rutinskih transakcij od doma.
Sem vključujemo stvari, kot so prenos računov, bilance, poizvedbe, plačila računov in preklic
zahtevkov za plačila, nekateri pa celo ponujajo posojila in aplikacije, ki delujejo kot kreditne
kartice. Do podatkov o računu se lahko dostopa od kjerkoli in kadarkoli.
Problem, ki ga bomo poskušali rešiti v tem delu, zajema prav spletno bančništvo. V bistvu
uporabniško izkušnjo, ki jo dobimo ob uporabi spletnega bančništva v Sloveniji.
Kaj je sploh uporabniška izkušnja? Pri oblikovanju za splet je pomembno kombinirati različne
zahteve področij: marketing, blagovna znamka, vizualna identiteta – oblikovanje in uporabnost.
To je poudarek premaknilo iz oblikovanja in sporočil na uporabnika, njegove občutke in
motivatorje ter pozornost preusmerilo na učinkovitost.
Uporabniška izkušnja ponuja platformo, ki pokriva vsa našteta interesna področja, ko se
oblikuje za splet, kar je postalo vodilo in merljivost za kakovostno oblikovanje, ki se glasi:
ustvarjanje spletnih mest, ki so enostavna za uporabo in učinkovita za obiskovalce
(Diggital, 2014).
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To je naša primarna naloga – ugotoviti, ali je uporabniška izkušnja spletnega bančništva v
Sloveniji dobra in pozitivna. To bomo ugotovili tako, da bomo primerjali spletno bančništvo
šestih največjih bank v Sloveniji:







NLB (Nova Ljubljanska banka),
NKBM (Nova kreditna banka Maribor),
Abanka,
SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka),
UniCredit banka,
Banka Koper.

1.2 Namen in cilji raziskave
Namen magistrskega dela je, da na osnovi poglobljene študije opišemo uporabniško izkušnjo
spletnega bančništva v Sloveniji na primeru šestih največjih bank. Te banke so izbrane na
podlagi tržnega deleža, ki ga imajo v Sloveniji.
Najprej bomo opredelili, kaj je elektronsko bančništvo. V nadaljevanju bo sledila navedba
nevarnosti (tako spletnih kot drugih nevarnosti) pri takšnem načinu poslovanja bank. Pisali
bomo tudi o sami varnosti in zakonodaji, ki zadeva elektronsko bančništvo. Na koncu tega
poglavja bodo sledili še primeri napadov, ki so se že zgodili po svetu in v Sloveniji.
Nadaljevali bomo z opisom spletnega bančništva in njegovega razvoja. To je del že omenjenega
elektronskega bančništva. Nato bomo še bolj na splošno predstavili spletno bančništvo v
Sloveniji.
Sledilo bo poglavje o opredelitvi uporabniške izkušnje – kaj je, kako se je razvijala ipd. Nato
bomo ti dve poglavji združili in prikazali pravi namen celotne naloge, ki je predstaviti
uporabniško izkušnjo spletnega bančništva.
Pri izbranih šestih bankah z največjim tržnim deležem v Sloveniji bomo primerjali njihovo
ponudbo spletnega bančništva. Te banke so: NLB (nova Ljubljanska banka), NKBM (nova
kreditna banka Maribor), Abanka, SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka),
UniCredit banka in Banka Koper.
Cilji magistrske so:










opredeliti, kaj je elektronsko bančništvo in predstaviti njegov razvoj,
podrobneje predstaviti nevarnosti elektronskega bančništva,
predstaviti zakonodajo na področju elektronskega bančništva,
prikazati primere napadov,
predstaviti spletno bančništvo, njegove oblike in razvoj,
opredeliti uporabniško izkušnjo,
povezati uporabniško izkušnjo s spletnim bančništvom v smiselno celoto,
predstaviti šest izbranih ponudnikov elektronskega bančništva v Sloveniji,
napisati ključne razlike in podobnosti med izbranimi ponudniki.

Hipoteze, ki jih bomo poskušali potrditi, so:


Hipoteza 1: Uporabniška izkušnja spletnega bančništva bo višja za banke z večjim
tržnim deležem v Sloveniji.
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Hipoteza 2: Ključni dejavnosti dobre uporabniške izkušnje bosta poenostavljen izgled
in dobra funkcionalnost aplikacij spletnega bančništva.
Hipoteza 3: Uporabniška izkušnja spletnega bančništva pri UniCredit banki bo ena
izmed najvišjih.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da bomo dobili reprezentativen vzorec, kar pomeni, da bomo lahko na osnovi
uporabniške izkušnje spletnega bančništva v šestih bankah sklepali o vsem spletnem bančništvu
v Sloveniji. Predpostavljamo tudi, da nam bodo sestavine uporabniške izkušnje, ki jih bomo
oblikovali sami, čim natančneje prikazale, katera banka nudi višjo uporabniško izkušnjo
spletnega bančništva.
Omejitve bi lahko predstavljalo dejstvo, da bomo pregledali uporabniško izkušnjo spletnega
bančništva le za šest bank v Sloveniji. Tako ne bomo izvedeli, kako poteka spletno bančništvo
v vseh bankah Slovenije, in posledično bi lahko to pomenilo pomanjkljiv zaključek. Omejili pa
se bomo tudi le na sestavine, ki se nam zdijo dobre za uporabniško izkušnjo. Drugih omejitev
ne vidimo.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu bomo uporabili naslednje raziskovalne metode:






opisno oziroma deskriptivno metodo, kjer bomo uporabili tako domačo kot tujo
literaturo – to pomeni, da bomo opisovali dejstva,
metodo kompilacije, kar pomeni, da bomo uporabili navedbe, izpise in citate drugih
avtorjev,
metodo klasifikacije, kjer bo šlo za določanje položaja pojma v sistemu pojmov,
metodo komparacije, saj bomo primerjali uporabniško izkušnjo spletnega bančništva v
več različnih bankah,
metodo diagnosticiranja, ki jo bomo uporabili pri zapisu sklepnih ugotovitev.

Uporaba vseh naštetih raziskovalnih metod se bo v magistrskem delu smiselno prepletala v
skladu z namenom in cilji naloge ter njenimi hipotezami. Osrednji metodi bosta metoda
deskripcije, saj bomo opisovali problem in njegova dejstva, ter metoda komparacije, saj bomo
primerjali že omenjeno uporabniško izkušnjo spletnega bančništva. To pomeni, da bomo
primerjali in tudi testirali uporabniško izkušnjo na konkretnih primerih.
Uporabili bomo tako spletne vire kot literaturo iz knjig. Uporabljali bomo tudi tako domačo kot
tujo literaturo, da bi čim podrobneje opisali zgoraj omenjeni problem in prišli do zastavljenih
ciljev.
S pomočjo vsega opisanega bomo še zapisali sklepne ugotovitve in zavrnili ali sprejeli
zastavljene hipoteze.
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2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Začeli bomo s poglavjem o elektronskem bančništvu. Najprej ga bomo opredelili in opisali, kaj
pomeni. Nadaljevali bomo z opisom zgodovine elektronskega bančništva. Zelo podrobno bomo
opisali tudi lastnosti elektronskega poslovanja. Prav tako bomo opredelili, kaj so prednosti in
kaj slabosti elektronskega bančništva za banke in enako tudi za komitente.

2.1 Opredelitev elektronskega bančništva
Pomembno je že na samem začetku poudariti, še posebej za naše delo, da se elektronsko
bančništvo obravnava tako s širšega kot ožjega vidika. Ko govorimo o širšem vidiku
elektronskega bančništva, potem je to vse, kar je v povezavi z elektronskim poslovanjem bank.
Po drugi strani pa se ožji vidik nanaša samo na storitve virtualnega bančništva oziroma
bančništva, ki ga uporabljamo prek spleta. Pridemo do zaključka, da je elektronsko bančništvo
veliko širši pojem kot spletno bančništvo, vendar kljub temu velikokrat v literaturi zasledimo,
da ju avtorji uporabljajo kot sopomenki (Bračun, 1997).
Kot je razvidno že iz naslova našega dela, bomo obravnavali uporabniško izkušnjo spletnega
bančništva iz zgornje definicije, torej ožjega vidika elektronskega poslovanja. Tako se nam zdi
pomembno, da takoj pojasnimo, v čem je razlika med spletnim in elektronskim bančništvom.
Več o spletnem bančništvu sledi kasneje, ker je spletno bančništvo le en del e-bančništva. Ebančništvo je okrajšava za elektronsko bančništvo, ki jo bomo uporabljali v nadaljevanju.
Hiter tehnološki napredek je možno občutiti tudi v bančništvu. V elektronskem poslovanju je
bančništvo zelo pomembna storitev. Elektronsko poslovanje omogoča uporabo hitrega in
kakovostnega izvajanja veliko bančnih storitev. S pomočjo elektronskega poslovanja je v
bančništvu omogočena cenejša storitev. Uporaba omenjenih bančnih storitev pa ni več skrčena
le na uradni delovni čas bank in na območje, kjer delujejo bančne poslovalnice.
Najpomembneje je, da bankam in njihovim strankam prihrani ogromno časa. Zato ni veliko
presenečenje, da se elektronsko poslovanje najhitreje razvija prav v bančništvu. E-bančništvo
je zagotovo prihodnost poslovanja bank (Miš Svoljšak, 1999).
Čeprav je zgornji citat iz knjige že iz (skoraj davnega) leta 1999, velja tudi danes. Danes so
banke, ki ne ponujajo e-bančništva svojim strankam, skoraj obsojene na propad.
Začetki e-bančništva segajo celo v čas pred uvedbo spleta. Prve takšne bančne usluge so
potekale prek telefona. Tako se je začelo elektronsko poslovanje, nato pa so nekatere banke
oblikovale še boljši programski paket, prek katerega so računalnik neposredno priključile na
svoj sistem, ki so ga uporabljale (Sjekloča, 1999).
Poslovanje bank je sestavljeno iz veliko različnih transakcij, ki zahtevajo ogromno preciznosti,
kar pa je možno zagotavljati le z ustrezno informacijsko tehnologijo. Seveda mora biti ta
tehnologija tudi posodobljena. In prav iz tega razloga so k razvoju omenjene tehnologije
pripomogle prav banke. Veliko bank je zelo hitro uvedlo uporabo računalnikov v vsakdanjem
poslovanju (Valh, 2008).
Ker pa se je iz leta v leto število transakcij in ponudb storitev razširilo, so morale banke razviti
nove računalniške programe, ki so lahko podpirali to ogromno število novih stvari (Valh, 2008).
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E-bančništvo vedno bolj nadomešča tradicionalni način poslovanja z banko, kar pomeni, da
gotovinsko poslovanje vedno bolj izgublja na pomenu. Elektronsko bančništvo oziroma ebančništvo pomeni sklepanje bančnih storitev na elektronski način, pri čemer si banke
pomagajo z uporabo različnih medijev (na primer telefon, splet itd.). S tem pa e-bančništvo v
bistvu omogoča tudi hitrejšo in učinkovitejšo uporabo bančnih storitev (Drakulič, 2013).

2.2 Zgodovina e-bančništva
Začetek e-bančništva sega v leto 1968 in ima svoje korenine v Veliki Britaniji. Z njim je začela
banka Barclays s postavitvijo prvega bankomata. Zanimivost prvega bankomata je, da na
samem začetku ta inovacija ni bila videna kot nekaj velikega. Danes si banke brez bankomata
najbrž niti ne znamo več predstavljati. Ko se je v letu 1969 v omrežje, imenovano Arpanet,
priključila univerza UCLA, se je počasi, a vztrajno začelo razvijati omrežje. V tem omrežju se
je število uporabnikov začelo izjemno hitro povečevati (Goranski, 2008).
Spletna tehnologija je doživela svoj razcvet s koncem osemdesetih in začetkom devetdesetih
let. Sicer se je uporaba spleta v bankah omejila le na informativne in predstavitvene namene.
Za e-bančništvo in splet je pomembna letnica 1995, saj je takrat podjetje Netscape predstavilo
svoj prvi spletni brskalnik. Istega leta je tudi Security Fist Natonal Bank (SFNB) dokončno
razvila prvi sistem bančništva na svetu (Goranski, 2008).
To je bila banka, ki je kot prva začela s poslovanjem prek spleta, hkrati pa tudi pravimo, da je
bila prva tako imenovana »virtualna« banka. Sprva so banke svojim komitentom, kar zadeva ebančništva, omogočile le spremljanje stanja na računu, naročanje čekovnih blanketov in
spremljanje osnovnih finančnih podatkov. Da so komitenti prišli do vseh omenjenih storitev,
so se morali nanje prijaviti prek spleta (Goranski, 2008).
Z velikim vzponom e-bančništva so nekatere banke začele z razvojem pravega transakcijskega
bančništva. Tako so komitenti hitro dobili tudi možnost opravljanja osnovnih finančnih
transakcij, kot so plačila računov ali nakazila. S tem so si banke nakopale ogromno dela, saj so
morale poskrbeti za varnost takšnega poslovanja. Zato so banke razvile tudi močna orodja za
preverjanje uporabnikov (Goranski, 2008).
Z nekajletno zamudo so e-bančništvo začeli uporabljati tudi v Sloveniji. Danes vsaka moderna
banka enostavno mora ponuditi svoje storitve (vsaj nekatere) tudi s pomočjo e-bančništva.
Večina bank v Sloveniji je začela vpeljevati e-bančništvo le z lastnimi viri in pomočjo
slovenskih zunanjih sodelavcev. Pri vpeljevanju so naleteli na veliko težav (Dilica, 2009).
Veliko teh težav pa ne bi predstavljalo tako hudih težav, če bi banke več sodelovale med seboj.
Sprva so banke ponujale le informativne izračune, na primer kreditov ali kakšnih osnovnih
informacij. Z velikim uspehom modernih bank pa so tudi v Sloveniji začeli ponujati storitve, ki
so omogočale neposreden, interaktiven pristop do bančnega računa. Danes so slovenske banke,
vsaj kar se tega tiče, dovolj konkurenčne večjim mednarodnim bankam (Dilica, 2009).
V tem magistrskem delu bomo poskušali prikazati, kakšna je uporabniška izkušnja iz enega
dela elektronskega poslovanja – spletnega poslovanja. Tako bomo izvedeli, kako dobro
ponudbo dobimo uporabniki bank v Sloveniji.
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2.3 Lastnosti e-bančništva
Glavna lastnost e-bančništva je, da nam danes ni več treba iti na banko, da bi opravili bančno
storitev. Vseeno pa bomo v tem podpoglavju prikazali njen razvoj, delovanje in oblike
elektronskega poslovanja.
Razvoj e-bančništva
Pri razvoju e-bančništva mora banka upoštevati predvsem želje in zahteve strank ter tehnološke
zmožnosti (Bračun, 1997).
Dejstva, ki morajo biti upoštevana in tudi predvidena pri razvoju e-bančništva s strani bank, so
(Bračun, 1997):









zagotoviti storitve, do katerih lahko uporabniki pridejo vedno in povsod,
prilagoditi aplikacijo, da bodo uporabniki imeli na voljo dostopno tehnologijo za
uporabo le-te,
prilagoditi komunikacijsko infrastrukturo v Sloveniji,
vzpostaviti povezavo s strankami,
upoštevati tako dolgoročne kot kratkoročne učinke e-bančništva,
pridobiti uporabnikovo zaupanje v ponujene storitve in aplikacije,
poskrbeti za najvišjo stopnjo varnosti,
imeti ciljno skupino uporabnikov.

Razvoj mora voditi v eno samo smer, to je smer sodobnega bančništva. Če želimo ločiti storitve
sodobnega e-bančništva od celega kupa zastarelih in nestandardnih sistemov, moramo določiti
ustrezne kriterije. Ti kriteriji so (Kovačič M. , 1997):





nikoli prekinjena dosegljivost v celem letu,
omogočena dosegljivost od vsepovsod,
varnost storitev,
avtomatiziranost storitev.

Če le eden izmed kriterijev ni izpolnjen, bo uporabnik začel uporabljati druge banke, ki vse te
kriterije izpolnjujejo. Kljub vsem željam, napotkom in zelo velikemu navdušenju nad ebančništvom se je izkazalo, da nekatere banke niso izbrale smeri sodobnega e-bančništva. Kot
ključne napake bank so se izkazale predvsem naslednje tri (Drakulič, 2013):
1. zanašale so se na počasen razvoj spleta – banke so napačno menile, da bo splet le
alternativa klasičnemu načinu poslovanja in da si bodo lahko takšno poslovanje
privoščili le mladi in izobraženi uporabniki. Zato so mislili, da bodo imeli časa na pretek
za uvedbo takšnega poslovanja;
2. čakale so na rešitev sistemskih problemov – banke so predolgo čakale, da bi nekdo
drug rešil vse tehnične težave v zvezi z novo tehnologijo. Problemi so se najbolj
pojavljali v zvezi z varnostjo, zasebnostjo in varovanjem osebnih podatkov pri takšnem
poslovanju. A so pri tem čakanju banke zamudile prvo priložnost za uporabo ebančništva;
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3. uporabljale so tradicionalne marketinške pristope – banke so se zanašale na lojalnost
strank blagovni znamki. To v današnjem svetu spleta ne velja več, ker uporabniki
spletnega poslovanja na splošno veljajo za izjemno nelojalne in vedno sledijo boljšim
ponudnikom. Tako so banke prepustile stvari naključju in čakale, da bi jih uporabniki
opazili, namesto da bi jih pri izbiri banke skrbno vodile.
Delovanje e-bančništva
Omenili smo že, da nekateri avtorji pojem e-bančništvo enačijo s pojmom spletno bančništvo.
S tem se ne strinjamo, saj v resnici e-bančništvo zajema številne medije. Glede na te medije
potem delimo e-bančništvo. Vendar pa je možno deliti tudi sam način delovanja e-bančništva.
Eno je standardni način nudenja bančnih storitev in drugo je e-bančništvo prek spleta (Drakulič,
2013).
Storitve e-bančništva, ki delujejo po standardnem načinu delovanja, imajo ogromno
pomanjkljivosti. Največja je, da niso dostopni o kjerkoli in kadarkoli. Še ena pomanjkljivost je,
da zahtevajo operaterje, vprašljiva pa je tudi sama varnost takšnega načina delovanja. Pri
standardnem načinu komitent opravi e-bančno storitev tako, da se s posebnim vmesnikom
priključi na komunikacijsko omrežje, prek katerega tečejo informacije o želeni storitvi do
banke, ki je na komunikacijsko omrežje priključena s svojim vmesnikom. Princip standardnega
načina delovanja e-bančništva je predstavljen tudi na sliki 1. Banka opravi storitev v svojem
informacijskem sistemu in pošlje potrdilo o opravljeni storitvi komitentu (Drakulič, 2013).
Slika 1: Princip delovanja e-bančništva na standardni način

Vir: (Kovačič M. , 1997)

Na drugi strani ima princip delovanja e-bančništva prek spleta drugačne značilnosti kot
standardni način delovanja in s tem tudi nekatere prednosti (Kovačič M. , 1997):







temelji na javnem standardiziranem načinu prenosa po komunikacijskem omrežju,
vmesniki so standardizirani,
za uporabo komitenti potrebujejo le osebni računalnik z modemom, telefon in
standardni vmesnik,
vmesniki nekaterih najbolj uveljavljenih proizvajalcev so brezplačni,
vmesniki podpirajo varen prenos podatkov prek javnih telefonskih omrežij,
komitent in banka se lahko prepričata o medsebojni identiteti na standardiziran način.

Slika 2 predstavlja način omenjenega spletnega delovanja.
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Slika 2: Način delovanja spletnega bančništva

Vir: (Kovačič M. , 1997)

Zelo pomembno je za e-bančništvo, da sta zagotovljeni tako varnost dostopa in uporabe kot
varnost elektronskih transakcij, pri čemer je dobro, če lahko uporabniki sami vidijo, da je sistem
varen in da se da to tudi dokazati. Zato banke ponujajo svojim komitentom specializiran
programski paket, s katerim je mogoče priključiti računalnik neposredno na bančni sistem, toda
večina se odloča za posredni način prek spleta in komercialnega programskega paketa. Prvi
sistem je varnejši, kajti splet je odprt sistem z mnogimi varnostnimi luknjami (Drakulič, 2013).
Ko govorimo o varnosti e-bančništva, moramo ločiti tri vidike varnosti: varnost
informacijskega sistema banke, varnost povezave med banko in uporabnikom ter varnost
osebnega računalnika uporabnika (Drakulič, 2013).
Pri sodobnih izvedbah e-bančništva predstavljajo elektronski notarji nov element, ki banki
omogoča preverjanje istovetnosti komitenta, ki želi opraviti e-bančno storitev, oziroma
preverjanje istovetnosti banke komitenta (Kovačič M. , 1997).
E-bančništvo lahko uporabljamo s pomočjo (Drakulič, 2013):







bančnih avtomatov (za dvig gotovine, depozit, informacije o stanju itd.),
samopostrežnih kioskov (za negotovinsko poslovanje),
plačilnih kartic (nudijo predvsem dve storitvi – dvig gotovine in nakup storitve ali
blaga),
telefonskega bančništva (za informacije o stanju, finančne zahtevke, tečajnice, vezavo
depozita, naročilo, nakup itd.),
spletnega bančništva (izvajanje transakcij, nakup, naročila itd.),
mobilnega bančništva (vpogled v stanje, plačila v tujino, naročanje čekov, naročilo
limita itd.).

Oblike e-bančništva
E-bančništvo na najvišjem nivoju razdelimo na tri temeljne segmente (Miš Svoljšak, 1999):
1. e-bančništvo znotraj organizacije oziroma banke,
2. e-bančništvo med organizacijami oziroma bankami,
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3. e-bančništvo med organizacijami oziroma bankami in strankami.
Razdelitev na te tri segmente vidimo tudi na sliki 3.
Slika 3: Oblike e-bančništva

Vir: (Miš Svoljšak, 1999)

E-bančništvo znotraj banke je prepuščeno vsaki banki zase. Največ napora gre predvsem v
razvoj aplikacij, ki bi avtomatizirale posamezne rutinske procese in tako zmanjšale stroške
(Drakulič, 2013).
E-bančništvo med bankami se razvija že zelo dolgo, pri čemer so na tem področju dosegli
velike uspehe predvsem pri standardizaciji tehničnih rešitev in medsebojnem povezovanju.
Vrhunec tega predstavlja uveljavitev mednarodnega informacijskega sistema za izvajanje
plačilnega prometa S.W.I.F.T. (Society to Worldwide Interbank Financial Transactions), brez
katerega si mednarodnega poslovanja danes ni več mogoče zamišljati (Drakulič, 2013).
E-bančništvo med bankami in strankami je v zadnjih letih v največjem vzponu, zato ga
mnogi pojmujejo kar kot celotno e-bančništvo. Razvoj gre v dve glavni smeri. Ena je povezava
z raznimi tehničnimi pripomočki, pri uporabi katerih lahko nastane potreba po uporabi
avtomatskih sistemov e-bančništva, druga pa je uporaba raznih kartic, s katerimi je moč
opravljati ali kupiti storitve in blago na čim enostavnejši način (Drakulič, 2013).

2.4 Prednosti in slabosti e-bančništva
Tako kot vsaka sleherna stvar ima tudi e-bančništvo svoje prednosti in slabosti. Tabela 1
prikazuje vse prednosti in slabosti, ki jih predstavlja e-bančništvo za banko. V tabeli 2 pa so
prikazane slabosti in prednosti, ki jih pridobi komitent z uporabo e-bančništva. Tako za banko
kot komitenta najdemo več prednosti kot slabosti pri uporabi e-bančništva. To pomeni, da je ebančništvo bolj pozitivna stvar kot negativna.
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Tabela 1: Prednosti in slabosti za banko
Prednosti
Zmanjšanje stroškov
bančnega poslovanja
Banke ne plačujejo stroškov
komunikacije
Nad poslovanjem imajo
boljši pregled
Storitve so kakovostnejše
Obdelava podatkov je lažja

Slabosti
Visoki stroški uvajanja
Možnosti vdora in zloraba
podatkov
Zaposleni v banki se nočejo
prilagoditi inovacijam
Nezaupanje novi tehnologiji
Banka mora zaposliti
dodaten kader, ki mora biti
izobražen

Čakalne vrste se zmanjšujejo
Banka pridobi nove
komitente tudi izven
območja svojega klasičnega
poslovanja
Ažurnost in informiranost o
poslovanju komitentov sta
večji
Spremljanje dejanske
uporabe je poteka hitro in
natančno
Banka tako lažje in hitreje
odgovarja na želje svojih
komitentov

Banka

Vir: (Olenšek, 2007)

Tabela 2: Prednosti in slabosti za komitenta
Prednosti
Prihranek časa

Komitent (uporabnik)

Čakalne vrste pred bančnim
okencem so krajše
Cena bančnih storitev
postane nižja
Preglednost in enostavnost
uporabe
Večja je svoboda
uporabnika, ker ni časovnih
omejitev
Dostop do banke je možen
od kjerkoli in kadarkoli
Storitve lahko opravljamo
tudi izven uradnih ur banke
Vir: (Komando, 2013)
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Slabosti
Težave z računalniško
opremo
Pomisleki glede varnosti
Stare navade
Nepoznavanje delovanja ebančništva
Zasebnost podatkov
komitenta lahko postane
ogrožena

3 VARNOST E-BANČNIŠTVA
Najpomembnejši segment e-bančništva je zagotavljanje njegove varnosti. Če banke niso
sposobne zagotoviti varnosti, bodo izgubile stranke. Ravno o tem bo govora v tem poglavju.
Najprej sledi nekaj besed o varnosti e-bančništva, o tem, kaj sploh pomeni. Nato bomo
predstavili zakonodajo, ki vlada na tem področju. Preverili bomo tudi, kakšne metode
uporabljajo banke, da zagotovijo varnost, in hkrati predstavili zahteve, ki jih morajo banke
izpolniti. Prikazali bomo tudi možnosti zlorab e-bančništva. Na koncu poglavja bodo predstavili
še nekaj primerov zlorab e-bančništva, ki so se zgodili v resnici.

3.1 O varnosti e-bančništva
Zaščita podatkov in varnost sistema, ki zaganja e-bančništvo sta najpomembnejši stvari, če želi
banka resno ponuditi takšno storitev. Grožnje so lahko bodisi namerne bodisi nenamerne.
Nenamerne so tiste, ki se zgodijo zaradi malomarnosti komitenta oziroma uporabnika ebančništva, torej nas. Namerne pa so tiste, ko nekdo z namenom želi priti do naših podatkov in
posledično do našega denarja (Valh, 2008).
Na spletu je varnost bistveni dejavnik pri občutljivih finančnih podatkih. Če ne zaupamo v
varnost e-bančništva, nas bo to odvrnilo od tega, da svoje finančno premoženje upravljamo prek
spleta. Zato nam morajo banke jamčiti, da so naši podatki in naše premoženje varni pri uporabi
e-bančništva. To banke v bistvu tudi delajo, saj (v večini primerov) uporabljajo najsodobnejše
varnostne tehnologije – takšne, ki zagotavljajo zadovoljivo varnost. Je pa treba poudariti, da
noben sistem ni popolnoma zanesljiv (Valh, 2008).
V Sloveniji je v letu 2012 glede na prejšnja leta opazen porast poskusov zlorab na področju
spletnega bančništva. Analiza preiskav posameznih primerov je pokazala, da krivdo za uspešne
zlorabe v veliki večini primerov nosimo uporabniki storitev spletnega bančništva. Zlorabo
omogočimo z neodgovornim ravnanjem ter neupoštevanjem pravil in dobre prakse. Večina
zlorab se zgodi na enak način (ZBS, 2012).
Zlikovci nam najprej »okužijo« računalnik s škodljivo programsko opremo, ki jim omogoča,
da na računalniku beležijo vse aktivnosti uporabnika in možnost, da do računalnika uporabnika
dostopajo na daljavo, torej prek omrežja. Po določenem času se dokopljejo do vseh potrebnih
informacij in gesel za dostop do spletne banke (ZBS, 2012).
Za izvedbo zlorabe – nakazilo sredstev na račun pri drugi banki – izkoristijo čas, ko nismo
prisotni, računalnik pa pustimo prižgan, večinoma ponoči. V trenutku, ko je denar na drugi
banki izplačan v gotovini ali nakazan v tujino, možnosti za povrnitev sredstev praktično ni več
(ZBS, 2012).
Vseh šest bank, ki jih obravnavamo, ima na svojih spletnih straneh izpisano sporočilo za
javnost, ki ga je izdalo tako imenovano Združenje bank Slovenije. Izdali so ga zato, ker do
največ zlorab e-bančništva prihaja zaradi ne dovolj primerne uporabe komitentov, torej
uporabnikov. Seveda so možne tudi drugačne zlorabe, ki jih bomo podrobneje predstavili
kasneje. Ker pa so iz Združenja bank Slovenije poslali koristne nasvete za uporabnike, jih bomo
zapisali v celoti (ZBS, 2012).
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Osnovna pravila varne rabe e-bančništva (ZBS, 2012):


















Redno moramo spremljati transakcije na svojih računih, vključenih v poslovanje
prek e-banke.
Če za elektronsko poslovanje uporabljamo identifikacijo prek pametne kartice ali
USB-ključka z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, jih ne smemo
puščati v računalniku, temveč jih moramo po zaključku dela v e-banki izvleči iz
bralnika oziroma računalnika in shraniti na varno mesto ter se odjaviti iz programa
e-banke.
Računalnik, na katerem uporabljamo e-banko, moramo ugasniti, ko ga ne
uporabljamo.
Nikoli nikomur ne smemo pošiljati občutljivih podatkov (gesla, digitalnega potrdila
ipd.) prek elektronske pošte, z banko ali hranilnico moramo komunicirati le prek
sporočil v e-banki.
Ne smemo odpirati elektronske pošte ali priponk neznanih pošiljateljev, previdni
moramo biti celo pri odpiranju pošte in priponk, ki jih prejmemo od znanih
pošiljateljev.
Na računalnik nikoli ne smemo nameščati programske opreme iz nepreverjenih
virov.
Nikoli ne bi smeli obiskati spletnih strani prek povezave – linka, ki ga prejmemo v
elektronski pošti; vedno bi morali sami vtipkati (znani) naslov v naš brskalnik.
Izbirati moramo gesla, ki jih je težko uganiti, in nobenega gesla ne smemo povedati
nikomur; gesla moramo hraniti na varnem mestu oziroma si jih zapomniti in redno
menjavati.
PIN-kodo kartice (ključa USB) s kvalificiranim digitalnim potrdilom moramo
skrbno hraniti. Kartice (ključa USB) in PIN-kode nikoli ne smemo hraniti skupaj.
PIN-kodo kartice moramo redno menjavati.
Če naša banka ali hranilnica od nas zahteva občutljive podatke, moramo tak
zahtevek takoj preveriti prek telefona ali osebno.
Preveriti moramo vsako osebo, ki se nam predstavi kot oseba za podporo strankam,
pa je ne poznamo ali ni to kako drugače jasno dokazano. Še posebno pa mora veljati
previdnost v primerih, ko bi ta neznana oseba od nas zahtevala, da ji omogočimo
oddaljen dostop do našega računalnika.
Vedno moramo poskrbeti, da so na naših računalnikih nameščeni zadnji varnostni
popravki, požarna pregrada (angl. firewall) in ustrezni protivirusni programi, ki jih
tudi redno uporabljamo.
Uporabljati moramo ustrezen brskalnik in operacijski sistem ter poskrbeti za
posodobitve.
Če imamo digitalna potrdila shranjena na diskih osebnih računalnikov, je bolje, da
preidemo na uporabo pametnih kartic oziroma USB-ključkov, saj slednji
zagotavljajo višji nivo varnosti dostopa do spletne banke.
Vsak sum zlorabe računalnika ali e-banke moramo takoj prijaviti policiji in banki
oziroma hranilnici.

Ob tem velja pravilo, da banke in hranilnice za izmenjavo zaupnih podatkov, posredovanje
informacij o nadgradnji programske opreme ali zahtev po spremembi gesel ne uporabljajo
navadne elektronske pošte, temveč da uporabnikom e-bančništva takšna obvestila posredujejo
neposredno v svojih e-bankah (ZBS, 2012).
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Banke in hranilnice za varno rabo e-banke strankam tudi svetujejo, da z največjo skrbnostjo
rokujejo z zaščitnimi gradniki e-banke, ki se sicer med bankami in hranilnicami razlikujejo, ter
da sledijo navodilom varne uporabe svoje e-banke (ZBS, 2012).

3.2 Zakonodaja na področju e-bančništva
Zakon, ki ureja varnost e-bančništva, se imenuje Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (ZEPEP). Ta zakon je bil sprejet leta 2000. Leta 2004 pa je bilo sprejeto,
da besedilo Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu obsega (ZEPEP,
2004):






Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS,
št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000),
Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list
RS, št. 77/00 z dne 25. 8. 2000),
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 2/01 z dne 12. 1. 2001),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev – ZODPM-C (Uradni list RS, št. 30/01 z dne 26. 4. 2001),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu – ZEPEP-A (Uradni list RS, št. 25/04 z dne 19. 3. 2004).

Člen 13.a Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu govori o tem, kakšna je
odgovornost bank oziroma ponudnikov storitev (ZEPEP, 2004):
1. Za opravljanje storitev informacijske družbe ni potrebno posebno dovoljenje.
2. Ponudniki storitev informacijske družbe so odgovorni za podatke, ki jih posredujejo ali
shranjujejo v skladu z določbami tega oddelka, če predpisi, ki urejajo njihovo
odgovornost na področju davkov, varstva osebnih podatkov, varstva konkurence,
odvetništva in notariata ter iger na srečo, ne določajo drugače.
3. Od ponudnikov storitev informacijske družbe ni dovoljeno zahtevati splošnega
spremljanja ali zavarovanja podatkov v elektronski obliki, ki jih posredujejo ali
shranjujejo, ali jim naložiti ukrepov, ki bi jih obvezali k aktivnemu poizvedovanju o
dejstvih ali okoliščinah, ki kažejo na nezakonitost posamezne dejavnosti ali podatkov.
4. Ponudniki storitev informacijske družbe iz tega oddelka so pri zagotavljanju varnosti
delovanja svojih informacijskih sistemov in posredovanja podatkov v elektronski obliki
dolžni ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
5. Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za informacijsko družbo,
določi izvajalca nalog za zagotavljanje varnosti delovanja informacijskih sistemov in
posredovanje podatkov v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec nalog).
Ponudniki storitev informacijske družbe so dolžni izvajalca nalog obveščati o
dejavnostih in podatkih, ki ogrožajo varnost delovanja informacijskih sistemov in z njim
sodelovati. Izvajalec nalog zbira informacije o dejavnostih in podatkih, ki ogrožajo
varnost delovanja informacijskih sistemov in podatkov v elektronski obliki, obvešča
javnost, sodeluje z organi za zagotavljanje varnosti delovanja informacijskih sistemov
in posredovanja podatkov v elektronski obliki drugih držav, opozarja na ogrožanje
13

varnosti in predlaga rešitve za njihovo odpravo. Način izvajanja nalog podrobneje
določi Vlada Republike Slovenije v aktu o določitvi izvajalca nalog.

3.3 Zahteve in metode varnega e-bančništva
Zahteve, ki jih morajo banke izpolniti, da lahko uporabniki varno uporabljajo njihove storitve
prek e-bančništva, so (Prizmič, 2013):






overjanje – vsak ima možnost preveriti identiteto subjekta, s katerim komunicira,
zaupnost transakcij in podatkov – informacije o komitentih so lahko dostopne le
komitentom oziroma uporabnikom in banki, s katero poslujejo,
celovitost podatkov – podatki morajo biti razumljivi uporabnikom in se med prenosom
ne smejo spreminjati,
nadzor dostopa – preprečena nepooblaščena uporaba sredstev – le komitent lahko
razpolaga s svojimi sredstvi,
nezatajljivost – storitev e-bančništva mora biti dostopna vedno in od kjerkoli ter nikoli
ne sme zatajiti.

Metode, ki jih banke uporabljajo, da zagotovijo varnost podatkov svojih strank in preprečijo
razne zlorabe, so (Prizmič, 2013):













kriptografija – namenjena je za proces, kjer se pretvarja iz berljivega teksta v
neberljivega, in to v tolikšni meri, da ga je brez ustreznega ključa nemogoče razbrati.
Kriptografijo drugače delimo na simetrično in asimetrično. Pri simetrični kriptografiji
uporabimo isti ključ dvakrat, in sicer za šifriranje in dešifriranje. Pri asimetrični
kriptografiji pa uporabimo dva različna ključa: en je javni in drugi zasebni. Z enim
ključem šifriramo, z drugim dešifriramo;
požarni zid – verjetno je najpogostejši varnostni izdelek s področja omrežne varnosti.
Bistvo požarnega zidu je v zagotavljanju varnosti med dvema omrežjema. Požarni zid
glede na določena pravila dovoli ali zavrne tok podatkov prek omenjenih omrežij;
protivirusna zaščita – je programska oprema, ki se uporablja za zaščito pred
računalniškimi virusi in drugo zlonamerno programsko opremo, kot so črvi, trojanski
konji itd. Ta zlonamerna programska oprema lahko povzroči cel kup nevšečnosti, med
drugim tudi za uničenje celotnega sistema;
gesla – v e-bančništvu se neprestano srečujemo z raznimi gesli in identifikacijskimi
številkami. To predstavlja najenostavnejši način preverjanja identifikacije. Gesla so
ključ dostopa do vseh varovanih podatkov;
digitalni podpis – je niz podatkov v elektronski obliki, ki je namenjen preverjanju
pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika;
digitalna potrdila – so digitalni identifikacijski dokumenti. Na nek način jih lahko
primerjamo z osebno izkaznico, s to razliko, da so digitalna potrdila prirejena za
uporabo v digitalnem svetu;
detekcija vdorov – je proces nadzorovanja in analize dogodkov v računalniškem
sistemu ali mreži. Analiza obsega iskanje različnih možnih incidentov, ki so kršitve ali
takojšnja nevarnost kršitve varnostnih pravil. Z drugimi besedami, detekcija vdorov
išče dogodke, ki niso v skladu s standardno uporabniško prakso.
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3.4 Tveganja in zlorabe e-bančništva
Med operativnimi tveganji, ki jih povezujemo z uvedbo in uporabo informacijske tehnologije,
so najbolj izpostavljena (Furundžić, 2010):








tveganja same varnosti in nedotakljivosti zaupnih podatkov uporabnikov,
tveganja zagotavljanja ustreznega nivoja razpoložljivosti – morajo nuditi neprestano
razpoložljivost,
tveganja prenov informacijskih sistemov in informacijske strukture,
tveganja oddaje del,
tveganja neizvajanja revizije in kontrole za nova področja,
tveganja neustrezne kakovosti (premalo testiranja),
tveganja zaradi neustreznega obvladovanja sprememb.

Ko govorimo o varnosti e-bančništva, moramo ločiti tri vidike varnosti (Furundžić, 2010):
1. varnost informacijskega sistema banke,
2. varnost povezave med banko in uporabnikom,
3. varnost osebnega računalnika komitenta banke.
Zlorab e-bančništva, ki lahko rušijo to omenjeno varnost, je kar nekaj. Tako imenovani napad
phishing, napad z zlonamernim programskim orodjem, napad vishing in napad smishing so le
nekatere bolj znane zlorabe. Še ena znana zloraba e-bančništva poteka s pomočjo skimming
naprave, ki je napravljena za branje magnetnega zapisa bančnih kartic. To napravo se uporablja
za zlorabo bankomatov (Vodopivec, 2013).
Tehnika napada phishing kraja gesel je, ko napadalcu pravzaprav sami zaupamo geslo za dostop
do e-bančnega računa. Goljuf nam pošlje elektronsko sporočilo, ki izgleda kot legitimno
sporočilo banke, v katerem nas poziva, da se moramo nujno prijaviti v spletno banko. V
sporočilu je tudi povezava, ki vodi na lažno, na las podobno spletno stran naše banke. Če tam
vpišemo svoje geslo, ga pravzaprav posredujemo goljufu (Varni na internetu, 2013).
Napadalec, ki nam želi ukrasti podatke, pa lahko tudi okuži naš računalnik s škodljivo
programsko opremo. Gre za okužbo z zlonamernim programom, ki beleži pritiske tipk, nato pa
napadalcu pošilja shranjena in prestrežena gesla z računalnika. Virus napadalcu pošlje tudi
digitalni certifikat, če je ta shranjen na računalniku (Varni na internetu, 2013).
Obstajata dve možnosti, da napadalec vstavi virus v naš računalnik (Vodopivec, 2013):
1. MITB (angl. man-in-the-browser) – gre za sofisticiran MITB-napad na storitev, kjer se
za prijavo uporabi enkratno geslo prek TLS (angl. Transport Layer Security). Storitev
je brez verifikacije posameznih plačil. Napadalec okuži računalnik žrtve z bančnim
trojanskim konjem in si pridobi nadzor nad njim. Nato se aktivira šele, ko uporabnik
vnese plačilni nalog in ga nepooblaščeno spremeni – plačilo preusmeri k sebi oziroma
k denarni muli. Poznani so primeri, ko MITB poskrbi tudi za prilagajanje prikaza v
pregledu prometa in stanja – nepooblaščenih transakcij in njihovih učinkov (znižanje
stanja) ne pokaže uporabniku.
2. Ugrabitev namizja – napadalec okuži računalnik žrtve z bančnim trojanskim konjem in
si pridobi nadzor nad njim. Napadalec ob prijavi uporabnika s pomočjo virusa, ki beleži
pritiske tipk, prestreže PIN-pametne kartice. Nato prek oddaljenega nadzora namizja
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vnese in podpiše plačilni nalog za nepooblaščeno transakcijo. Napad je učinkovit v
primeru pametnih kartic in čitalnikov, ki omogočajo vnos PIN-a prek tipkovnice
računalnika. Vnos PIN-a na zunanjem čitalniku pametnih kartic reši problem –
napadalec ne more na daljavo vtipkati PIN-a v ločen čitalnik pri uporabniku.
Vishing (»Mishing« – mobilni telefon) ali phowning je telefonska prevara, ki se običajno izvaja
na podlagi zlorab telefonskih številk, zaradi česar je žrtev takega napada lahko vsak. Pomembno
pri vishingu je, da klicani ne reagira na zahteve klicatelja. Klic je avtomatsko sporočilo, ki žrtev
napeljuje, da je prišlo do težav, povezanih z bančnim računom. Vishing prevara je uspešna, če
klicani prek telefonske tipkovnice vnese številko kreditne kartice ali druge občutljive osebne
podatke (SKB, 2016).
Smsishing je SMS-prevara, pri kateri gre za krajo občutljivih osebnih podatkov. Primer
takšnega napada vidimo na sliki 4. Smishing deluje na podlagi prejetega SMS-sporočila z
vsebino, ki vključuje ali spletni naslov ali telefonsko številko, na katero se mora oseba odzvati.
Razlog poslanega SMS sporočila je povezan z domnevno zlorabo prejemnikove kreditne kartice
in s tem povezano krajo osebnih podatkov. Pri smishing prevari je pomembno, da se žrtev ne
odziva na SMS-sporočilo, če je to prišlo iz neznane številke (SKB, 2016).
Slika 4: Primer napada s pomočjo SMS-prevare

Vir: (SKB, 2016)

3.5 Primeri napadov na e-bančništvo
V prejšnjem poglavju smo pisali o zlonamernih programskih orodjih, ki napadalcem omogočajo
dostop do naših finančnih sredstev in naših podatkov. Napadi na e-bančništvo se dandanes, kot
že omenjeno, opravljajo s pomočjo naprednih računalniških virusov, črvov in trojanskih konjev.
Najbolj znani zlonamerni orodji sta ZeuS in SpyEye. Čeprav banke uvajajo vedno nove zaščitne
prijeme, se temu prilagajajo tudi napadalci. Omenjeni zlonamerni programski orodji se znata
umestiti v uporabnikov brskalnik, tam pa lahko prestrežeta podatke, še preden se ti šifrirajo
(Marin, 2012).
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Danes vzorec kaže že nekaj več kot 230 alarmantnih okužb z virusom ZeuS. Ker pa je to vzorec,
jih je dejansko celo več. Je pa res, da ne vodi vsaka okužba tudi do oškodovanja, zato je te
številke treba jemati informativno (Marin, 2012).
Med uporabniki elektronske pošte se širita nova izsiljevalska virusa, imenovana TeslaCrypt 3.0
in Locky. Locky je prek makrov nameščen v obliki lažnih računov kot bodisi MS Word ali
Excel datoteka, medtem ko je TeslaCrypt 3.0 vsebovan v ZIP-priponkah. Elektronska pošta, ki
vsebuje virus, je prirejena tako, kot da je bila poslana z legitimnega elektronskega naslova. Ob
odprtju priponke se na računalnik namesti virus, ki šifrira vsebino trdega diska in od uporabnika
zahteva plačilo odkupnine v višini nekaj sto evrov in več (Barth, 2016).
Zdaj naštejmo še nekaj primerov:






lažni klici tehnične pomoči. V zadnjem času beležimo velik porast prijav sumljivih
klicev na stacionarne telefonske številke v Sloveniji. Klicatelj se v polomljeni angleščini
z naglasom predstavi kot Microsoftova tehnična pomoč. Sogovorniku razloži, da nujno
kliče zato, ker njegov računalnik javlja napake oziroma alarme, kar naj bi bila posledica
okužbe računalnika. Želi, da mu omogočimo oddaljen dostop do računalnika, da bo
lahko rešil težavo (SI-CERT, 2016a);
phishing napad na slovenske uporabnike e-bančništva. Gre za napad prek elektronske
pošte, ki od uporabnika zahteva klik na lažno spletno povezavo. Ob kliku na
povezavo se v naš brskalnik naloži spletna stran, ki je na las podobna legitimni spletni
strani ponudnika e-bančništva, v resnici pa gre za lažno spletno stran, ki od
uporabnika zbira podatke. Ključnega pomena pri phishing napadu z zlonamerno
povezavo je, da povezave ne odpiramo. Pred klikom na povezavo preverimo, kam
povezava vodi in ali se naslov povezave ujema z naslovom, ki nam je bil posredovan
prek elektronske pošte (SI-CERT, 2016b);
kot smo že prej razmejili e-bančništvo od spletnega bančništva, si poglejmo še primer
napada na bančnem bankomatu. Kako se lahko zlorabi bankomat, pa vidimo tudi na
sliki 5. Zato opozarjamo: previdno na bančnih avtomatih. Leta 2012 so mediji poročali,
da je pred časom prihajalo do zlorab na bankomatih tudi v naših krajih. Na začetku
aprila omenjenega leta je bila ena izmed naprav za zlorabo kartic nameščena tudi na
bankomatu v Grosupljem. Na bančnem avtomatu v Grosupljem so nepridipravi
zlorabljali kartice na bankomatu Abanke. Banka in policija sta o omenjeni zlorabi bili
obveščeni šele mesec dni za tem, ko se je zloraba že zgodila (Radio Zeleni val, 2012).
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Slika 5: Primer zlorabe bančnega avtomata

Vir: (Radio Zeleni val, 2012)
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4 SPLETNO BANČNIŠTVO
Ožji del e-bančništva se imenuje spletno bančništvo, na katerega se nanaša tudi glavni del
magistrskega dela. Zato bomo v posebnem poglavju opredelili, kaj spletno bančništvo sploh je.
Predstavili bomo tudi razvoj in zgodovino spletnega bančništva. Pomemben del poglavja
predstavlja spletno bančništvo v Sloveniji, kjer bomo med drugim predstavili, katere storitve
ponujajo banke v Sloveniji prek spletnega bančništva.

4.1 Opredelitev spletnega bančništva
Spletno bančništvo bi najlažje opisali kot storitev, ki omogoča uporabniku izvedbo finančnih
transakcij prek spleta. Spletno bančništvo lahko poimenujemo tudi kot »internetno
bančništvo«. Nikakor pa ga ne smemo zamenjati za e-bančništvo. Banka tako prek spleta ponuja
svojim strankam skoraj vsako storitev, ki se lahko opravi »tradicionalno«. Torej namesto da
uporabniki gredo na banko, da opravijo neko bančno storitev, to lahko storijo kar od doma prek
spleta (Investopedia, 2013).
Spletno bančništvo je ena izmed oblik e-bančništva, ki se dandanes razvija zelo hitro. Glavni
razlog za hiter razvoj je reforma bančnega sistema, ki jo izvaja Banka Slovenije. Reforma se je
zgodila, ker je bilo treba za dosego ciljev ustvariti konkurenčen in učinkovit plačilni sistem, v
katerem imajo banke možnost hitrega vpogleda v finančne aktivnosti svojih komitentov.
Posledica je bil prenos domačega plačilnega prometa za pravne osebe v bančno okolje, kar je
povzročilo silovit vzpon spletnega bančništva (Kremelj Ribnikar, 2011).
Spletno bančništvo je računalniška storitev, ki so jo banke omogočile strankam, da bi si lahko
prek spleta (od doma) na primer pogledali stanje svojega računa ali zgodovino lastnih
transakcij. Spletno bančništvo po navadi omogoča tudi prenos sredstev, plačevanje računov,
pregled kontrolnih knjig itd. Spletno bančništvo pa je v bistvu ena izmed uporabnejših spletnih
storitev, saj uporabnikom oziroma komitentom omogoča prihranek časa in denarja
(BusinessDictionary, 2016).
Spletno bančništvo je zagotovo ena izmed uporabnejših spletnih storitev, saj lahko danes večino
bančnih opravil, za katera smo nekoč čakali v dolgih vrstah pred bančnimi okenci, opravimo
kar od doma, in to kadarkoli. Opravljanje bančnih storitev prek spletne banke pomeni poleg
prihranka časa tudi prihranek denarja, saj spletne banke zaračunavajo najnižje provizije, znatno
nižje od tistih na bančnih okencih. Katera slovenska banka je bila prva, bi težko opredelili, saj
jih je kar nekaj prepričanih, da so orale ledino (Kondža, 2009).
Spletno bančništvo potrošnikom zagotavlja priročen način vodenja bančnega poslovanja iz
udobja in varnosti lastnega doma, in sicer prek osebnega računalnika. Potrošniki lahko sami
preverijo stanje na računu in imajo vpogled tudi v druge podatke računa ob kateremkoli času.
Spletno bančništvo je spremenilo podobo transakcijskega poslovanja in vpliva na poslovanje v
mnogih panogah industrije. Potrošniki imajo zdaj možnost, da opravljajo posle na spletu, ki so
bili tradicionalno rezervirani za delavce znotraj bančne podružnice. Število delavcev v bankah
se je znižalo, saj imajo uporabniki spleta udobje prenosa sredstev zagotovljeno kar prek svojih
osebnih računalnikov (Sherrie, 2016).
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S spletnim bančništvom se lahko potrošniki ukvarjajo štiriindvajset ur na dan in sedem dni v
tednu. Potrošniki, ki imajo dostop do spleta, se lahko prijavijo na spletni strani svoje banke
kadarkoli v dnevu in opravijo poljubno število bančnih transakcij. Neomejen dostop
potrošnikom zagotavlja udobje poslovanja ob vikendih in praznikih, ko so banke tradicionalno
zaprte (Sherrie, 2016).
Spletno bančništvo je sposobnost opravljanja bančnih dejavnosti na spletu in tako ni več
potreben osebni obisk banke. Danes večina bank ponuja svojim strankam možnost, da opravijo
svoje bančne storitve prek spleta. Vrste storitev, ki jih uporabniki lahko opravljajo po spletu, se
med bankami razlikujejo. Drugače zapisano, ne ponuja vsaka banka istih storitev (AdvisoryHQ,
2016).
Da bi razumeli in cenili pravo definicijo spletnega bančništva, moramo proučiti, kako se je
razvijalo spletno bančništvo in kakšna je njegova prihodnost.

4.2 Razvoj spletnega bančništva
Elektronsko poslovanje z uvajanjem omrežja je bilo eno izmed najbolj revolucionarnih odkritij,
odkar obstaja človeštvo. Odkar pa je bil splet predstavljen kot komercialno poslovanje, je
spletno bančništvo prehodilo dolgo pot. Na začetku so banke uporabljale splet le za posredno
komunikacijo, na primer za objavljanje ponudb in podatkov o banki. Splošne informacije o
banki so se v glavnem našle na spletu. Torej je splet bil le dodatni kanal vira informacij za
uporabnike. Nato pa se je začelo osnovno poslovanje na spletu, recimo pregled trenutnega
stanja na računu ali plačevanje položnic, torej osnovne bančne storitve (Vaidya, 2009).
Ko se je razvila dovolj dobra infrastruktura na spletu in se je zgodil še velik napredek pri
komunikacijah s stranko, pa se je od takrat naprej dopolnilni kanal za osnovno poslovanje
spremenil v samostojni kanal, ki je sam sposoben izvajati neodvisno bančništvo. Bančniki pa
si želijo, da bi spletno bančništvo postalo še bolj fleksibilno in da bi se še bolj prilagajalo
potrebam strank. Bančniki dodajajo, da je potrebe strank pomembno izpolnjevati, saj dobro
napravljena bančna spletna stran pomeni več strank, to pa posledično prinese več prihodkov
bankam (Vaidya, 2009).
Razvoj spletnega bančništva je potekal od statičnih spletnih strani in vse do spletnega
bančništva v novi obliki. V novi obliki je mišljeno kot dvojno usmerjene in interaktivne spletne
nepremičnine, kjer je misel na stranke poslušana, vključena, informirana, dogovorjena,
predlagana, storitvena in svetovana (Kirn, 2016).
Razvoj spletnega bančništva je predstavljen tudi na sliki 6. Danes, ko uporabniki oziroma
komitenti dobijo storitve s strani kanalov po njihovi potrebi, volji in pripravnosti, spletno
bančništvo deluje v tandemu z drugimi kanali ali nudi neodvisno storitev (Kirn, 2016).
Če pogledamo malo bolj natančno v razvoj spletnega bančništva, vidimo, da so bile pred letom
2000 napravljene le statične spletne strani. Uporabljale so se zgolj kot dodaten vir oglaševanja
in so imele omejen proračun. Po letu 2000 in nekje do leta 2002 so za spletno bančništvo banke
uporabljale odzivne spletne strani. Spletno bančništvo je že postalo dodatek k modelu
prihodkov, ki so ga delale banke. Torej je nek razvoj že potekal. Razvoj se je nadaljeval v letih
2003 in 2004, ko so banke začele uporabljati interaktivne spletne portale (Vaidya, 2009).
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Velik napredek se zgodi po letu 2005, in sicer z integracijo CRM (angl. Customer Relationship
Management) in SCM (angl. Supply Chain Management) (Vaidya, 2009).
CRM pomeni upravljanje odnosov s strankami. To je v bistvu strategija v podjetju, ki pozornost
osredotoča na odnose s strankami in ne toliko na artikle oziroma izdelke. Tako se strategija
osredotoča na strankine nakupne navade, podatke o stranki, komunikacije s strankami (Bain &
Company, 2015).
SCM pomeni upravljanje oskrbne verige v podjetju, kar pomeni proces načrtovanja, realizacije
in kontrole vseh aktivnosti v verigi oskrbovanja na učinkovit način. Oskrbna veriga zajema tok
blaga ali storitev od njenega nastanka, dobavitelja do kupca ali končnega porabnika. Povezave
in procesi zajemajo več aktivnosti (Hoyle, 2013).
Z integracijo obeh izjemno pomembnih strategij za podjetja v spletno bančništvo je to dobilo
pravi pomen poslovanja. V spletno bančništvo so integrirali še socialno interaktivnost in uspeh
spletnega bančništva je bil zagotovljen. Seveda so po letu 2008 ponekod še bolj izpopolnili
spletno bančništvo. Ko so se začeli ukvarjati še z uporabniško izkušnjo, so uporabnikom nudili
le najboljše. Vključili so še virtualni svet in z napredno tehnologijo naredili spletno bančništvo
res kot popolno izkušnjo za uporabnike (Vaidya, 2009).
Slika 6: Razvoj spletnega bančništva

Vir: (Vaidya, 2009)

Razvoj spletnega bančništva je tako potekal skozi štiri faze in vse štiri faze so prikazane na sliki
7. Prva faza se imenuje faza vzpostavitve. Tu so ustvarili statično spletno stran. Druga faza se
imenuje negovalna faza. V tej fazi so vpeljali transakcijske storitve in tako začeli spletne strani
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uporabljati za poslovanje. Z drugimi besedami, tukaj se je začelo pravo spletno bančništvo.
Nato so nadaljevali v tem tempu (Vaidya, 2009).
V tretji fazi, ki so jo poimenovali dopolnila faza, so dodali bolj zapletene poslovne storitve. V
zadnji, četrti fazi so le še izpopolnili stvar, tako da lahko spletno bančništvo deluje kot razvit
samostojen kanal. Četrta faza pa se imenuje razvojna faza (Vaidya, 2009).
Slika 7: Razvoj bančnega kanala skozi čas

Vir: (Vaidya, 2009)

4.3 Spletno bančništvo v Sloveniji
Že skoraj vsa slovenska podjetja uporabljajo spletno banko, med fizičnimi osebami je takih
okoli 33 %. Razlog so zlasti nižji stroški poslovanja. Po podatkih bank se število uporabnikov
spletnih bank povečuje za okoli 5 % na leto (Pikon, 2008).
Danes slovenske banke ponujajo številne transakcijske in informacijske storitve. Med te
storitve štejemo informacije o stanjih na računu, dogajanjih na kapitalskih trgih, obrestnih
merah, vsej potrebni dokumentaciji za pridobitev posojila in seveda pogojih za pridobitev
posojil (Groznik & Lindič, 2004).
Slovenske banke imajo precej izenačene ponudbe. Ponujajo pa naslednje storitve (Kirn, 2016):








vpogled v stanje in promet na računih,
plačilo obveznosti prek položnice,
posredovanje plačilnih nalogov za nakazila,
posredovanje plačilnih nalogov za devizna nakazila,
pregledovanje tekočega stanja in prometa, izpiskov in obvestil o prilivih iz tujine,
uvoz oziroma izvoz podatkov v oziroma iz datotek v formatih za devizni plačilni
promet,
pregled tečajnih list,
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plačilo obveznosti z virmanskim nalogom,
prenos sredstev med računi znotraj banke in na druge banke,
sklenitev, polog in napoved dviga z varčevalnega računa z odpovednim rokom,
naročilo obrazcev za različne vrste posojil,
prijava izgube vseh vrst kartic,
izmenjava sporočil z banko,
priprava podatkov za nakazila vnaprej,
priprava osebnega imenika prejemnikov in plačnikov,
odpiranje in ukinitev trajnih pooblastil,
aktualni borzni komentar,
naročilo in blokada čekov,
zahtevek za izdajo limita na računu in plačilni kartici,
napoved dvigov večjih zneskov gotovine,
zahtevek za nakazilo in prevzem gotovine prek sistema Western Union,
zahtevek za izdajo plačilnih in evročekovnih kartic,
vezava depozitov in prekinitev podaljšanja vezave depozitov,
vpogled v portfelj vrednostnih papirjev,
avtomatizirana izmenjava podatkov med računovodskim programom podjetja in banko
(AIP),
priprava podatkov za statistiko Banke Slovenije,
pregled obvestil o zavrnjenih nalogih,
vpogled v status obdelave nalogov.

Podatki kažejo, da se slovenske banke v primerjavi z bankami v tujini bolj posvečajo
predstavitvi svoje ponudbe tako za občane kot za pravne osebe in ponujanju informativnih
izračunov (Žižek & Žižek, 2008).
Tuje banke pa se največ ukvarjajo z uporabnikom in njegovim »dobrim počutjem« ob uporabi
spletne strani, ustvarjanjem zaupanja in ponujanjem podpore pri sprejemanju odločitev
(poudarjajo najpogostejša vprašanja, primerjave izdelkov, dodatno ponudbo, kontaktne
informacije) (Žižek & Žižek, 2008).
V letu 2007 so v podjetju E-laborat drugič zapored izvedli analizo ponudbe slovenskih bank na
spletu. V raziskavo Benchmark bančnih spletnih mest 2007 so bila vključena spletna mesta
vseh dvaindvajsetih bank, ki delujejo v Sloveniji, in nekaterih tujih, ki jih ni na našem trgu. Ko
so združili podatke iz raziskave in nekaterih drugih virov, so ugotovili, kako so naravnani
poslovni modeli slovenskih bank, kakšne so smernice, kako se banke pri nas in v tujini
razlikujejo v spletni strategiji in taktiki (Žižek & Žižek, 2008).
V raziskavi so prikazali, kolikšen delež možnih točk je vsak odgovor v raziskavi dosegel pri
komitentih. Kaj iščejo oziroma katere povezave največkrat uporabljajo komitenti spletnih bank,
ko pridejo na vstopno stran banke, je prikazano na sliki 8 (Žižek & Žižek, 2008).

23

Slika 8: Kaj iščejo uporabniki bančnih spletnih strani?

Vir: (Žižek & Žižek, 2008)

V tej anketi so ugotovili, da so uporabnikom v Sloveniji najpomembnejše novice, ki jih banke
posredujejo. V tujini pa sta najbolj iskana podatek o poslovalnicah in samo opravljanje
spletnega bančništva. V Sloveniji se najmanj iščejo obrazci in urniki plačilnega prometa, saj sta
ti postavki dosegli 9 točk. V tujini pa se prepričljivo najmanj iščejo urniki plačilnega prometa,
saj je ta postavka dosegla pri odgovorih 0 točk. Največje presenečenje pri tej anketi je majhno
število točk tako za informativne izračune kot za cenike v tujini. To v praksi pomeni, da v tujini
ljudje ne uporabljajo veliko informativnih izračunov in cenikov, kar je zares veliko
presenečenje.
Razlike med bankami v Sloveniji in tujini so predstavljene na sliki 9, kjer je prikazano, kolikšen
delež možnih točk so pri vsakem izmed vprašanj raziskave dosegle banke. Razvidno je, kaj je
bankam najpomembnejše, da pokažejo v spletnem bančništvu (Žižek & Žižek, 2008).
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Slika 9: Čemu se bolj posvečajo banke v Sloveniji in tujini

Vir: (Žižek & Žižek, 2008)

V tej anketi so tudi ugotovili, da je slovenskim bankam najpomembneje narediti dobro ponudbo
za prebivalce. Enako je tudi v tujini, s tem da je delež doseženih točk, kar zadeva ponudbe za
prebivalce, višji v tujini. Slovenske banke, sodeč po tej anketi, posvetijo najmanj časa dobri
predstavitvi medijskega središča. V tujini pa je najmanj točk zbral odgovor informativni
izračuni. To je za nas veliko presenečenje, saj to pomeni, da ne le, da ljudem v tujini niso
pomembni informativni izračuni, temveč tudi, da banke ne vložijo veliko truda v izdelavo
informativnih izračunov na svojih spletnih straneh.
Z naraščanjem števila ljudi, ki uporabljajo e-nakupovanje in e-bančništvo (ta hip obe kategoriji
dosegata okoli 33 % prebivalstva), ter s skoraj stoodstotno uporabo e-bančnih storitev med
podjetji bosta zaupanje in prijetna uporabniška izkušnja za banke v prihodnje najpomembnejša
elementa. Zato lahko tudi v Sloveniji pričakujemo več poudarka na razvoju specifičnih storitev
in vsebin, ki bodo pripomogle k udobju, dostopnosti, hitrosti, verodostojnosti, uporabnosti in
vrednosti ponudbe bančnih spletnih mest (Žižek & Žižek, 2008).
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Banke v Sloveniji drugače pravijo, da komitenti spletne banke največkrat uporabljajo za
plačevanje različnih položnic, spremljanje stanja in prometa na tekočem računu. Čedalje bolj
pa se uveljavlja tudi sklepanje pogodb za različne bančne storitve, kot so recimo vezava denarja,
naročanje dvigov večjih količin denarja, izdajanje naročil za odobritev izrednih limitov,
kupovanje v spletnih trgovinah (Moje Finance, 2009).
Zgoraj smo nekoliko površno predstavili, kaj uporabniki najraje uporabljajo v spletnem
bančništvu. Zdaj se bomo veliko bolj poglobili v to tako imenovano uporabniško izkušnjo in
predstavili, kaj to sploh je. To moramo storiti, če želimo preveriti zastavljene hipoteze.
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5 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
Uporabniška izkušnja predstavlja izjemno pomembno poglavje, saj se naše delo ukvarja z
uporabniško izkušnjo v spletnem bančništvu. Zato bomo v tem poglavju opredelili, kaj sploh
pomeni uporabniška izkušnja. Nato bomo predstavili, kaj je potrebno za visoko uporabniško
izkušnjo na spletnih straneh, in opisali, kako se uporabniška izkušnja odraža na področju
spletnega bančništva. V tem poglavju bomo tudi predstavili sestavine uporabniške izkušnje, ki
se nam zdijo najpomembnejše. Te sestavine bomo kasneje uporabili pri ocenjevanju
uporabniške izkušnje spletnega bančništva v Sloveniji.

5.1 Opredelitev uporabniške izkušnje
Uporabniška izkušnja, za katero pogosto v literaturi najdemo okrajšavo UX (angl. User
experience), je kakovost izkušenj, ki jih pridobi oseba v interakciji s posebno zasnovo oziroma
z nekim posebnim dizajnom. Širše gledano je uporabniška izkušnja povezana z vsako
dejavnostjo, ki jo izvede človek, saj si človek, ko izvede dejavnost, oblikuje neko določeno
izkušnjo. Razvijejo se mu določena čustva do te dejavnosti. To se je dogajalo skozi celotno
človeško zgodovino. Mogoče le človek v preteklosti temu poglavju ni posvečal toliko
pozornosti. Tudi danes, a verjetno še več v prihodnosti, bo pravih znanstvenih pristopov k
tematiki o uporabniški izkušnji še veliko več (Štukovnik, 2010).
Raziskave so pokazale, da visoka uporabniška izkušnja ne le poveča zadovoljstvo pri
uporabnikih, temveč tudi vpliva na samo priljubljenost izdelka. Tako zagotovi podjetju, ki
načrtuje uporabniško izkušnjo, veliko dobička, saj bodo izdelek tega podjetja uporabniki veliko
raje uporabljali. Mnogi znanstveniki, ki se ukvarjajo s tem področjem, povezujejo uporabniško
izkušnjo z uporabniškim zadovoljstvom. To pa definirajo kot stanje, ki ga človek oziroma
uporabnik doživi v svoji glavi. Odziv na takšno izkušnjo je zato tako intelektualen kot tudi
emocionalen (Štukovnik, 2010).
Sledijo še neke druge definicije, ki se veliko natančneje poglobijo v uporabniško izkušnjo.
Uporabniška izkušnja predstavlja dojemanje in odzive človeka, ki uporablja nek izdelek. Gre
za proces, ki poteka ob interakciji uporabnika in stroja, proces, ki ga skuša optimizirati
načrtovalec UX. Uporabniška izkušnja torej ni obstojna, ne moreš je imeti, enostavno je in se
dogaja. Tako kot pri analognih izkušnjah je pri UX jasno, da imamo opravka s pravim
angleškim pomenom besede »experience«, ki govori o procesu doživljanja. Tako v resnici
uporabniška izkušnja pomeni nekaj preprostega, neko doživljanje človeka, s čustvi vred, ki se
zgodi ob uporabi sistema/izdelka (Stritar, 2014).
Izraz uporabniška izkušnja je bilo prvotno uporabljen za sklicevanje na interakcijo med
človekom in računalnikom. Tudi danes je uporabniška izkušnja še vedno v veliki meri povezana
z omenjenima disciplinama, toda izraz se zdaj uporablja bolj za sklicevanje na kakršnekoli
posebne interakcije med človekom in dejavnostjo. Zaradi pomanjkanja formalizacije se lahko
v podjetjih in organizacijah uporabniška izkušnja opredeli (in tudi odgovornost, ki jo nosi s
sabo) zelo različno. V nekaterih organizacijah to spada v trženje in marketing, v drugih pa v
informacijsko tehnologijo (Knemeyer & Svoboda, 2015).
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Zgodnji primer uporabe besedne zveze t uporabniška izkušnja sta zabeležila E. C. Edwards in
D. J. Kasik. To besedno zvezo sta uporabila v svoji knjigi »User Experience With the CYBER
Graphics Terminal«. Kasneje najdemo številne druge primere uporabe omenjene besedne
zveze. Še posebej v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V
tem obdobju je uporabniška izkušnja v veliki meri omejena na interakcije med človekom in
računalnikom. Najbolj pa je uporabniško izkušnjo populariziral Don Norman leta 1993, ko je
še delal pri Apple Computer, Inc. Napisal je knjigo User Experience Architect (Knemeyer &
Svoboda, 2015).
Don Norman je definiral uporabniško izkušnjo takole (Štukovnik, 2010):
»Uporabniška izkušnja zajema vse vidike interakcije uporabnika in nekega podjetja, kot tudi
vse vidike interakcije med uporabnikom in produkti oziroma storitvami, ki jih to podjetje nudi.«
Zaradi statusa, ki ga je Norman užival v svojih krogih, je naslov njegove knjige dvignil
ozaveščenost o izrazu. Zato mnogi menijo, da je Norman oče tega izraza. Do sredine leta 1990
je začelo veliko tehnoloških podjetij uporabljati ta izraz. Ko je spletna tehnologija dosegla svoj
vrhunec v tem tisočletju, so različne knjige začele vključevati izraz »uporabniška izkušnja«.
Večinoma so se nanašale na dizajne spletnih strani (Knemeyer & Svoboda, 2015).
V zadnjih letih je uporabniška izkušnja končno prekoračila interakcije znotraj računalniških
okolij in se začela uporabljati za praktično vsako izkušnjo človeka z nekim podjetjem in
njegovimi izdelki. Mnoga podjetja danes namenjajo kar veliko denarja za pospeševanje te
nastajajoče discipline. Kot smo omenili rekli, več kot je zadovoljnih strank, večji bo dobiček za
podjetja. To pa za uporabniško izkušnjo pomeni, da bo ostala primerno vprašanje v podjetjih –
kako oblikovati izdelke in kako poslovati v prihodnje, da bodo uporabniki zadovoljni
(Knemeyer & Svoboda, 2015).
Izraz uporabniška izkušnja je bil opredeljen in opisan v mnogih pogledih. Ena izmed zanimivih
definicij uporabniške izkušnje je, da je le-ta celovita interakcija posameznika, ki jo ima s
podjetjem, storitvijo ali izdelkom. Uporabniška izkušnja je za končnega uporabnika pozitivna,
če uspešno in hitro dokonča neko nalogo (Goto, 2004).
Uporabniška izkušnja razume vse vidike interakcije med uporabnikom in izdelkom oziroma
storitvijo, ki jih uporabniki doživljajo neposredno. Zajame pa še vse, kar uporabniki zaznavajo,
se naučijo in kako uspešno uporabijo storitev oziroma izdelek. Ključni dejavniki, ki prispevajo
h kakovosti izkušnje uporabnikov, so (UXmatters, 2016):





učljivost,
uporabnost,
koristnost,
estetska oblika.

Tudi najzanimivejša definicija pove, da je uporabniška izkušnja skupek niza interakcij.
Uporabniška izkušnja torej predstavlja percepcijo, ki ostane v mislih nekoga, ki uporabi neko
stvar. Lahko bi celo matematično zapisali, da je: UX = vsota niza interakcij (Reiss, 2009).
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5.2 Uporabniška izkušnja spletne strani
Uporabniška izkušnja spletne strani je izkušnja obiskovalca, ki pride na spletno stran. Je
izkušnja o tem, kako privlačna se mu zdi spletna stran, kako hitro na njej najde to, kar išče,
kako hitro se mu odpirajo podstrani, kako dobro se znajde med posameznimi kategorijami na
strani in na kakšen način obiskovalec pride do želenih informacij. Dobra uporabniška izkušnja
je pomembna tudi za lastnika spletne strani, saj bo na primer lastnika spletne trgovine vodila
do visoke prodaje. Uporabniška izkušnja mora biti taka, da bo obiskovalca pripeljala do
konverzije na strani (Avsec, 2013).
Če na kratko strnemo zapisano, dobra uporabniška izkušnja pomeni vse tiste ukrepe, ki bodo
obiskovalce spletne strani pripeljali do rezultatov, ki jih pričakujejo izdelovalci spletnih strani.
Običajno dobra uporabniška izkušnja že samo z nekaj kliki generira konverzijo, ni pa to zlato
pravilo. Morda bodo z različnimi analizami ugotovili, da na stran prodajalcev prihajajo zahtevni
kupci, takšni, ki pred nakupom želijo podrobne informacije. Takšni kupci bodo na strani raje
opravili nekaj klikov več in prebrali vse članke, ki jih bodo našli, ter se šele nato odločili za
nakup. Zato je pomembno, da prodajalci ugotovijo, kaj njihova ciljna skupina pričakuje od
njihove spletne strani, in ji to ponudijo (Avsec, 2013).
Ob tem ponudniki, ki predstavljajo svoje storitve prek spletnih strani, ne smejo pozabiti, da
morajo vse akcije (vsi premiki) na spletni strani voditi do ciljev, ki so si jih zastavili kot
primarne cilje spletne strani. Ko bodo ti cilji doseženi, se morajo še lotiti optimiziranja
uporabniške izkušnje. To naj bi jih pripeljalo do še boljših rezultatov (Avsec, 2013).
Če želijo obiskovalcem spletne strani ponudniki ponuditi dobro uporabniško izkušnjo, je
potrebna nenehna analiza spletne statistike. Uporabniška izkušnja je danes postala pravi
oblikovalski trend, ki pa seveda daleč presega samo oblikovanje spletnih strani oziroma
uporabniških vmesnikov. O pravilnem oblikovanju uporabniške izkušnje so mnenja precej
različna. Upravičeno lahko ima vsak načrtovalec svojo razlago, kaj dejansko pomeni
oblikovanje uporabniške izkušnje (inDesignStudies, 2014).
Ena izmed mnogih definicij določa, da je oblikovanje uporabniške izkušnje pravzaprav pogled
uporabnika na to, kako je zasnova spletne strani v pomoč obiskovalcu za učinkovitejšo dosego
cilja. Njen namen je reševanje problemov. Hkrati pa smiselno poveže poslovanje in dizajn.
Dobra uporabniška izkušnja mora obiskovalca pripeljati do konverzije na spletni strani
enostavno, hitro in v čim manj korakih (inDesignStudies, 2014).
Pri uporabniški izkušnji gre torej za konceptualno oblikovanje strategije, ki nas pripelje do
rešitve, kot je učinkovit dizajn ali uporabniški vmesnik. Ni pa nujno, da je uporabniški vmesnik
(angl. User Interface – UI) sam po sebi rešitev (inDesignStudies, 2014).
Uporabniška izkušnja (UX) ni enako kot uporabniški vmesnik (UI). Je pa zasnova UI velik
del strategije UX. Uporabniška izkušnja ima neprecenljivo vlogo pri poslovanju spletne strani,
saj vsebuje skupek razvojnih in načrtovalnih metod za dosego cilja pod eno streho
(inDesignStudies, 2014):




oblikovanje uporabniškega vmesnika (angl. UI Design),
načrtovanje in skiciranje,
oblikovanje dizajna,
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strategija informacijske arhitekture (angl. Information Architecture Strategy),
načrtovanje interakcije (angl. Interaction Design),
testiranje uporabnosti (angl. Usability Testing),
raziskava uporabnikov (angl. User Communication).

Katere metode uporabiti in na kakšen način, je pri snovanju spletne strani v podjetju odvisno
od vrste poslovanja, dejavnosti, namena spletne strani in podobno. Dobra uporabniška izkušnja
obiskovalce spletne strani pripelje do želene izvedbe klicnih akcij. To pomeni, da mora
obiskovalec že z nekaj kliki priti do ciljne konverzije. Ni pa nujno, saj je to odvisno od vrste in
zahtevnosti kupcev spletne strani. Zelo pomembna je osredotočenost na ciljno skupino
obiskovalcev spletne strani. Obiskovalci imajo svoja pričakovanja in to jim je treba ponuditi.
Pri tem ponudniki ne smejo pozabiti, da morajo vse poti na spletni strani voditi do glavnih
ciljev, ki so si jih zastavili na spletni strani. Oblikovanje uporabniške izkušnje v bistvu zahteva
veliko več dela v ozadju, kot je dejansko videti na všečnem dizajnu ali porabniškem vmesniku.
Pri tem gre za ogromen strateški proces, katerega cilj je ustvariti izdelek ali spletno stran, ki jo
bodo obiskovalci hitro dojeli (inDesignStudies, 2014).
Pri načrtovanju uporabniške izkušnje morajo ponudniki razmišljati kot uporabniki. Treba se je
poistovetiti z ljudmi. Komunikacija z uporabniki je bistvo vsega. Potrebno je zavedanje, da
obstajajo resnični ljudje z resničnimi dejavnostmi, ki jih izvajajo v okviru svojega vsakdana.
Obisk spletne strani je umeščen v okvir njihovega vsakdanjika. Uspeh spletne strani pa je
odvisen od njihovih izkušenj pred in po obisku (inDesignStudies, 2014).
Uporabniško izkušnjo je možno izboljšati, če se napravi analiza spletne statistike in se potem
iz te analize pridobljenih podatkov izlušči, kaj ljudje počnejo, kdaj in kako. Danes postaja
družba vse bolj vizualna, zato dobra vizualna izkušnja spremeni dolgočasen vmesnik v
navdušujočega. Spletno mesto mora biti večkratna nakupna destinacija in ne vmesni postanek
(inDesignStudies, 2014).

5.3 Sestavine uporabniške izkušnje na spletni strani
Proces razvoja uporabniške izkušnje na spletni strani je vse o zagotavljanju, da bodo uporabniki
doživeli dobre izkušnje, ko bodo prišli na spletno stran. Če želijo ponudniki narediti spletno
stran, ki bo imela pozitiven učinek na uporabnike, morajo praktično neprestano nadzorovati
njihove želje. To pomeni, da morajo upoštevati in razumeti ogromno uporabnikov in izpolniti
ogromno pričakovanj. To se sliši kot velik posel in v nekaterih pogledih tudi je. Toda s sprotnim
reševanjem nalog in razdeljevanjem uporabniške izkušnje na njene sestavne elemente je lažje
razumeti problem kot celoto (Garrett, 2002).
Kot smo že omenili, vsak sam lahko našteje, kaj se mu zdi pomembno za do dobro uporabniško
izkušnjo. Naslednje sestavine, ki jih bomo našteli, pa se nam zdijo zelo pomembne. Zato bomo
tudi s tega vidika ocenjevali spletne strani, ki jih ponujajo izbrane banke.
Sestavine, na katere morajo biti spletne strani pozorne, da bi nam nudile dobro uporabniško
izkušnjo, so:




oblikovna podoba,
vsebina,
interaktivnost,
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varnost,
navigacija,
hitrost spletnih strani,
uporabnost.

Oblikovna podoba
Uporabnik zazna ob obisku spletne strani najprej njeno oblikovno podobo. Primeri spletnih
strani uspešnih podjetij na spletu dokazujejo, da je najboljša oblikovna podoba tista, ki je
preprosta in ki ne vsebuje nepotrebnih odvečnih elementov (Radoš, 2003).
Pri obliki je treba paziti, da podjetja, ki ponujajo spletno stran, izberejo pravo tipografijo. Pri
ustvarjanju blagovne znamke podjetja lahko izbira tipografije nakazuje posredne namige o tem,
kakšno je podjetje: ali je zabavno ali resno, funkcionalno ali informativno. Ne glede na to,
katero pisavo izberejo, se morajo prepričati, da bo prikaz deloval na vseh brskalnikih in
napravah (Radoš, 2003).
Naslednja pomembna stvar za ponudnike spletnih strani je besedilo. Pravijo, da je 70 %
dejavnosti na spletni strani osredotočenih na iskanje pravih informacij. Četudi uporabnik najde
prave informacije, jih bo 80 % le preletelo celotno stran, prebralo izpostavljeno besedilo, nato
pa bodo odšli naprej. Le majhen odstotek uporabnikov bo prebral celotno stran. Zato je
pomembno, da se stran prilagodi za teh 80 % uporabnikov (Arnolj, 2016).
Za uporabnike so pomembne tudi barve, ki jih vidijo na spletni strani. Razvoj učinkovite barvne
sheme je eden izmed najzanimivejših izzivov na spletu. Popolnoma lahko spremeni videz in
občutek spletne strani, narekuje pa tudi razpoloženje in ton strani. Spletna stran, ki uporablja
od tri do pet barv, je najprijetnejša za oko. V glavnem je pomembno, da izdelovalci ustvarijo
ustrezen barvni kontrast med informacijami (Arnolj, 2016).
Kar zadeva oblikovanje, pa morajo biti na spletni strani velike fotografije. Skorajda ni več
spletnih strani, ki ne bi vsebovale fotografij – vsaj tistih fotografij, ki so prikazane čez celotno
širino brskalnika in se prilagajajo za različne naprave. S postavitvijo slike v ozadje se zagotovi
njena vizualna izpostavljenost, ki lahko poleg kratkega besedila in gumba za poziv k dejanju
prikaže močno zgodbo, ki bo obiskovalce pritegnila k nadaljnjemu raziskovanju spletne strani
in vsebine, ki se skriva na njej (Arnolj, 2016).
Vsebina
Spletna vsebina mora biti ažurna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, pregledna,
verodostojna in uporabna. Ker podlegajo spletne vsebine drugačnim pravilom branja in pisanja
v primerjavi z vsebinami v tiskanih različicah, morajo ponudniki vedeti, kako jih napisati. Zelo
pogosta napaka, ki jo pri objavi vsebine na spletnih straneh delajo podjetja, je, da objavijo
popolnoma isto vsebino kot v svojih promocijskih prospektih in pri tem ne upoštevajo dejstva,
da spletni uporabniki s težavo prebirajo dolge tekste z ekrana. Zaradi tega je dobro, da je vsebina
kratka in jedrnata ter razdeljena v logične enote. Spletna stran nikakor ne sme biti natrpana s
tekstom. Dolge tekste morajo razdeliti v poglavja in jih predstaviti na več podstraneh (Radoš,
2003).
Vsebino, ki zajema široko vidno polje ekrana, lahko tudi razdelijo v več stolpcev. Za lažje
sprehajanje po vsebini pa bi morali uporabljati kratke in jasne naslove ter poudariti ključne
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besede. Najpomembnejše informacije morajo biti podane tako, da jih bodo uporabniki takoj
zaznali in jih bodo pritegnile k branju (Radoš, 2003).
Interaktivnost
Dobro narejene strani izkoriščajo možnost, ki jo splet kot medij omogoča: dvosmerno
komunikacijo med spletno stranjo in njenim obiskovalcem. Interaktivnost, ki zagotavlja aktivno
vlogo obiskovalca na spletni strani, se lahko zagotovi s pomočjo obrazcev in aplikacij.
Interaktivnost je še posebej pomembna, če želi podjetje graditi dolgoročen odnos s svojimi
strankami in jim nuditi kakovostne poprodajne storitve (Radoš, 2003).
To pa je izjemno pomembno za banke in njihove spletne strani.
Varnost
Že v prejšnjih poglavjih smo govorili o varnosti elektronskega in tudi spletnega bančništva.
Seveda bo izjemnega pomena, da bodo banke, ki jih bomo kasneje obravnavali, imele
zagotovljeno varnost. Le z zagotovljeno varnostjo in varovanjem podatkov svojih uporabnikov
bodo banke lahko računale na dobro obiskanost spletnih strani. Velja pa to za vse spletne strani.
Navigacija
Navigacija mora biti namenjena hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu do informacij.
Spletna stran mora vsebovati enostavno, razvidno in konsistentno navigacijo, ki bo omogočala
obiskovalcem udobno in hitro sprehajanje po vsebini spletnih strani. Ta mora biti pravilno
podana in logično razvrščena, kajti le tako bodo lahko obiskovalci našli informacije, ki jih
iščejo. Priporočljivo za ponudnike spletni strani je, da strani z dolgo vsebino vsebujejo
povezave znotraj teksta, ki vodijo na vrh strani. Spletne strani morajo biti načrtovane in
opremljene tako, da uporabniki v vsakem trenutku vedo, na kateri strani in kje znotraj strukture
spletne strani se nahajajo (v kateri kategoriji, podkategoriji). Strani z obširno vsebino morajo
na vidnem mestu vključevati iskalnik, s pomočjo katerega bodo uporabniki lažje in veliko
hitreje našli tisto, kar iščejo. Iskalnik mora zagotavljati učinkovito poizvedovanje med množico
dokumentov in omogočati hiter dostop do želenega dokumenta. Kakovost navigacijskega
sistema je najlažje preveriti tako, da se naredi test z naključnimi uporabniki (Radoš, 2003).
Hitrost spletnih strani
Nekatere spletne strani imajo odlično vsebino in videz, vendar so zaradi različnih napak v
funkcionalnostih počasne, kar lahko močno vpliva na zadovoljstvo obiskovalcev. Dobra
odzivnost spletne strani s seboj prinese veliko pozitivnih stvari, med drugim višje mesto med
organskimi rezultati v iskalnikih in dobro uporabniško izkušnjo, kar je danes še kako
pomembno. Posledično se obiskovalci na stran veliko raje vračajo (Atanasov, 2016).
Uporabnost
Uporabnost je tista karakteristika spletnih strani, ki omogoča uporabnikom, da z zadovoljstvom
uporabljajo spletno stran in da na njej najdejo informacije, ki bodo zadovoljile njihove želje in
potrebe (Radoš, 2003).
Pojem uporabnosti se močno prepleta z drugim vidiki oblikovanja spletnih predstavitev, od
kreativnosti, grafike, hitrosti nalaganja, navigacije, prek vsebinskih vidikov do všečnosti s
strani uporabnikov. Stopnja uporabnosti strani je odvisna predvsem od kakovostne vsebine,
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logične in enostavne navigacije, časa, ki ga potrebujejo uporabniki, da najdejo informacije, ki
so jih iskali, hitrosti nalaganja strani, načina prikazovanja vsebine, učinkovite uporabe,
zagotavljanja podpore uporabniku in podobno (Radoš, 2003).
Večja kot je uporabnost spletnih strani pri spletnem bančništvu, večji prihodek si bodo pridelale
banke.
In to je teh sedem sestavin, ki jih bomo upoštevali tudi kasneje, ko bomo preverjali uporabniško
izkušnjo spletnega bančništva v Sloveniji.

5.4 Uporabniška izkušnja na področju spletnega bančništva
Če se želijo zaščititi pred vdorom sodobnih konkurentov, ki ogrožajo posamezne finančne
storitve, in velikimi igralci, kot je Google ali Apple, ki v svoj portfolio storitev dodajajo vedno
bolj dodelane finančne sisteme, morajo banke poskrbeti za vidne napredke na treh področjih
(Kovačič G. , 2015):
1. oblikovanje uporabniških izkušenj, ki se osredotočajo na uporabnika. Uporabniške poti
morajo postati priročne in personalizirane na vseh področjih, vključno z naprednimi
storitvami, kot so najemi kreditov, odpiranje računov, pridobivanje kreditnih in
plačilnih kartic. Bistveni napredek na tem področju zahteva napredno razumevanje
nakupnih poti, uporabniške izkušnje in uporabniških vmesnikov. Poleg tega morajo
banke bolje digitalno podpreti interne procese in tako zmanjšati število informacij, ki
jih zahtevajo od kupcev na vseh stičnih točkah;
2. personalizacija, uporaba podatkov in napredna analitika. Čeprav imajo banke dostop do
ogromne količine podatkov, večine še vedno ne uporabljajo pri vsakodnevnem delu s
strankami. Ključno povečanje dodane vrednosti lahko dosežejo s segmentacijo in
ustvarjanjem prilagojenih ponudb za prodajo dodatnih storitev. To je mogoče samo, če
so podatki strukturirani in na voljo v realnem času v vsaki poslovalnici banke, e-bančnih
in mobilnih platformah. Analitična orodja lahko ponudijo napredne modele
predvidevanja naslednje storitve, ki jo bo stranka potrebovala, povečanje uporabe
obstoječih storitev in boljše ocenjevanje tveganja;
3. hitro preizkušanje in agilni razvoj. V preteklosti so poslovne odločitve bank temeljile
na maksimalno zanesljivem ocenjevanju tveganja. Takšen pristop do poslovanja, ki ne
predvideva nobenih preizkusov in napak, v sodobnem poslovanju ne podpira nujno
potrebne prilagodljivosti. Banke se morajo naučiti pristopa informiranega tveganja in
poskušati z novimi poslovnimi pristopi, kjer uspeh ni zagotovljen. Samo tako se bodo
lahko dovolj hitro prilagajale vsakodnevnim spremembam v nakupnih navadah strank
in pojavom novih konkurentov. V praksi morajo opustiti popolno osredotočenost na
varnost in doseči ravnovesje med varnostjo in inovacijami.
V časih, ko so ključne bančne storitve vedno bolj standardizirane in ne omogočajo več pravih
konkurenčnih prednosti, je lojalnost uporabnikov nižja. Uporabniška izkušnja tako postaja
vedno pomembnejši vzvod ohranjanja starih strank in pridobivanja novih (Kovačič G. , 2015).
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6 PRIMERJAVA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE SPLETNEGA
BANČNIŠTVA V SLOVENIJI
V tem poglavju bomo proučili, kakšna je bila uporabniška izkušnja na spletnih straneh v
izbranih bankah. Podali bomo naše mnenje o izbranih spletnih bankah in o celotnem
spletnem mestu, ki ga ponuja posamezna banka. Tu bomo podali oceno za posameznih sedem
sestavin (oblikovna podoba, vsebina, interaktivnost, varnost, navigacija, uporabnost in hitrost
spletne strani), ki smo jih v prejšnjih poglavjih že našteli in opisali. Na koncu bomo podali tudi
končno oceno celotne spletne izkušnje v posamezni banki. Rezultate bomo primerjali v
naslednjem podpoglavju.
Možne ocene so od 1 do 10, pri čemer sta 1 najnižja in 10 najvišja ocena.
Pred tem pa bomo predstavili vse izbrane banke in tudi opisali spletno bančništvo v teh bankah.

6.1 Nova Ljubljanska banka (NLB)
Nova Ljubljanska banka, d. d., oziroma NLB, d. d., je ena izmed največjih bank, ki poslujejo
pri nas. Sedež ima v Ljubljani, medtem ko njene poslovalnice delujejo po celi Sloveniji.
Poslanstvo banke je uresničevanje poslovnih ciljev na temelju tradicije in zaupanja ter z
odgovornim negovanjem poslovnih vrednot. Vpliv na finančni trg utrjujejo z aktivno vlogo na
vseh področjih družbenega razvoja, njihova vizija pa temelji na uspešnem razvoju družbe v
prihodnosti ter krepitvi ugleda in moči banke (BankaInfo, 2016a).
6.1.1 Predstavitev NLB
NLB spada pod okrilje NLB Skupine, ki je največja slovenska mednarodna skupina. NLB
Skupina ima pod svojim okriljem petinštirideset članic, ki delujejo na dvanajstih mednarodnih
trgih in nudijo razne kombinacije finančnih storitev za vsak posel. Pod NLB Skupino trenutno
posluje osem bank, sedem lizinških podjetij, tri družbe v zavarovalništvu, devet podjetij v
dejavnosti faktoringa in forfetiranja ter še ostale družbe, ki se ukvarjajo z različnimi finančnimi
posli (upravljanje premoženja, NLB Skladi itd.) (BankaInfo, 2016a).
Poslovna strategija za prihodnost NLB in NLB Skupine je strateško usmerjena k predpostavki,
da je NLB finančna ustanova z dolgoletno tradicijo, ki je v prvi vrsti usmerjena k zadovoljstvu
svojih komitentov in zagotavljanju strateških virov za rast in razvoj. Dva ključna strateška
stebra banke predstavljata korporativno bančništvo in bančništvo na drobno oziroma tako
imenovano retail bančništvo. Vsekakor sta cilj in vizija banke za prihodnost povrnitev ugleda
in širjenje poslovanja ter doseganje zastavljenih ciljev (BankaInfo, 2016a).
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Slika 10: Logotip NLB

Vir: (NLB, 2016a)

Začetki poslovanja NLB segajo v prejšnje stoletje, natančneje v leto 1889, ko je bila
ustanovljena prva mestna hranilnica v Ljubljani. V obdobju 1962–1889 so bile ustanovljene
prve slovenske mestne hranilnice. Hranilnica Ljubljana je nato uspešno poslovala in večala svoj
obseg poslovanja. Leta 1955 je bila ustanovljena Komunalna banka Ljubljana. Komunalna
banka je z leti postajala vse večja in pomembnejša banka, saj se je desetletje kasneje (natančneje
v obdobju 1961–1965) k njej priključilo še več drugih komunalnih bank (BankaInfo, 2016a).
Banka je nato postopoma začela širiti svoje poslovanje tudi izven slovenskih meja. V tujini je
začela poslovati leta 1967, leto dni kasneje je ustanovila tudi prvo predstavništvo v Nemčiji, in
sicer v Münchnu. Nekaj let kasneje je bila oblikovana in združena skupina Ljubljanske banke,
ki je bila sestavljena iz Ljubljanske banke in dvaindvajsetih drugih temeljnih bank. Leta 1990
se je skupina bank preobrazila v delniške družbe, ki so začele kotirati na borzi. V tem obdobju
so novo bančno skupino sestavljale Ljubljanska banka, d. d., lastna banka v New Yorku (LBS
Bank) in petnajst drugih hčerinskih bank. Še istega leta je banka ustanovila podjetje za promet
z nepremičninami LP Hipo in lizinško podjetje LB leasing (BankaInfo, 2016a).
Poslovanje skupine se je z leti vse bolj širilo. Današnje ime je NLB dobila 27. julija 1994, ko
je (na podlagi Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti) bila ustanovljena Nova Ljubljanska banka, d. d. Od leta 1994 do danes
se je v banki zgodilo še veliko prelomnih trenutkov. Omembe vredni so predvsem (BankaInfo,
2016a):








pripojitev in priključitev raznih bank in finančnih družb k NLB Skupini (npr. E-banka
Maribor, LB-Posavska banka, d. d., Krško, Koroška in Pomurska banka, Banka
Velenje, Zasavje in Domžale ter še mnogo drugih),
uvedba celostno prenovljene grafične podobe banke, odpiranje novih poslovalnic in
bančnih trgovin po Sloveniji in Evropi, širjenje poslovanja v tujini (npr. nakup
Euromarket banke v Črni gori ali pripojitev raznih bank k NLB Skupini, npr.
Continental banke Novi Sad itd.),
podpis pogodbe o strateškem partnerstvu z Banko Celje in Dolenjsko banko (leta 1999),
ustanovitev družbe NLB Skladi leta 2004,
omogočeno izvajanje domačih kreditnih plačil SEPA,
leta 2014 osnovni kapital banke predstavlja 20.000.000 kosovnih delnic, ki so v lasti
enega delničarja.
35

Mejnikov v razvoju in prelomnih trenutkov je bilo v zgodovini poslovanja NLB veliko.
6.1.2 Spletno bančništvo v NLB
Spletna stran NLB je korporativno ali poslovno spletno mesto, namenjeno čim boljšemu
poslovanju NLB. To pomeni, da je spletna stran izdelana profesionalno. Struktura spletnega
mesta je hierarhična (pri tej strukturi hiperpovezave usmerjajo uporabnika od strani s splošnimi
informacijami do strani s podrobnejšimi informacijami). Če odpremo povezavo
http://www.nlb.si, se nam odpre, kot je za pričakovati, spletna stran NLB.
Vstopna stran NLB obsega le eno zaslonsko dolžino zaslona najpomembnejših informacij.
Tako so nam vse pomembne informacije dosegljive hitro in vidne na en pogled. Vidimo jo
lahko na sliki 11. Na naslovni strani opazimo takojšnjo predstavitev banke in njene kontaktne
naslove. Imamo pa možnost, da prek povezave pridobimo dodatne informacije o banki, hkrati
pa se nam odprejo tudi sporočila za javnost.
Ogled spletne strani te banke je možen tudi v angleškem jeziku. Na sami strani so povezave
tudi do njihovih socialnih omrežij (Facebook, Google+, LinkedIn in YouTube). Vstopno stran
pa lahko sami spremenimo, bodisi da se nam odpre kot fizičnim uporabnikom ali pa nastavimo,
da bo prva stran namenjena podjetjem. Ponuja se nam tudi iskalnik.
Na vseh nivojih iskanja imamo na voljo tri fiksne možnosti povezav, poimenovane
Prebivalstvo, Podjetja in O banki. Imena povedo praktično vse: prva fiksna povezava je za
fizične uporabnike, ki želijo uporabiti njihovo spletno stran, druga je namenjena pravnim
osebam in podjetjem, tretja fiksna povezava pa nas pripelje do več povezav, ki bolje opišejo
NLB. V tej zadnji fiksni povezavi med drugim najdejo povezavo tudi tisti, ki iščejo službo v
banki, ali pa mediji, če želijo kaj pogledati. Ostale povezave so nekakšne podpovezave tem (se
jim prilagajajo itd.).
Zanimivost za spletno bančništvo, ki ga ponuja NLB, je takoj na prvi strani, kjer vidimo, da se
lahko prijavimo na e-obvestila. Tam lahko vpišemo svoj elektronski naslov in nato nas
obveščajo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

36

Slika 11: Začetna spletna stran NLB

Vir: (NLB, 2016a)

Pravo spletno bančništvo pomeni uporabo NLB Klika ali NLB Proklika. NLB Klik je namenjen
fizičnim uporabnikom, torej tistim, ki niso pravne osebe. NLB Proklik pa je namenjen pravnim
osebam oziroma podjetjem.
NLB Klik je način opravljanja bančnih storitev prek spleta, ki imetniku osebnega računa,
pooblaščencu ali zastopniku, skrbniku osebnega računa, razen imetnikom ali pooblaščencem
NLB Osnovnega računa nerezidenta (z eno besedo: uporabniku), omogoča vpogled v stanje na
osebnem računu, izvajanje plačil, naročila plačil obveznosti, prenosov sredstev med računi v
banki in izvajanje drugih storitev, ki jih NLB Klik omogoča (NLB, 2016c).
Z NLB Klikom lahko (NLB, 2016c):









opravljamo večino bančnih storitev, udobno doma, v službi ali parku,
pregledujemo stanje in promet ter plačujemo obveznosti kjerkoli in kadarkoli,
štiriindvajset ur dnevno, sedem dni v tednu, vse dni v letu,
prihranimo čas in denar, saj so stroški nižji kot na bančnem okencu,
dostopamo s samostojnim generatorjem OTP ali kvalificiranim digitalnim potrdilom
(KDP) – certifikatom AC NLB,
plačujemo z nalogi UPN doma in v območju SEPA, prenašamo sredstva med računi in
oddamo naročilo plačila v tuji valuti,
prejemamo, plačujemo in naročimo e-račune,
pridobimo individualno ponudbo za katerikoli NLB Kredit,
sklenemo depozit.

Za uporabo NLB Klika potrebujemo (NLB, 2016c):
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osebni račun,
elektronski naslov,
spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer 9.0 ali novejši, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera ali Safari,
operacijski sistem Microsoft Windows Vista (servisni paket 1 ali 2), Windows 7
(servisni paket1, 32- in 64-bitne različice), Windows 8 oziroma 8.1, MAC OS X
oziroma iOS, Android ali Ubuntu Linux,
nameščeno komponento za digitalno podpisovanje, ki ustreza našemu spletnemu
brskalniku (velja ob dostopu s certifikatom (KDP).

V banki priporočajo uporabo najnovejših različic spletnih brskalnikov, skladnih z našim
operacijskim sistemom.
Za NLB Proklik velja podobno kot za NLB Klik, le da tu gre za podjetja. NLB Proklik nam
omogoča (NLB, 2016d):














dostop štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu, prek spleta ali modema od kjerkoli – na
delovnem mestu, doma in v tujini,
cenejše poslovanje,
za oddajo vseh vrst plačil imamo več časa, saj velja daljši urnik,
vpogled v stanje in promet na računih kadarkoli,
preprosto izmenjavo (uvoz/izvoz) plačila, izpiske in e-račune z računovodskimi
programi,
plačila v domači in tujih valutah z datumom do 180 dni vnaprej,
pregled stanja in prometa na vseh računih, poslovnih karticah in vrednostnih papirjih,
pregled in izvoz vseh vrst izpiskov,
pregled e-obvestil o bančnem poslovanju,
delo z množičnimi plačili SEPA in neposrednimi obremenitvami SEPA,
delo z e-računi v vlogi izdajatelja in prejemnika,
določanje limita za podpisovanje plačil,
upravljanje denarnih sredstev povezanih podjetij v tujini.

Za uporabo NLB Proklika potrebujemo (NLB, 2016d):






poslovni račun,
osebni računalnik z ustreznim operacijskim sistemom Windows Vista, WIN 7, WIN 8
ali WIN 10,
povezavo do bančnega strežnika prek spleta,
programsko opremo za NLB Proklik – vse za novo namestitev ali nadgradnjo na
najnovejšo verzijo,
pametno kartico ali USB-pametni ključek.

NLB Proklik lahko dobimo v naslednjih različicah (NLB, 2016d):


enouporabniška različica: NLB Proklik je nameščen samo na enem računalniku, kjer je
tudi baza podatkov. Na tem računalniku lahko elektronske plačilne storitve opravlja
eden ali več uporabnikov;
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večuporabniška različica: elektronske plačilne storitve: plačila v domovini, čezmejna
plačila in plačila s tretjimi državami se lahko izvajajo na več računalnikih, povezanih v
lokalno omrežje.

S spletnim bančništvom se lahko še naročimo na tako imenovani e-račun. Ta nadomešča
klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko.
To je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku – prejemniku računa v
elektronski obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki so v NLB
nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje – spletno poslovalnico NLB Klik in e-banko
NLB Proklik. E-račun med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke,
če sta izdajatelj in prejemnik stranki iste banke, ali po medbančnem sistemu e-račun, v katerega
so vključene skoraj vse banke v Sloveniji (NLB, 2016b).
Elektronski naslov NLB je: info@nlb.si.
6.1.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v NLB
Oblikovna podoba spletne strani je zares dobra. Ko pridemo na vstopno spletno stran, ta
obsega le eno zaslonsko dolžino, kar v praksi pomeni, da vse pomembno vidimo takoj.
Uporabljeno besedilo je dobro in razločno, enako velja za uporabljene barve na spletni strani.
Fotografija v ozadju naredi stran še zanimivejšo. Za to spletno stran lahko rečemo, da ne
vsebuje odvečnih elementov. Pomembno je še, da hitro vidimo vstop v spletno poslovanje.
Kar zadeva spletne strani, je vsebina ažurna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata,
pregledna, verodostojna in uporabna. Tako tu res nimamo pripomb. Tudi za spletno banko (za
podjetja ali fizične uporabnike) je vsebina ob pravem času na pravem mestu.
Kar zadeva interaktivnost, je ta malo več kot povprečna. Sicer se lahko takoj na vstopni strani
povežemo z banko prek e-poštnega naslova in tako dobimo več informacij o njej, kar je dobro.
Tudi spletna banka, ki jo ponuja NLB, je kar všečna, ko se enkrat z njo povežemo. To velja v
primeru, če se želimo povezati prek enkratnega gesla. Težava nastopi, ko se želimo povezati s
spletno banko prek certifikata in povezave, ki jo najdemo na vstopni strani. Ko kliknemo nanjo,
se nam izpiše, da spletno mesto ne more zagotoviti varne povezave in da je spletno mesto
poslalo neveljaven odgovor. Če vemo, koliko so vložili v varnost spletnega bančništva, za tako
stanje krivimo slabo vsebino v ozadju. To povezavo so naredili slabo. To se izpiše enako, če se
želimo prijaviti kot fizični uporabnik ali kot podjetje.
Za varnost mora biti poskrbljeno. Še posebej, če želimo poslovati s to banko. Za varnost
poslovanja so pri NLB poskrbeli z različnimi varnostnimi elementi. Eden izmed njih je
kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča izvedbo podpisa digitalnih dokumentov in
varovanje zaupnih podatkov s šifriranjem. Drugi takšen element je osebno sporočilo ob prijavi.
Vsebino osebnega sporočila lahko oblikujemo sami. V polje, ki omogoča vnos petintridesetih
znakov, vnesemo poljubno besedilo, ki bo ob vsakem vstopu v NLB Klik prikazano poleg
imena in priimka. To polje je namenjeno zagotavljanju dodatne varnosti pri poslovanju prek
NLB Klika, saj preprečuje, da bi koga spletni goljufi speljali na ponarejeno prijavno stran in
tako pridobili podatke o vstopnem geslu. Tretji varnostni element je SMS-sporočilo. To je
prejemanje SMS-sporočil ob vsakokratnem vstopu v NLB Klik, ki jih uporabnik prejme na
mobilno številko. Ob vsakem vstopu oziroma poskusu vstopa v NLB Klik se prejme SMS39

sporočilo, v katerem sta navedena datum in ura vstopa v NLB Klik. Obstaja še četrti varnosti
element, ki se imenuje dodatno varnostno geslo. Pri NLB z obvezno uporabo dodatnega
varnostnega gesla omogočajo dodatno raven varnosti pri izvajanju plačil, prenosov med računi,
naročil nakazil v tujino, nakazovanju denarja itd. (NLB, 2016c).
Za varnost je torej pri NLB zelo dobro poskrbljeno.
Navigacija v spletnem sistemu NLB je odlična. Res je mogoče enostavno upravljati spletno
stran pri NLB. NLB omogoča hiter, pregleden in enostaven dostop do informacij. Njihova
spletna stran vsebuje enostavno, razvidno in konsistentno navigacijo, ki omogoča obiskovalcem
udobno in hitro sprehajanje po vsebini.
Uporabnost spletne strani in tudi spletne banke je zelo dobra. Uporabnikom omogoča kopico
stvari. Moteča je le ena majhna stvar, in sicer na spletni strani najdemo tudi menjalniške tečaje
in arhiv le-teh, na voljo je tudi informativni preračun tečaja v poljubno enoto. Pogrešamo pa
delniške tečaje in borzni indeks. Stran vsebuje le informacije za naložbenike. To bi lahko
popravili.
Sama hitrost spletne strani je izjemno dobra. NLB omogoča tudi izjemno hitro spletno
poslovanje. Torej je pri NLB izjemno dobro poskrbljeno tudi za hitrost.
Končna ocena: izjemno visoka uporabniška izkušnja za spletno bančništvo pri NLB. Motita
nas edino tista »nevarna povezava« in morda kakšno manjkajoče orodje, da bi lahko rekli, da
gre za popolno uporabniško izkušnjo.
V naslednji tabeli so predstavljene ocene za vse omenjene sestavine, podana pa je tudi končna
ocena za spletno bančništvo v NLB.
Tabela 3: Ocena spletnega bančništva v NLB
Sestavina
Oblikovna podoba
Vsebina
Interaktivnost
Varnost
Navigacija
Uporabnost
Hitrost spletnega mesta
Končna ocena

Ocena
10
10
7
10
10
9
10
9,4

6.2 Nova kreditna banka Maribor (NKBM)
Nova kreditna banka Maribor (NKBM) je ena izmed glavnih in največjih bank, ki danes
poslujejo v Sloveniji. Poleg slovenskega trga, kjer je poslovanje NKBM najbolj razširjeno,
družba posluje še na avstrijskem, hrvaškem in srbskem trgu. Skupino NKBM sestavlja skupaj
trinajst članic. Poleg NKBM je med članicami devet odvisnih družb, v katerih ima Nova KBM
prevladujoči delež, in ena pridružena družba. Čeprav se Skupina NKBM najbolj osredotoča na
bančništvo in standardne bančne storitve, se v skupini ukvarjajo še z večjim spektrom drugih
finančnih storitev, kot so: zavarovalništvo, upravljanje naložb v vzajemne sklade, finančno
svetovanje, nepremičninske dejavnosti in še nekatere druge manjše poslovne storitve
(BankaInfo, 2016b).
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6.2.1 Predstavitev NKBM
NKBM ima v Sloveniji odprtih veliko poslovalnic, ki so v različnih krajih naše dežele.
Že vrsto let uspešno nudijo in opravljajo bančne storitve ter postopoma širijo svoje poslovanje.
Poslanstvo in vizija NKBM za prihodnost poslovanja sta delovati kot sodobna in varna banka
s tradicijo, ki razume in spremlja stranke ter sledi razvojnim ciljem. Hkrati želi vzdrževati in
širiti že pestro ponudbo finančnih storitev, ki jih dosegajo v sodelovanju z ostalimi članicami
Skupine NKBM (BankaInfo, 2016b).
Slika 12: Logotip NKBM

Vir: (NKBM, 2016a)

Zgodovina poslovanja NKBM sega v leto 1862, ko je bila zabeležena ustanovitev Mestne
hranilnice Maribor. Mestna hranilnica je postopoma rasla in širila svoje poslovanje. Zelo
uspešno je poslovala predvsem v zadnjih letih pred prvo svetovno vojno, ko so bilance
izkazovale poslovne presežke in so hranilne vloge naraščale. Z rastjo in dobrim poslovanjem
so tako posledično naraščali tudi vsi hranilni rezervni skladi. Položaj hranilnice se je močno
poslabšal v času prve svetovne vojne in v času prevrata (1918–1919) (BankaInfo, 2016b).
Najbolj kritično obdobje hranilnice je bilo okoli leta 1932, ko je svetovna gospodarska kriza
prizadela tudi jugoslovansko gospodarstvo, saj se je takrat začelo panično in množično
dvigovanje denarnih prihrankov pri vseh bankah in hranilnicah. Črno obdobje se je nadaljevalo
vse do leta 1941. Polom poslovanja hranilnice je v tistem obdobju preprečila pomoč Narodne
banke Jugoslavije, ki ji je posodila 10.150.000,00 dinarjev in tako preprečila njen propad.
Sledila je še druga svetovna vojna, ki je močno posegla v poslovanje vseh hranilnic in čas po
drugi svetovni vojni, ki je pomenil razpad dotedanjega bančnega sistema (BankaInfo, 2016b).
V času po drugi svetovni vojni so se razmere periodično spreminjale. Tako je leta 1948 prišlo
do ukinitve Mestne hranilnice Maribor, leta 1952 pa do ponovne ustanovitve s sedežem v
Mariboru. Tri leta kasneje je bila zabeležena ustanovitev Komunalne banke Maribor, ki je bila
še isto leto preimenovana v Okrajno banko. Okrajna banka in mestna hranilnica Maribor sta se
leta 1962 združili. Leta 1965 je bil sprejet nov Zakon o bankah in kreditnih poslih, ki je
dotedanje komunalne banke opredelil kot gospodarske organizacije posebnega družbenega
pomena, ki jih upravljajo delovne organizacije in družbenopolitične skupnosti. Tako je sledilo
preimenovanje Mestne hranilnice Maribor in Okrajne banke v Kreditno banko Maribor, ki je
dobila funkcijo komercialne investicijske banke (BankaInfo, 2016b).
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Leta 1991 je dobila banka novo ime, in sicer se je preimenovala v NKBM, d. d., ter še istega
leta ustanovila družbo KBM Leasing, d. d., in podružnice v Ljubljani. Leto kasneje se je NKBM
pripojila še Komercialna banka Nova Gorica. Do danes je banka uspešno širila poslovanje in
večala svoj obseg. V zadnjih dvajsetih letih je bilo zabeleženih še veliko prelomnic, ki so
vplivale na rast in obseg poslovanja banke. Nekateri najpomembnejši mejniki, ki jih je še
vredno omeniti, so (BankaInfo, 2016b):






ustanovitev družb KBM Invest, d. o. o., in Gorica Leasing, d. o. o.,
uvajanje e-bančništva: Bank@Net za fizične osebe in Poslovni Bank@Net za pravne
osebe,
prevzem vseh komercialnih poslov (terjatev in obveznosti) in nakup večinskega deleža
LLT Murska Sobota leta 2001,
poslovanje v novem informacijskem sistemu NOBIS,
ustanovitev družbe M-Pay, d. o. o., skupaj z operaterjem Mobitel, d. d., vključitev v
TARGET – vseevropski medbančni plačilni sistem in trgovanje z delnico NKBM, d. d.,
z oznako KBMR (NKBM je bila prva banka v Sloveniji, katere delnice kotirajo na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev).

4. januarja 2012 je NKBM praznovala stopetdeseto obletnico delovanja Mestne hranilnice
Maribor, ki je bila predhodnica današnje banke. V njeni zgodovini je NKBM preživela veliko
vzponov in padcev, danes pa je zagotovo ena izmed najpomembnejših bank v Sloveniji, ki
uspešno posluje in združuje že trinajst dodatnih družb v štirih državah (BankaInfo, 2016b).
6.2.2 Spletno bančništvo v NKBM
Podobno kot pri NLB je tudi tu struktura spletnega mesta hierarhična (pri tej strukturi
hiperpovezave usmerjajo uporabnika od strani s splošnimi informacijami do strani s
podrobnejšimi informacijami). Spletna stran NKBM je korporativno ali poslovno spletno
mesto, namenjeno čim boljšem poslovanju banke.
To torej pomeni, da je spletna stran izdelana profesionalno. Če odpremo povezavo
https://www.nkbm.si/, se nam odpre, kot je za pričakovati, spletna stran NKBM.
Vstopna stran NKBM je malo večja kot le za eno zaslonsko dolžino, kar pomeni, da se moramo
z miško pomakniti še navzdol, da vidimo vse, kar nam ponujajo na vstopni strani NKBM.
Najbolj izstopajo animacije, ki nas obvestijo o bančnih novostih. Čisto spodaj so še kontaktni
naslovi in povezave do socialnih omrežij (Facebook, Skype, LinkedIn in YouTube). Zanimivo
je še, da lahko sami kliknemo, kateri del reklam nas zanima. Lahko pogledamo, kaj povedo o
izobraževanju, karieri in tako dalje. Vendar pa je teh reklam enostavno preveč. Kakorkoli, nad
animacijami je glavni del za uporabnike spletne banke. Čisto zgoraj je najprej nekaj fiksnih
povezav: O banki, Za medije, Kariera in Kontakti, čemur sledi povezava do spremembe spletne
strani v angleški jezik. Še bolj desno je iskalnik.
Tri izjemno pomembne povezave so malo bolj spodaj. Povezave se imenujejo: Osebni,
Poslovni, Investitorji. Obstaja še četrta povezava Nepremičnine, a nas vrže čisto na drugo
spletno mesto. Za uporabnike sta v glavnem najpomembnejši povezavi Osebni, ki je za fizične
uporabnike, in Poslovni, ki je za podjetja. Povezava Investitorji je, kot samo ime pove, za
investitorje, in povezava Nepremičnine za iskanje zemljišč, poslovnih prostorov ali stanovanj,
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ki jih lahko kupimo s pomočjo banke. Ostale povezave so nekakšne podpovezave tem (se jim
prilagajajo). Na sliki 13 je prikaz začetne spletne strani NKBM.
Slika 13: Začetna spletna stran NKBM

Vir: (NKBM, 2016a)

Poglejmo spletno bančništvo nekoliko podrobneje. V desnem kotu je ob naštetih povezavah
tudi povezava do spletne banke NKBM. Imenuje se Bank@Net. Enako kot NLB ima tudi ta
banka razdeljeno spletno banko za fizične uporabnike in za podjetja.
Spletna banka Bank@Net je odlična rešitev za vse, ki so veliko na poti in potrebujejo vpogled
v poslovanje štiriindvajset ur na dan. Opravljanje bančnih storitev prek spletne banke je
enostavno, hitro, varno in ugodnejše kot v poslovalnicah (NKBM, 2016b).
Spletna banka Bank@Net fizičnim uporabnikom omogoča (NKBM, 2016b):







vpoglede v stanje in promet na osebnih računih v evrih in tuji valuti,
prenose sredstev med osebnimi računi v banki, plačila (položnic, plačilnih nalogov,
UPN) v Sloveniji, plačila v tujino,
pošiljanje zahtevka za prekoračitev sredstev na TRR,
napoved in preklic napovedi dviga gotovine,
preklic ali naročilo prejemanja izpiskov prometa,
naročilo in blokado čekovnih blanketov in menjavo valut,
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pregled stanja in porabe po plačilnih karticah z odloženim plačilom in Moneti pri
NKBM,
naročilo plačilnih kartic z odloženim plačilom, posojilne kartice Karanta in Monete,
naročilo storitve Kredita takoj in druge kreditne dokumentacije,
spremljanje odplačevanja in stanje glavnice najetih kreditov.
varčevanja – spremljanje stanja in prometa na VOR, rentnem varčevanju,
stanovanjskem varčevalnem računu (SVR), depozitih in varčevanju v nacionalni
varčevalni shemi (NSVS),
sklepanje varčevalnega računa z odpovednim rokom (VOR), stanovanjskega
varčevalnega računa (SVR), ZA-TO varčevanja in depozitov,
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Moja naložba,
vpogled v pretekla vplačila na račun pri Moji naložbi,
vpogled v vzajemne sklade KBM Infond,
vpogled v stanje vrednostnih papirjev,
vpogled v tečajnico Ljubljanske borze preteklega dne,
spremljanje tečajev vrednostnih papirjev v portfelju.

Za uporabo spletne banke Bank@Net potrebujemo (NKBM, 2016b):






osebni računalnik,
pravilen sistemski čas,
pravilne regionalne nastavitve (Slovenija),
pravilne nastavitve brskalnika,
dostop do spleta.

Obstaja pa še spletna banka, imenovana Poslovni Bank@Net. Ta je namenjen pravnim osebam
oziroma podjetjem. Poslovni Bank@Net je zasnovan tako, da je uporabnikom prijazen.
Uporaba je enostavna in intuitivna, pri delu pa je mogoče vsak trenutek priklicati na ekran
navodila in pomoč za nadaljnje delo. Uporaba Poslovnega Bank@Neta pomeni predvsem
prihranek časa in denarja (NKBM, 2016b).
Poslovni Bank@Net omogoča (NKBM, 2016b):













zmanjšanje stroškov za obdelavo nalogov,
prihranek časa,
možnost izvoza vseh izpiskov za izbrano obdobje,
prikaz razpoložljivega stanja na izbranem računu,
prikaz podatkov o izbranem računu in prijavah uporabnika ter prikaz dodeljenih pravic
za posameznega uporabnika,
možnost obojestranskega komuniciranja z banko s pomočjo kreiranja sporočil prek
Poslovnega Bank@Neta,
natančen pregled nad dogajanjem na poslovnem računu,
domači in plačilni promet s tujino (dodane nove funkcionalnosti),
pošiljanje in prejemanje neposrednih bremenitev SEPA,
pošiljanje množičnih plačil SEPA,
pregled prometa in stanja na poslovnem računu,
prejemanje in oddajanje e-računov,
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prijava in odjava na prejemanje e-računov,
zahteve za odpiranje in spremembo dokumentarnega akreditiva,
Pregled različnih obvestil glede na vrsto posla (krediti, depoziti, račun, vrednostni
papirji, poslovne kartice, Moneta in druga obvestila),
polnjenje in praznjenje poslovne predplačniške kartice VISA,
pregled poslovanja po vseh poslovnih karticah ter možnost vpogleda v izpiske prometa
po posamezni in vseh poslovnih karticah,
dodatne kriterije za izbor iskane zahteve,
ni potrebnega osveževanja podatkov glede na izbor uporabnika,
dodan iskalni kriterij po izbranem podatku na posameznem pregledu zahtev,
možnost izbora prikaza števila podatkov v izbranem oknu.

Za uporabo spletne banke Poslovni Bank@Net potrebujemo (NKBM, 2016b):








osebni računalnik;
pravilen sistemski čas;
pravilne regionalne nastavitve (Slovenija);
pravilne nastavitve brskalnika;
ustrezno programsko opremo. Za delovanje aplikacije PBN je obvezna uporaba
brskalnika Internet Explorer (IE) 9 ali novejših različic (IE 10, IE 11, IE 12) ali Mozille
Firefox (FF) 20 ali novejše. Aplikacija deluje tudi na brskalnikih Chrome, Safari in
Opera. Operacijski sistemi, na katerih deluje aplikacija PBN, so: Windows, Linux in
Mac;
dostop do spleta.
Slika 14: Možnost za vstop v spletno banko Bank@Net

Vir (NKBM, 2016a)

Kar zadeva spletno bančništvo pri NKBM, je treba omeniti, da se lahko prijavimo tudi na enovice. Tu vpišemo svoj elektronski naslov in potem nas obveščajo o aktualnih informacijah in
dogodkih iz NKBM.
Elektronski naslov NKBM je: info@nkbm.si.
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6.2.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v NKBM
Oblikovna podoba spletne strani NKBM je kar dobra, vendar nas nekoliko moti, da se je treba
z miško pomikati navzdol, da bi videl celotno vsebino spletne strani. Kar zadeva besedila in
uporabljene barve, bi lahko trdili, da so pametno postavljene in uporabljene. Tudi animacija, ki
prikazuje oglase, se nam zdi zanimiva. Pomembno je tudi to, da takoj ko pridemo na spletno
stran NKBM, vidimo povezavo do spletnega bančništva.
Vsebina je razumljiva, slovnično pravilna in verodostojna. Težava pa nastopi, ker zaradi preveč
oglasov ni pregledna in jedrnata. Nam pa je všeč, da imajo nagradno igro, kjer podarjajo
nagrade tistim, ki jim povedo, kaj jim ni všeč na spletni strani. To izvajajo v želji, da ponudijo
boljše spletno mesto. Tudi vsebina spletne banke nam je všeč.
Na področju interaktivnosti je NKBM res naredila napredno spletno mesto. Vsem
uporabnikom so na voljo razni izračuni za kredite, kjer lahko vpišejo, koliko kredita si želijo.
Odlična je tudi aplikacija, kjer iščeš nepremičnine, ki ti lahko pomagajo odplačati dolgove v
banki. Ponujajo tudi možnost, da jim uporabniki sporočijo svojo e-pošto in se tako povežejo z
novicami iz NKBM. Tudi spletna banka je zelo dobra organizirana in prijazna za uporabo.
Za varnost spletnega bančništva je poskrbljeno tudi v NKBM. Če želimo poslovati v prek
spleta, se lahko zavarujemo z generatorjem enkratnih gesel. Takšen način zavarovanja je na
primer na voljo v obliki prenosnega ključka. Dober način zavarovanja podatkov je naslednji:
ob prvem vstopu uporabniki ob podpisu vloge za pristop k spletni banki prejmejo uporabniško
ime in ovojnico s prvim osebnim geslom, ki je potreben za vstop v spletno banko. Tisti
uporabniki, ki malo manj verjamejo spletnemu bančništvu, lahko namesto običajne prijave z
uporabniškim imenom in geslom izberejo tudi način prijave, pri katerem ob vsakem vstopu v
spletno banko uporabijo varnostno PIN-kodo in enkratno geslo identifikacijske kartice Secur
ID (NKBM, 2016b).
Čeprav je prej omenjeno iskanje nepremičnin zabavna aplikacija, je vseeno nekoliko čudno
izdelana. In to je naša težava, kar zadeva navigacijo. Ko klikneš na nepremičnine, te namreč
vrže na drugo spletno mesto. To je nekoliko preveč neorganizirano za naš okus. Drugače spletno
bančništvo v NKBM nudi enostavno, razvidno in konsistentno navigacijo.
Uporabnost je brezhibna tako glede spletnega mesta kot spletne banke NKBM. Nudi res kopico
različnih aplikacij, ki olajšajo delo mnogim generacijam, ki želijo preizkusiti spletno bančništvo
banke.
Spletno poslovanje in samo spletno mesto potekata brez težav in predvsem hitro. Sicer se lahko
zgodi, da je bančni strežnik preobremenjen, kar posledično pomeni počasnejše delo za
uporabnike. Mi teh težav nismo imeli, zato lahko glede hitrosti NKBM podelimo res visoko
oceno.
Končna ocena je izjemno visoka. Uporabniška izkušnja spletnega bančništva pri NKBM je
zelo visoka. Sicer za ščepec nižja kot pri NLB, a pretiranih razlik ni.
V naslednji tabeli so prikazane še ocene, ki smo jih podelili pri ocenjevanju uporabniške
izkušnje spletnega bančništva v NKBM.
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Tabela 4: Ocena spletnega bančništva v NKBM
Sestavina
Oblikovna podoba
Vsebina
Interaktivnost
Varnost
Navigacija
Uporabnost
Hitrost spletnega mesta
Končna ocena

Ocena
9
8
10
10
8
10
10
9,3

6.3 Abanka
Abanka, d. d., je druga največja slovenska banka, ki svojim strankam z dolgoročnimi
partnerskimi odnosi, odličnim poslovanjem, skrbjo za varnost in nenehnim razvojem ponuja
najboljše storitve na področju financ (BankaInfo, 2016c).
Abanka, d. d., ima razvejano mrežo poslovalnic po vsej državi, v katerih zaposleni z osebnim
pristopom ponujajo svetovanje in celovite finančne storitve (od klasičnega bančništva, bančnozavarovalnih storitev do investicijskega bančništva). Vsem komitentom Abanke je kjerkoli in
kadarkoli na voljo tudi e-bančništvo Abanet (BankaInfo, 2016c).
Slika 15: Logotip Abanke

Vir: (Abanka, 2016a)

6.3.1 Predstavitev Abanke
Abanka, d. d., svojo ponudbo dopolnjuje s storitvami na področju lizinga, faktoringa in
upravljanja investicijskih skladov. Kot njihove ključne strateške usmeritve navajajo povečanje
kapitalske moči za razvoj in stabilno poslovanje banke, tudi povezovanje z drugimi bankami,
okrepitev poslovanja s prebivalstvom ter z malimi in srednje velikimi podjetji ter stroškovno in
procesno učinkovitost. Njihovo poslanstvo povezujejo z odličnostjo finančnih storitev
(BankaInfo, 2016c).
Abanka je usmerjena predvsem v poslovanje s prebivalstvom ter malimi in srednje velikimi
podjetji, ob tem pa zagotavlja celovit bančni servis tudi za večja podjetja. S svojo tradicionalno
usmerjenostjo je banka pomemben člen v mednarodni menjavi, usposobljena pa je tudi za vse
vrste poslov komercialnega bančništva v domačih in mednarodnih plačilih ter drugih finančnih
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transakcijah. Abanka se v prihodnosti usmerja v zagotavljanje tehnološke naprednosti,
prijaznosti in odzivnosti (BankaInfo, 2016c).
Na tem mestu je treba predstaviti tudi zgodovino Abanke.
Abanka je kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino začela delovati že leta
1955. Leta 1977 se je preimenovala v Jugobanko – Temeljno banko Ljubljana, ki je po obsegu
poslovanja s tujino že takrat v sistemu Jugobanke zasedla tretje mesto. Decembra 1989 je na
osnovi sklepa zbora banke prišlo do preoblikovanja v Abanko, delniško družbo, in posledično
do izstopa iz sistema Jugobanke. Takrat je delovalo že šestindvajset slovenskih poslovnih enot.
Abanka, d. d., Ljubljana je začela s samostojnim poslovanjem januarja 1990, do naslednje večje
spremembe pa je prišlo leta 2002, ko se je združila z Banko Vipa, d. d. Od takrat se je banka
imenovala Abanka Vipa, d. d. (BankaInfo, 2016c).
Na začetku oktobra 2015 je Abanka Vipa, d. d., kupila Banko Celje in se preimenovala v
Abanko, d. d. S to pripojitvijo je Abanka postala druga največja banka v naši državi s sedežem
v Ljubljani na Slovenski cesti 58. Med odvisne družbe Abanke spadajo (BankaInfo, 2016c):





Aleasing, d. o. o., s sedežem v Ljubljani,
Afaktor, finančna družba za faktoring, d. o. o., s sedežem v Ljubljani, Zagrebu in
Beogradu,
Anepremičnine, d. o. o., s sedežem v Ljubljani,
AB58, d. o. o., finančno svetovanje, s sedežem v Ljubljani.

6.3.2 Spletno bančništvo v Abanki
Tako kot prejšnji dve banki je tudi Abanka pripravila korporativno ali poslovno spletno mesto,
namenjeno čim boljšemu poslovanju Abanke. To pomeni, da ima Abanka spletno stran izdelano
profesionalno. Struktura spletnega mesta je hierarhična (pri tej strukturi hiperpovezave
usmerjajo uporabnika od strani s splošnimi informacijami do strani s podrobnejšimi
informacijami). Če kliknemo na povezavo http://www.abanka.si/, se nam odpre, kot je za
pričakovati, spletna stran Abanke.
Vstopna stran obsega več kot eno zaslonsko dolžino, zato se moramo z miško pomakniti
navzdol, da vidimo vse, kar nam Abanka ponuja. Naslovna stran nam ponudi animacije, ki se
neprestano spreminjajo in oglašujejo razne stvari. Stran je v bistvu zanimivo sestavljena.
Najbolj izstopajo tri fiksne povezave na vseh mestih. Imenujejo se Osebne finance, Poslovne
finance in Privatno bančništvo. Ostale povezave so nekakšne podpovezave tem (se jim
prilagajajo).
Osebne finance so za fizične uporabnike in poslovne za podjetja. Privatno bančništvo pa ponuja
ekskluzivne finančne storitve. Desno od njih je še iskalnik. Nad njimi imamo še povezave, kot
so Novinarsko središče, Novice, O Abanki, Za vlagatelje, Moja Abanka, Kontakt, Pomoč itd.
Med kupom ostalih spremenljivih povezav (odvisno, kaj izberemo od fiksnih) pa najdemo še
kontakt Abanke in povezave do socialnih omrežij Facebook in YouTube. Na sliki 16 vidimo
začetno spletno stran Abanke.
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Slika 16: Začetna spletna stran Abanke

Vir: (Abanka, 2016a)

spletno bančništvo je v Abanki zelo dobro dodelano. Na desni strani pod e-bančništvom
najdemo tudi spletno bančništvo. V Abanki imajo podobne zahteve kot v prej omenjenih
bankah. Kar zadeva spletno bančništvo, ponuja Abanka veliko zanimivih stvari, zato jih nekaj
predstavljamo v nadaljevanju.
Spletna banka Abanet com
Spletna banka Abanet com nudi udobno spletno poslovanje podjetij in podjetnikov kjerkoli in
kadarkoli. Spletna banka nudi široko paleto storitev, enostavno in poceni poslovanje, vse
storitve domačega, čezmejnega plačilnega prometa in plačilnega prometa s tretjimi državami
pa naj bi lahko opravljali varno, zanesljivo in pregledno. Spletna banka Abanet com omogoča
(Abanka, 2016b):









prihranek časa,
ugodnejše cene storitev plačilnega prometa,
preprosto, hitro in učinkovito finančno poslovanje,
možnost prijave/odjave prejema e-računov,
možnost poljubne izbire glavnega prednostnega računa, prilagajanja tabel, poljubnega
poimenovanja izdelkov, prilagajanja začetne strani,
večjo mobilnost, saj lahko prek spleta pregledamo in podpišemo naloge, pripravljene v
e-banki Abacom in/ali spletni banki Abanet com,
stalen in popoln pregled nad računi,
možno razmejitev pravic priprave in pošiljanja nalogov od pravic podpisovanja,
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dostop do strežnika Abanke je mogoč prek spletne povezave,
obvladovanje računov več podjetij z enim veljavnim kvalificiranim digitalnim
potrdilom na zaščitni kartici oziroma ključku in/ali mŽetonom,
podpisovanje plačilnih nalogov (paketov), ki so bili pripravljeni v osnovni
enouporabniški ali večuporabniški različici e-banke Abacom in/ali v spletni banki
Abanet com prek spleta.

Pregled poslovnega sodelovanja
Pregled poslovnega sodelovanja omogoča celovit in enostaven spletni pregled poslovnega
sodelovanja nekega podjetja z Abanko. Namenjen je torej pravnim osebam in zasebnikom, ki z
Abanko poslovno sodelujejo. Ta aplikacija omogoča (Abanka, 2016b):




celovito informacijo o raznolikem poslovnem sodelovanju z Abanko,
brezplačno uporabo storitve,
možnost hitrega in enostavnega pregleda – štiriindvajset ur na dan in vse dni v letu.

Spletna banka Abanet
Spletno banko Abanet lahko uporabljajo zasebniki in omogoča storitve domačega plačilnega
prometa. Prenose lahko izvajajo kadarkoli. Namenjena je torej fizičnim uporabnikom. Spletna
banka Abanet omogoča (Abanka, 2016b):















prihranek časa in denarja,
preprosto, hitro in učinkovito finančno poslovanje štiriindvajset ur na dan, vse dni v
letu,
izvajanje plačil in prenosov sredstev z nižjo bančno provizijo kot na bančnem okencu,
možnost oddaje naročila in digitalno sklepanje pogodbe za e-račune, potrdila o izvršenih
plačilnih nalogih, plačila v tujino, uporabo mobilne storitve Abasms,
možnost prijave/odjave prejema e-računov v spletno banko Abanet pri izbranih
izdajateljih računov,
možnost nakupov v izbranih spletnih trgovinah,
celovit pregled osebnih financ, saj so dostopni vsi potrebni podatki: o lastnih in
pooblaščenih osebnih ter poslovnih računih zasebnikov, limitu, plačilih, prenosih
sredstev, porabi s plačilnimi karticami, kreditih, varčevanjih (vključno z varčevalnim
računom in storitvijo Abacent) in naložbah v vrednostne papirje,
možnost prijave nove storitve, z izjemo osebnih in poslovnih računov neposredno v
spletni banki Abanet,
možnost uporabe s kvalificiranimi digitalnimi potrdili vseh javnih overiteljev,
možnost vnosa domačih plačilnih nalogov za 360 dni vnaprej,
možnost uporabe spletne banke Abanet brez digitalnega potrdila z omejenimi
funkcionalnostmi,
možnost izvoza podatkov v Excelovo ali tekstovno datoteko,
spletna banka Abanet deluje na osebnih računalnikih PC v okoljih Windows s spletnima
brskalnikoma Microsoft Internet Explorer in Firefox.
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Slika 17: Prijava v spletno banko Abanet

Vir: (Abanka, 2016a)

Spletni plačilni servis
Spletni plačilni servis omogoča varen način plačevanja v spletni trgovini. Kupci izdelke plačajo
v varnem okolju spletne banke Abanet, spletna trgovina pa je takoj obveščena o izvedbi plačila.
Prednosti tega so (Abanka, 2016b):







spletni nakup postane enako varen kot uporaba spletne banke Abanet,
varen način plačevanja je moč enostavno implementirati v spletno trgovino,
kupci ob plačilu izdelkov ne plačajo nadomestila obdelave plačilnega naloga,
spletna trgovina takoj prejme povratno informacijo o uspešnosti izvedbe transakcije,
možno je plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom,
za vsako uspešno izvedeno transakcijo se spletni trgovini zaračuna nadomestilo.

Abakredit
Abakredit je namenski kredit, ki ga Abanki najavi kreditni posrednik. Kupcem za pridobitev
kredita ni treba obiskati banke, banka pa sredstva v celoti nakaže na transakcijski račun
kreditnega posrednika, ki tako s sredstvi prosto razpolaga. Abakredit omogoča (Abanka,
2016b):






potencialnim kupcem za pridobitev kredita ni treba obiskati banke, saj vse potrebno za
kredit uredi kreditni posrednik oziroma prodajalec blaga ali storitev,
banka sredstva nakaže na transakcijski račun kreditnega posrednika, ki lahko s sredstvi
prosto razpolaga,
enostavna uporaba spletne aplikacije za najavo kredita, ki v veliki meri opozarja na
ustreznost vnesenih podatkov,
kreditojemalcu vloge za kredit ni treba potrjevati pri delodajalcu,
kreditni posrednik sam skrbi za administracijo svojih pooblaščenih oseb za delo z
aplikacijo za najavo kreditov.
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E-račun
E-račun enakovredno zamenjuje klasično papirno obliko računa z elektronsko. Izda ga izdajatelj
e-računa za opravljeno storitev ali prodano blago. Dobre strani e-računa so (Abanka, 2016b):






stroškovno učinkovito: nižji materialni in operativni stroški priprave računov,
zanemarljivi stroški distribucije,
hitro: izstavljanje e-računov, zapiranje knjigovodskih postavk, vlaganje v e-arhiv za
dolgoročno hranjenje prejetih in izdanih e-računov v skladu z zakonom,
omogočeno brez dodatne opreme: s programsko opremo in infrastrukturo Abacoma,
pregledno: poravnavanje obveznosti prejemnikov e-računov,
prilagodljivo: možnost priprave e-računa v lastni aplikaciji.

Elektronski naslov Abanke je: info@abanka.si.
6.3.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v Abanki
Oblikovna podoba za spletno bančništvo pri Abanki je relativno dobra. Podobno kot pri
prejšnji banki se moraš tudi tukaj pomikati navzdol, da vidiš celotno vsebino, kar nam ni ravno
najbolj všeč. Imamo tudi občutek, kot da je nekoliko preveč besedila na spletni strani. Malce
slabša je tudi izbira barv, še posebej slabovidni bi težko ločili besedilo. Zelo pa nam je všeč
animacija, ki se spreminja in nas opomni na priložnosti, ki jih ponuja banka. Zelo nam je všeč
tudi način, kako se lahko povežeš in uporabljaš spletno bančništvo, še posebej, ker je več
možnosti za spletno poslovanje.
Vsebina na spletnem mestu je dobra, saj je ažurna, slovnično pravilna, verodostojna in tudi
uporabna. Je pa preveč besedila in se hitro izgubiš v sicer uporabni vsebini. Vsebina, ki jo
ponujajo uporabnikom spletnih bank, je dobra.
Interaktivnost je na spletnem mestu Abanke odlična. Imajo anketo, s katero glasuješ, zelo
enostavno se povežeš s spletno banko in od tam posluješ. Lahko se prijaviš na e-novice in
prejemaš obvestila od Abanke. Dobra stvar je hitri kontakt, kjer lahko takoj postaviš vprašanje,
če te kaj zanima. V spletno mesto imajo vključene mnoge izračune in tečaje, s katerimi si lahko
pomagaš pri poslovanju. Zanimivost, ki so jo vključili v spletno mesto, je tudi to, da lahko igraš
igrice za razvedrilo. To je verjetno namenjeno otrokom. Na tem področju so tej res brezhibni.
Za varnost je poskrbljeno na naslednji način: z najsodobnejšo tehnologijo za zaščito podatkov
na spletu, kriptografijo, usmerjevalniki, požarnimi zidovi, internimi preverjanji in postopki
identifikacije. Do spletne banke lahko dostopamo na dva načina: z veljavnim digitalnim
potrdilom ter z uporabniškim imenom in osebnim geslom (uporabniki si lahko to možnost
omogočijo sami v spletni banki). Vsa komunikacija med uporabnikovim spletnim odjemalcem
in strežnikom poteka prek protokola TLS (angl. Transport Layer Security), kar predstavlja
najvišjo obliko varnosti, kakršno uporabljajo največje mreže po svetu, in deluje na vseh spletnih
mestih, ki zahtevajo zaščito podatkov (Abanka, 2016b).
Za varnost naših podatkov je torej poskrbljeno.
Navigacijo je Abanka naredila razvidno in konsistentno. Vendar pa se je zaradi ogromnega
besedila mogoče izgubiti v vsej tej navigaciji. Je pa res, da je to le izjemno majhna napaka, tako
da smo kar zadovoljni tudi z navigacijo.
52

Uporabnost raznih, že prej naštetih aplikacij je odlična. Tudi večje število spletnih bank je
dobra stvar, saj se tako lahko vsak prijavi le na tisto, kar ga zanima. Glede tega res nimamo
pripomb.
Hitrost je odlična, saj se res hitro sprehajamo skozi povezave na spletnem mestu. A smo
naleteli na manjšo težavo pri spletni banki. Po določenem času se uporaba spletne banke
samodejno prekine, kar pomeni, da se tudi povezava med uporabnikom in banko prekine. To je
dodaten varnostni ukrep, ki pa žal v določeni meri omejuje uporabo. In ne le to, tudi upočasni
poslovanje, vsaj nekoliko.
Končna ocena je tudi tu izjemno visoka. Spletno mesto in celotno spletno bančništvo sta
odlično narejena. Veliko si da pomagati z njihovimi aplikacijami. Čeprav je res, da je
uporabniška izkušnja malo nižja kot pri NLB in NKBM, še vedno lahko trdimo, da je spletno
bančništvo pri Abanki visoka uporabniška izkušnja.
Ocene za uporabniško izkušnjo spletnega bančništva v Abanki so razvidne iz spodnje tabele.
Tabela 5: Ocena spletnega bančništva v Abanki
Sestavina
Oblikovna podoba
Vsebina
Interaktivnost
Varnost
Navigacija
Uporabnost
Hitrost spletnega mesta
Končna ocena

Ocena
8
8
10
10
9
10
9
9,1

6.4 SID banka
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (krajše: SID banka, d. d.,
Ljubljana) deluje kot izvozno-razvojna banka in kot pooblaščena slovenska izvozno-kreditna
agencija (IKA), ki izvaja nemarketabilna zavarovanja v imenu in za račun Republike Slovenije.
SID banka je naslednica Slovenske izvozne družbe, d. d., Ljubljana, ki je bila ustanovljena 22.
10. 1992 kot posebna zasebnopravna finančna institucija za zavarovanje in financiranje izvoza
(SID Banka, 2016a).
6.4.1 Predstavitev SID banke
Konec leta 2006 je družba pridobila licenco Banke Slovenije in se preoblikovala v
specializirano banko za spodbujane izvoza in razvoja. 28. julija 2008 je skupščina SID banke
sprejela sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja (Republiko
Slovenijo). Sklep o prenosu delnic je bil 18. septembra 2008 vpisan v register. S tem je
Republika Slovenija postala edini delničar SID banke, s čimer je bil izpolnjen pogoj za uporabo
Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB), ki ga je Državni zbor RS sprejel 23.
maja 2008 (SID Banka, 2016a).
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Zgodovina SID banke je prikazana v naslednji tabeli.
Tabela 6: Zgodovina SID banke
Leto

Dogodek
Ustanovitev Slovenske izvozne družbe
(SID) kot posebne zasebnopravne finančne
institucije za zavarovanje in financiranje
izvoza Republike Slovenije.
Začetek veljavnosti Zakona o zavarovanju in
financiranju mednarodnih gospodarskih
poslov.
Začetek delovanja SID – Prve kreditne
zavarovalnice, d. d., Ljubljana.
Konec leta se je SID s pridobitvijo
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje
bančnih in drugih finančnih storitev
preoblikovala v banko in spremenila naziv v
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka,
d. d., Ljubljana (skrajšano SID banka, d. d.,
Ljubljana).
Začetek delovanja SID banke kot
specializirane banke.
Začetek veljavnosti ZSIRB, ki banki
podeljuje dve pooblastili
Z dopolnitvami Zakona o bančništvu je bilo
izrecno določeno, da je SID banka
pooblaščena specializirana slovenska
spodbujevalna izvozna in razvojna banka, ki
ne sme sprejemati depozitov s strani
javnosti.
SID banka je bila oktobra na podlagi
odločbe Banke Slovenije pripoznana kot
banka, pomembna za bančni sistem
Republike Slovenije.
Banka Slovenije je na podlagi ZBan-2 izdala
odločbo o določitvi SID banke kot druge
sistemsko pomembne banke.

1992

2004
2005

2006

2007
2008

2010

2011

2015

Vir: (SID Banka, 2016b)

Logotip SID banke je prikazan na sliki 18.
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Slika 18: Logotip banke SID

Vir: (SID Banka, 2016d)

6.4.2 Spletno bančništvo v SID banki
Spletna stran SID banke je korporativno ali poslovno spletno mesto, namenjeno poslovanju
omenjene banke. To pomeni, da je spletna stran izdelana profesionalno. Struktura spletnega
mesta je tudi tu hierarhična (pri tej strukturi hiperpovezave usmerjajo uporabnika od strani s
splošnimi informacijami do strani s podrobnejšimi informacijami). Če kliknemo povezavo
http://www.sid.si/, se nam odpre, kot je za pričakovati, spletna stran SID banke.
Vstopna stran SID banke obsega bolj kot ne eno zaslonsko dolžino zaslona. Sicer so malo bolj
desno še informacije, ki segajo tudi nekoliko nižje. A kljub temu vse, kar je pomembno, vidimo
takoj, ko odpremo spletno stran. Vidimo tudi, da je spletna stran dokaj enostavno izdelana.
Vidimo cel kup fiksnih povezav, ki so prikazane na vseh mestih. Te povezave so: O banki
(predstavitev banke), Financiranje (opisani načini financiranja banke), Zavarovanje (opisani
načini zavarovanja banke), Mediji (povezava za medije), Investitorji (tu spadajo obveznice,
bonitete, finančni koledar), Kadri (opisana dela, ki jih ponuja banka – tudi koga bodo
štipendirali), Javna naročila (kaj je kdo javno naročil, kupil prek njih itd.), Junckerjev sklad
(sredstva EU, do katerih pomaga SID banka ostalim bankam). Ostale povezave so nekakšne
podpovezave tem (se jim prilagajajo). Te se spreminjajo na levi strani.
Zgoraj v desnem kotu so še povezave Domov (da se lahko vrneš na začetno stran od koderkoli
na spletnem mestu), Kazalo (je v bistvu kazalo celotne spletne strani – dobra stvar za tiste, ki
prvič obiščejo spletno stran), Kontakt (da lahko vprašaš banko, če te kaj zanima) in pa
povezava, da celotno stran spremeniš v angleški jezik. Na tej strani vidimo še iskalnik.
Slika 19 ponazarja omenjeno začetno stran v SID banki.
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Slika 19: Začetna spletna stran SID banke

Vir: (SID Banka, 2016a)

In to je skoraj vse, kar zadeva spletno bančništvo SID banke. Res je sicer, da banka prek vloge,
ki jo mala in srednja podjetja pošljejo prek spleta, odobri ali zavrne posojilo. Vloga je prikazana
na sliki 20.
Slika 20: Prijava za kreditno vlogo

Vir: (SID Banka, 2016c)

Omenjeni kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD1) ter izpolnjuje naslednje pogoje (SID Banka, 2016c):



po velikosti spada v kategorijo MSP (majhna in srednja podjetja),
ni podjetje v težavah,
56








po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima
neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije,
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih),
posluje najmanj dve polni poslovni leti (štiriindvajset mesecev) oziroma razpolaga z
računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti,
ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih
računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Elektronski naslov SID banke je: info@sid.si.
6.4.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v SID banki
Oblikovna podoba je zelo dobra tudi pri spletnem mestu SID banke. Praktično cela vstopna
stran se vidi na navadnem zaslonu. Sicer se lahko pomaknemo nekoliko navzdol, a tam ne
najdemo ničesar bistvenega – le aktualnosti banke, kar se z lahkoto spregleda, ker vse
pomembno vidimo takoj, ko odpremo spletno mesto. Največji odbitek pri oblikovni podobi je
enostavno preveč besedila.
Vsebina je natančna, slovnično pravilna, razumljiva, verodostojna. Ni pa jedrnata in pregledna,
kar sta tudi zelo pomembna dejavnika vsebine. SID banka ne ponuja spletnega bančništva, zato
tega pri vsebini nismo ocenjevali.
Smo pa zato pomanjkanje spletnega bančništva kot aplikacijo, ki omogoča poslovanje
uporabnikom, upoštevali pri interaktivnosti. To je seveda ogromen minus. Tudi na samem
spletnem mestu ni veliko povezav, ki bi omogočale interakcijo med banko in uporabnikom.
Edina interakcija je tista, ko omogočijo podjetjem, da jim pošljejo vloge za kredit. Prav zato
smo podali tako slabo oceno.
Za varnost so morali poskrbeti, da te vloge ne pridejo v roke nepridipravom. To so storili s
postopki identifikacije ter z uporabniškim imenom in osebnim geslom. To je edini varnostni
sistem uporabljen pri banki. Zato je ocena nekje povprečna za varnost.
Pri navigaciji nimamo veliko pripomb, ker je dobra. Edina slaba stvar je preveč besedila, ki
malo oteži samo navigacijo. Drugače je navigacija konsistentna.
Uporabnost ni ravno takšna kot pri ostalih omenjenih bankah. Niti približno ne. Sicer so
pripravili ogromno dokumentov, tako da bodo tisti, ki radi veliko berejo, mogoče celo
zadovoljni s to spletno stranjo. A nam ni preveč všeč, zato smo jo tudi ocenili z nekoliko
podpovprečno oceno.
Hitrost je odlična. Iskanje povezav skozi celotno spletno mesto ne povzroča niti najmanjših
težav.
Končna ocena spletnega mesta SID banke ni navdušujoča kot pri prejšnjih bankah. Gre za
povprečno uporabniško izkušnjo, ko govorimo o spletnem bančništvu SID banke. Gre namreč
za izjemno navadno spletno stran. Sicer si želimo enostavno spletno stran, a vseeno dobimo
občutek, da je ta spletna izkušnja preveč enostavna.
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Ocene za uporabniško izkušnjo spletnega bančništva so podane naslednji tabeli.
Tabela 7: Ocena spletnega bančništva v SID banki
Sestavina
Oblikovna podoba
Vsebina
Interaktivnost
Varnost
Navigacija
Uporabnost
Hitrost spletnega mesta
Končna ocena

Ocena
9
8
2
6
9
4
10
6,9

6.5 UniCredit banka
UniCredit banka je banka v tujem lastništvu, ki v Sloveniji posluje od leta 1991. Je del skupine
UniCredit – vodilne evropske banke, ki je prisotna na rastočih trgih Srednje in Vzhodne Evrope.
Poleg strokovnega svetovanja svojim strankam nudijo tudi preprostejše poslovanje podjetjem
v mednarodnem okolju, prav tako pa skrbijo tudi za prenos najboljših evropskih praks v
Slovenijo. Iz spodnje slike je razviden logotip UniCredit banke (BankaInfo, 2016d).
Slika 21: Logotip UniCredit banke

Vir: (UniCredit, 2016a)

6.5.1 Predstavitev UniCredit banke
Zaposleni v UniCredit banki sprejemajo vse ukrepe, da lahko v vsakem trenutku svojim
strankam nudijo zanesljive storitve in vlagateljem zagotovijo najvišje standarde varnosti in
likvidnosti, kar pomeni, da jim je njihov vloženi denar na voljo, ko ga potrebujejo. V banki
skrbijo tudi za to, da so zadovoljni vsi, tako stranke kot zaposleni in lastniki. Prizadevajo si, da
zaposlenim ustvarijo prijazno delovno okolje (BankaInfo, 2016d).
Njihovo poslanstvo je zavzemanje za ustvarjanje vrednosti za njihove stranke, predvsem pa
stremijo k temu, da bi bilo poslovanje z njimi enostavno. Zavedajo se, da je pot do dobička
možna le z učinkovitostjo, inovativnostjo in samozavestjo, prav tako pa je treba pridobiti
zaupanje strank. UniCredit banka je največja banka v tujem lastništvu pri nas. V Sloveniji jo
sestavlja devetindvajset poslovnih enot po celi državi, ponuja pa tudi napredno spletno banko
in mobilno bančništvo. Zgodovina UniCredit banke, pa je prikazana v tabeli 8. Spletna banka
je v sodobnem času temelj bančnega poslovanja in upravljanja osebnih financ, saj storitve
poenostavi, poceni in omogoča stalen nadzor nad financami (BankaInfo, 2016d).
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Stranke lahko poleg spletne banke uporabljajo tudi aplikacijo za mobilne telefone Mobilna
banka GO!, ki prav tako spada v sklop Online b@nke. Ta je namenjena predvsem uporabi na
brskalnikih pametnih telefonov, kjer potreben le generator gesel. Za večjo varnost pa stranke o
vseh transakcijah z njihovimi karticami obveščajo prek varnostnega SMS-sporočila. Spletne in
mobilne storitve ponujajo nižje stroške plačilnega prometa, zagotavljajo varnost z uporabo
gesel in visoko stopnjo kriptiranja. Prednost je tudi v tem, da so dostopne z vsakega računalnika
in mobilnega telefona, ki ima povezavo s spletom, uporaba pa je zelo enostavna (BankaInfo,
2016d).
Tabela 8: Zgodovina UniCredit banke
Leto
1991

1992

1998
1999

2001

2005

2007

2010

2011

2014

Dogodek
Avstrijska Länder Bank in Slovenijales, d.
d., Ljubljana ustanovita mešano družbo
Länder Bank, d. d., Ljubljana.
Preimenovanje v Bank Austria, d. d.,
Ljubljana. Avstrijski Creditanstalt prevzame
Novo banko, d. d., Ljubljana in jo
poimenuje Creditanstalt – Nova banka, d. d.,
Ljubljana.
Združitev Banke Creditanstalt, d. d., in Bank
Austria, d. d., Ljubljana.
Preimenovanje v Bank Austria Creditanstalt,
d. d., Ljubljana.
Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj
postane del HVB München, s tem Bank
Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana
postane članica skupine HVB Group.
UniCredit prevzame HVB München, s tem
Bank Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana
postane članica skupine UniCredit.
Bank Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana
se preimenuje v UniCredit banka Slovenija,
d. d.
Ustanovitev družbe UCTAM upravljanje, d.
o. o., ki je specializirana za pridobivanje,
prodajo in/ali upravljanje sredstev
(nepremičnin, deležev v družbah itd.), ki
izvirajo iz zapadlih izpostavljenosti
UniCredit banke Slovenija.
UniCredit banka Slovenija, d. d., je kot prva
banka v Sloveniji pristopila k IRB in s tem
dobila dovoljenje za začetek uporabe
pristopa za izračun kapitalske zahteve za
kreditno tveganje na podlagi notranjih
bonitetnih sistemov (IRB).
UniCredit banka Slovenija. d. d., že štiri leta
zapored prejema priznanje »Najboljša banka
v Sloveniji«.
Vir: (BankaInfo, 2016d)
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6.5.2 Spletno bančništvo v UniCredit banki
Ta stran je res izjemno futuristično izdelana. Tudi tukaj je korporativno ali poslovno spletno
mesto namenjeno čim boljšemu poslovanju UniCredit banke. To seveda pomeni, da je spletna
stran izdelana profesionalno.
Struktura spletnega mesta je hierarhična (pri tej strukturi hiperpovezave usmerjajo uporabnika
od strani s splošnimi informacijami do strani s podrobnejšimi informacijami). Da dobimo
spletno stran UniCredit banke, moramo odpreti povezavo:
https://www.unicreditbank.si/si/pi.html.
Vstopna stran UniCredit banke obsega le eno zaslonsko dolžino zaslona najpomembnejših
informacij, tako da so nam vse pomembne informacije dostopne hitro in vidne na en pogled –
in to na v bistvu spektakularen način. Če recimo kliknemo na Osebne finance, dobimo zgornjo
sliko. Če kliknemo na Kreditiranje, pa spet drugo sliko. Ista stvar se ponovi za povezavi
Naložbe in Moji cilji. Tako lahko mirne duše rečemo, da ta spletna stran ni dolgočasna. Sicer
pa ni nujno, da se premikamo s klikanjem, lahko se premikamo tudi s koleščkom na sredini
miške. Spletna stran je torej res odlično zasnovana.
Edine tri zares fiksne povezave, ki so vedno prisotne na vseh spletnih mestih, so čisto zgoraj na
vrhu. Imenujejo se Prebivalstvo, Podjetja in Privatno bančništvo. Povezava prebivalstvo je za
fizične uporabnike. Povezava Podjetja je seveda za pravne osebe, organizacije in podjetja. Je
pa treba povedati, da ima tudi tri podpovezave: podjetniki in mala podjetja, podjetja in finančne
institucije. Že iz imen je jasno, komu so posamezne povezave namenjene.
Nato je zgoraj še iskalnik, ki vedno ostane na tem mestu. V desnem zgornjem kotu sta še dve
povezavi, in sicer je ena na splošno o banki, druga pa je za spremembo jezika. Zanimiv prikaz
je ob desni strani, kjer so tri ikone. Prva nam pove, kje v Evropi so bankomati in poslovalnice
banke. Druga ikona služi kot kontakt, kjer vidimo, kako stopiti v stik z banko. Tretja pa je
pretvornik valute. Na tej ikoni so praktično vse valute sveta. Ogromno je še tudi drugih povezav,
ki služijo kot podpovezave vsem zgoraj omenjenim.
Na sliki 22 pa je prikazana vstopna stran za UniCredit banko.
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Slika 22: Začetna spletna stran UniCredit banke

Vir: (UniCredit, 2016a)

Treba je tudi pojasniti, kako lahko poslujemo s to banko prek spleta. Obstajajo trije načini: Web
E-bank, BusinessNet in spletna banka Online banka.
Web E-bank
Web E-Bank je programski izdelek za podporo e-bančništvu. Podpira delo z več bankami in
več računi za več podjetij. Z Web E-Bank lahko vse negotovinske posle, ki se drugače
opravljajo pri bančnem okencu, kadarkoli opravimo na delovnem mestu ali od doma. Web EBank ne pozna omejitev, kot jih poznajo bančna okenca, ki so odprta samo del dneva. Program
Web E-Bank se namesti na osebni računalnik. Za vstop v program potrebujemo povezavo z
bančnim strežnikom in kvalificirano digitalno potrdilo. Če je bilo kvalificirano digitalno
potrdilo izdano na pametni kartici, zanjo potrebujemo tudi čitalnik pametnih kartic. Ta se
priključi na osebni računalnik. Za vstop v program Web E-Bank moramo vpisati osebno
številko (PIN-kodo) kvalificiranega digitalnega potrdila. Z Web E-Bank lahko (HALCOM d.d.,
2008):









nakazujemo sredstva,
pregledujemo stanje na svojih računih,
posredujemo plačilne naloge tudi vnaprej,
pregledujemo promet na računih po različnih časovnih obdobjih,
izmenjujemo elektronska sporočila z banko,
pri pripravi nalogov lahko uporabljamo imenik upravičencev in njihovih računov,
shranjujemo stalne plačilne naloge kot predloge za večkratno uporabo (redna oziroma
podobna mesečna plačila),
uvažamo pripravljene plačilne naloge iz datotek različnih formatov (TKDIS, SWIFT,
B2B, XML itd.),
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izmenjujemo naloge in prometne postavke z drugimi programi,
z banko izmenjujemo poljubne datoteke, obrazce itd.,
izpisujemo plačilne naloge, prometne postavke.

Za delo z Web E-Bank potrebujemo (HALCOM d.d., 2008):






osebni računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows XP/2000/20031 ali
Vista,
programsko opremo,
kvalificirano digitalno potrdilo,
povezavo z bančnim strežnikom,
sklenjeni poslovni dogovor o poslovanju.

Ugotovili smo, da je ta tehnologija malo zastarela, a jo še vedno ponujajo, če je kdo bolj navajen
starega sistema. Naslednja dva sistema pa sta popolnoma nova.
Spletna banka BusinessNet
Spletna banka BusinessNet vsem podjetjem ali podjetnikom omogoča, da bančne obveznosti
svojega podjetja opravljajo varno, hitro in preprosto, kadarkoli, štiriindvajset ur na dan, 365 dni
na leto. Poskrbljeno je za varnost, upravljajo lahko več računov različnih klientov, dostopajo
pa lahko z vsakega računalnika. BusinessNet podpira tudi večjezični sistem poslovanja
(UniCredit, 2016b).
Prednosti BusinessNet so (UniCredit, 2016b):










visoka stopnja varnosti,
ceneje kot tradicionalno bančno poslovanje,
preprosta uporaba,
opravljanje domačih in tujih plačil tudi z valuto vnaprej,
dostop do BusinessNet možen z vsakega računalnika s spletno povezavo,
upravljanje z več računi različnih klientov,
podpora večjezičnemu sistemu poslovanja,
kolektivno podpisovanje z različnimi možnostmi pravic na uporabnika,
izmenjava dokumentov plačilnega prometa z računovodsko aplikacijo podjetja v
različnih oblikah datotek.

BusinessNet je namenjen (UniCredit, 2016b):







podjetjem ali podjetnikom, ki želijo prihraniti čas in denar pri opravljanju bančnih
poslov,
vsem podjetjem ali podjetnikom, ki želijo ažuren pregled stanj na računih,
podjetjem ali podjetnikom, ki želijo izkoristiti prednosti spletnega dostopa do podatkov,
shranjenih na bančnem strežniku,
računovodskim servisom, ki pripravljajo plačilne naloge za podjetja in podjetnike,
podjetjem ali podjetnikom, ki želijo uporabljati oddaljeno (distribuirano) podpisovanje
iz različnih lokacij,
podjetjem ali podjetnikom, ki potrebujejo večjezični sistem poslovanja,
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mednarodnim podjetjem in podružnicam mednarodnih podjetij, ki uporabljajo
BusinessNet tudi v drugih državah,
podjetjem ali podjetnikom, ki želite upravljati račune v tujini.

Spletna banka Online banka
Za fizične uporabnike je najpomembneje, da so prenovili Online banko. Online banka je sistem
spletnega bančništva in hkrati produkt skupine UniCredit. Namenjena je vsem, ki želijo opraviti
večino bančnih storitev prek spleta in vsem, ki jim prosti čas veliko pomeni (UniCredit, 2016a).
Kar pet novih stvari so naredili bolje kot pri stari spletni banki (UniCredit, 2016a):
1. enostaven in pregleden uporabniški vmesnik s prijetnejšo uporabniško izkušnjo in
sodobno navigacijo,
2. napredni čarovnik za hitro in enostavno izvajanje vseh plačil, tako domačih kot tujih, z
intuitivnim iskalnikom,
3. preprost pregled nad izvedenimi transakcijami za lažje upravljanje osebnih financ,
4. omogoča nastavitev varčevalnih ciljev glede na namen in časovno obdobje varčevanja,
5. zagotavlja brezplačno prejemanje e-obvestil na elektronski naslov.
Spletna banka Online banka omogoča (UniCredit, 2016a):




















pregled stanja na računih (transakcijskih, varčevalnih, deviznih), pregled prometa po
računih (arhiv dveh let),
pregled stanja in prometa na karticah MasterCard in Visa,
plačilni promet v državi (plačilo položnic, pregled direktnih bremenitev itd.),
pošiljanje plačilnih nalogov, tudi z datumom plačila vnaprej (do 180 koledarskih dni),
prenos sredstev med lastnimi računi,
menjavo deviz,
pošiljanje čezmejnih nalogov in nalogov v tujino,
aktivacijo dodatnih računov (lastnih in pooblaščenih),
naročanje uradnih potrdil o plačilu,
vezavo depozitov,
pošiljanje prošenj za spremembo limitov na računih,
varno pošiljanje sporočil banki,
pregled aktualnih obrestnih mer,
pregled aktualne tečajnice,
pregled kreditov in plačilnih načrtov,
pregled vrednostnih papirjev,
izpiske (mesečne),
odpiranje, izvedbo in izbris trajnih nalogov,
spremljanje zavrnjenih plačil.

Elektronski naslov UniCredit banke je: info@unicreditgroup.si.
6.5.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v UniCredit banki
Oblikovna podoba spletnega bančništva pri UniCredit banki je naravnost fantastična. Je
pravzaprav primer, kako naj bi izgledale vse spletne strani – malo besedila in ogromno lepih
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slik, ki povedo več kot tisoč besed. Vstopna spletna stran zasede le eno zaslonsko dolžino, tako
da vidimo vse potrebno že na samem začetku. Edina manjša težava je barva pisave, ker slike
zavzamejo spletno stran in potem ne vidimo besedila. Takoj ko pridemo na vstopno stran,
vidimo povezavo do spletne banke.
Vsebina spletne strani je ažurna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, pregledna,
verodostojna in uporabna. Glede tega res nimamo pripomb. Težje se vidijo le podnaslovi na
povezavah, kar pa smo tako že prej odbili od popolne ocene. Je pa tudi res, da ti podnaslovi niti
niso pomembni. Tu je praktično celotno spletno mesto tudi spletna banka (za podjetja ali fizične
uporabnike) in vsebina je vedno ob pravem času na pravem mestu.
Interaktivnost je odlična, saj nudi nešteto aplikacij in pripomočkov, s katerimi si lahko
pomagamo pri reševanju nekega problema. Na primer obstaja pripomoček, ki načrtuje kredit,
poplačilo kredita itd. Vse menjalnice in tečaji so vključeni in si z njimi lahko pomagamo.
Za varnost je v spletni banki UniCredit banke poskrbljeno. UniCredit banka daje močan
poudarek na varnost svojih storitev z uporabo najboljših metod. Prijava v spletno banko
zahteva, da vnesemo uporabniško ime (ki ga izda banka) in kodo iz tako imenovanega
varnostnega žetona. Varnostni žeton je ključ, ki nam odpre storitev. Ta ključ je zaščiten s PINkodo. Lahko pa tudi izberemo način varnosti pri podružnici za vzpostavljanje neposrednih
bančnih storitev. Obstaja pa še možnost, da nastavimo avtomatski SMS ali obvestilo prek epošte, ki ga dobimo vsakič, ko se prijavimo v spletno banko (UniCredit, 2016b).
Kako je tukaj poskrbljeno za navigacijo, je še en primer, kako napraviti odlično spletno mesto.
Lahko se pomikamo s kliki ali pa s koleščkom na sredini miške. Lahko trdimo, da je spletno
mesto namenjeno hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu do informacij.
Z nešteto aplikacij in pripomočkov je seveda uporabnost tega spletnega mesta več kot odlična.
Vse skupaj deluje brezhibno, kar zadeva tako spletno mesto kot spletno banko UniCredit banke.
Praktično celotno spletno mesto deluje kot spletna banka, tako da je spletno mesto zares
uporabno.
Ker je toliko aplikacij, slik, animacij in vsega drugega, zna včasih spletno mesto malce
počasneje delovati. Na trenutke je videti, kot da »zamrzne«, preden se naloži želena zadeva. Je
pa res, da spletno poslovanje prek spletne banke poteka izjemno hitro in brez problemov.
Vseeno pa je hitrost največja slabost spletnega bančništva pri tej banki.
Končna ocena: pri tej spletni banki smo doživeli najboljšo uporabniško izkušnjo. Sicer vse
skupaj izgleda enostavno, a nudi toliko vsega, da si zasluži prvo mesto. Največja težava je
hitrost nalaganja, saj recimo nalaga za sekundo počasneje od ostalih spletnih bank. Vseeno pa
je bila najvišja uporabniška izkušnja zaznana ravno pri tej banki.
V naslednji tabeli so predstavljene ocene za vse omenjene sestavine in tudi končna ocena za
spletno bančništvo v UniCredit banki.
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Tabela 9: Ocena spletnega bančništva v UniCredit banki
Sestavina
Oblikovna podoba
Vsebina
Interaktivnost
Varnost
Navigacija
Uporabnost
Hitrost spletnega mesta
Končna ocena

Ocena
9
10
10
10
10
10
8
9,6

6.6 Banka Koper
Banka Koper, d. d., je slovenska banka, ki svojim strankam nudi bogato ponudbo bančnih
storitev za osebne, družinske ali poslovne namene. Banka Koper spada pod okrilje ene izmed
največjih mednarodnih bančnih skupin, saj je del skupine Intesa Sanpaolo, ki posluje v več kot
štiridesetih državah po celem svetu, in spada med najvarnejše banke na svetovni lestvici
(BankaInfo, 2016e).
Slika 23: Logotip banke Koper

Vir: (Banka Koper, 2016a)

6.6.1 Predstavitev Banke Koper
Glavne vrednote, s katerimi Banka Koper posluje in opravlja svoje storitve, so stabilnost,
domišljija, humanost in upanje. Upoštevanje teh vrednot si pri banki postavljajo kot pogoj za
uresničevanje njenega poslanstva. Omenjene vrednote so povezane z barvami, ki predstavljajo
znak banke, in sicer: oranžna predstavlja humanost, zelena rast in naravo ter prinaša upanje,
modra predstavlja domišljijo, zemeljsko zlata barva spremlja zemljo in delo simbolizira
stabilnost. Z upoštevanjem teh vrednot in pomenov želi banka širiti in uspešno poslovati še
naprej ter uresničevati svoje cilje in vizijo za prihodnost (BankaInfo, 2016e).
Poslanstvo Banke Koper je ponujati kakovostne bančne izdelke in storitve z vrhunskim znanjem
in najsodobnejšo tehnologijo ter hkrati zadovoljiti vse potrebe svojih komitentov po Sloveniji.
Vizija banke je krepiti prisotnost in prepoznavnost po vsej Sloveniji s široko paleto komitentu
prijaznih izdelkov in storitev. Zgodovina banke Koper sega v leto 1955, ko je bila ustanovljena
Istrska komunalna banka z namenom spodbujanja regionalnega gospodarstva. Od svojih
skromnih začetkov na krajevni ravni se je banka Koper s časom razvila v eno izmed osrednjih
slovenskih bančnih ustanov. Zgodovina banke je zgodba o nenehnem iskanju boljših in
sodobnejših rešitev v bančnem poslovanju (BankaInfo, 2016e).
65

Po ustanovitvi Istrske komunalne banke se je leta 1961 banka preimenovala v Komunalno
banko Koper in postopoma začela krepiti svoj kreditni potencial. Začetki poslovanja banke so
se osredotočali predvsem na poslovanje v regionalnih mejah, približno deset let po
preimenovanju pa je banka začela širiti poslovne storitve izven teh meja. Leta 1978 se je banka
vključila v sistem Ljubljanske banke oziroma Združene banke (BankaInfo, 2016e).
Banka Koper je tako nadaljevala svojo pot v sklopu Združene banke vse do leta 1992, ko je
začela samostojno pot izven sistema Ljubljanske banke in se kasneje popolnoma osamosvojila,
saj ji je Banka Slovenije podelila neomejeno dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov
doma in v tujini. Banka je z leti širila poslovanje in storitve ter tako postala aktivna na celotnem
slovenskem ozemlju, saj je odprla poslovalnice tudi v Ljubljani in Mariboru ter v nekaterih
drugih slovenskih mestih izven primorske regije. Leta 2002 je postal Sanpaolo IMI, S.p.A
večinski delničar Banke Koper in še istega leta je banka pridobila licenco za trženje
zavarovalnih polic (BankaInfo, 2016e).
Od leta 2003 do danes lahko omenimo še veliko drugih dogodkov, ki so banko izpopolnjevali
in zaznamovali, kot na primer (BankaInfo, 2016e):








prehod na prve pametne plačilne kartice,
razna partnerstva in podporo okolju (npr. krepitev sodelovanja z malim gospodarstvom
in sodelovanje z Univerzo na Primorskem ter Obrtno zbornico Slovenije),
združitev bank in vključitev v mednarodno bančno skupino Intesa Sanpaolo,
celovita prenova grafične podobe in prenova organizacije banke,
razvoj novih storitev (na primer banka kot prva v Sloveniji uvede pilotski projekt
brezstičnega plačevanja s plačilnimi karticami in mobilnimi telefoni),
posvečanje in udeležba pri humanitarnih projektih, kot je odprava posledic elementarnih
nesreč v Sloveniji,
udeležba v izobraževalnih programih za intenzivno izobraževanje vseh zaposlenih.

Banka Koper se je tako skozi čas izoblikovala v banko, ki nudi širok nabor bančnih izdelkov in
storitev. Njihovo ponudbo bančnih storitev so skozi čas redno širili in hkrati razvijali nove poti
do banke in njenih storitev. Danes lahko tako pri Banki Koper najdemo razne bančne storitve
in ponudbe, kot so transakcijski računi fizičnih in pravnih oseb ter zasebnikov, krediti, lizingi,
varčevanja, depoziti, naložbe v sklade in vrednostne papirje, osebna zavarovanja itd. Banka se
je v svoji zgodovini prelevila v zanesljivo in konkurenčno banko, zato si prizadevajo, da bi tudi
v prihodnosti tako uspešno poslovali kot do sedaj (BankaInfo, 2016e).
6.6.2 Spletno bančništvo v Banki Koper
Spletna stran Banke Koper je korporativno ali poslovno spletno mesto, namenjeno čim
boljšemu poslovanju banke. To pomeni, da je spletna stran Banke Koper izdelana
profesionalno. Struktura spletnega mesta je tudi tu, kot pri ostalih bankah, hierarhična (pri tej
strukturi hiperpovezave usmerjajo uporabnika od strani s splošnimi informacijami do strani s
podrobnejšimi informacijami).
Če kliknemo na povezavo http://www.banka-koper.si/, se nam odpre, kot je za pričakovati,
spletna stran Banke Koper.
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Vstopna stran na žalost obsega več kot eno zaslonsko dolžino, zato se moramo z miško pomikati
navzdol, da vidimo vse, kar nam ponujajo. Tudi Banka Koper ima na svoji naslovni strani
animacije, ki se neprestano spreminjajo in oglašujejo razne stvari.
Takoj vidimo tri stvari, ki so izpostavljene. To so fiksne povezave, ki jih lahko vidimo skozi
celotno spletno mesto. Te povezave so Fizične osebe, Pravne osebe in O banki Koper. Ostale
povezave so nekakšne podpovezave tem (in zato se jim prilagajajo). Povezava Fizične osebe je
za fizične uporabnike. Povezava Pravne osebe je za podjetja in pravnike. Tretja pa je nekakšna
predstavitev Banke Koper.
Čisto spodaj so še povezave: kontakt, poslovalnice, bankomati, tarifa, obrestna mera, tečajna
lista, politika piškotkov, pohvale in pritožbe. Zgoraj še lahko spremenimo jezik in seveda
uporabimo iskalnik. Desno od iskalnika pa je tisto, kar nas zanima, ker tam prek povezave
Banka IN lahko opravljamo pravo spletno bančništvo. Na spodnji sliki je prikazana začetna
spletna stran Banke Koper.
Slika 24: Začetna spletna stran Banke Koper

Vir: (Banka Koper, 2016a)
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Banka Koper nudi svojim strankam dve možnosti poslovanja prek spletne banke. Prva se
imenuje Banka IN, druga pa Poslovna Banka IN.
Banka IN
Spletna banka Banka IN v celoti nadomešča poslovanje v poslovalnicah banke, saj se jo lahko
uporablja kjerkoli oziroma na enem mestu ureja bančno poslovanje. Spletna banka Banka IN
kot dodatna poslovalnica Banke Koper v slovenskem bančništvu predstavlja pomembno novost,
saj je prva banka v Sloveniji, pri kateri bančno poslovanje skoraj v celoti poteka na osnovi
najsodobnejših tehnoloških rešitev. Poleg tega nudijo veliko pomoč, saj se lahko prav vsak
komitent z vprašanji obrne tudi na bančnega uslužbenca, ki z nasveti in drugimi informacijami
pripomore k čim boljšemu bančnemu poslovanju posameznega uporabnika Banke IN.
Uporabniki Banke IN lahko že v tem trenutku opravijo skoraj vse bančne storitve prek spleta.
S tehnološkim razvojem, na katerem se gradi prihodnost Banke IN, pa se bo ponudba storitev
v prihodnje še širila. Banka IN naj bi kot prva slovenska banka omogočila, da se skoraj celotno
bančno poslovanje uredi od doma in se tako ne izgublja časa s čakanjem v vrstah (Banka Koper,
2016b).
Glavne prednosti spletne banke so (Banka Koper, 2016b):












opravljanje skoraj vseh bančnih storitev na spletu,
vedno in povsod na voljo,
varna povezava zagotavlja uporabnikom popolno varnost in zaupnost podatkov,
elektronsko podpisovanje dokumentov,
svetovanje bančnega uslužbenca,
poslovanje na sodoben in prijazen način,
izvrševanje plačilne transakcije in ostale plačilne storitve,
pregledovanje stanja in opravljanje storitev,
naročanje nove storitve,
prejemanje e-računov,
sklepanje in podpisovanje pogodbe z elektronskim podpisom.

Poslovna Banka IN
Poslovna Banka IN omogoča hitro in varno urejanje bančnega poslovanja podjetja na enem
mestu od kjerkoli in kadarkoli (Banka Koper, 2016c).
Poslovna Banka IN je namenjena izključno poslovanju pravnih oseb in zasebnikov ter
predstavlja pomembno novost v slovenskem bančništvu, saj je prva spletna banka v Sloveniji,
prek katere je mogoče opravljati vse negotovinske bančne storitve. Poleg tega se lahko prav
vsak uporabnik z vprašanji obrne tudi na bančnega komercialista, ki z nasveti in drugimi
informacijami pripomore k učinkovitemu poslovanju posameznega uporabnika (Banka Koper,
2016a).
Poslovna Banka IN omogoča (Banka Koper, 2016c):





dostop do poslovnega računa štiriindvajset ur na dan,
pregled in opravljanje storitev plačilnega prometa ne glede na uro,
e-prijavo in e-odjavo ter prejem e-računov,
takojšnjo sklenitev in podpis večine ostalih storitev,
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pregledovanje stanja in plačilnih transakcij, izvršenih na transakcijskem računu,
izvrševanje plačilnih transakcij na transakcijskem računu,
pripravo nalogov na podlagi prejetih e-računov,
pregledovanje in naročanje depozitov,
pregledovanje in naročanje kreditne linije,
pregledovanje in naročanje čekovnih blanketov,
pregledovanje in naročanje plačilnih kartic,
posredovanje in prejemanje podatkov o plačilnih transakcijah z neposrednimi
obremenitvami SEPA,
naročanje na obveščanja za izbrane račune,
pregledovanje rezervacij,
pregledovanje sefa,
pregledovanje dnevno-nočnega trezorja,
upravljanje dogovorjenih pooblastil za poslovanje prek Poslovne Banke IN.

Da bi delovala katerikoli spletna banka (bodisi poslovna bodisi normalna), je treba izpolniti
oziroma posodobiti naslednje zahteve (Banka Koper, 2016c):
1. operacijski sistem: prijava v Banko IN s prenosnim čitalnikom ali mobilno napravo:
Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux , Mac OS X,
2. spletni brskalnik: priporoča se uporaba brskalnikov: Google Chrome, Mozilla Firefox 6
ali novejši Microsoft Internet Explorer 8, 9 ali 10,
3. nastavitve spletnega brskalnika: za pravilno delovanje Banke IN morajo biti v
brskalniku omogočeni piškotki in izvajanje jezika JavaScript,
4. dodatna programska oprema: bralnik datotek PDF, Java okolje, programska oprema
CSP,
5. Prijava v (Poslovno) Banko IN.
Tudi Banka Koper ponuja e-novice. Tu vpišemo svoj elektronski naslov in potem nas obveščajo
o aktualnih informacijah in dogodkih iz Banke Koper.
Elektronski naslov Banke Koper je: info@banka-koper.si.
6.6.3 Uporabniška izkušnja spletnega bančništva v Banki Koper
Oblikovna podoba spletne strani je kar dobra, vendar je tudi tu vstopna stran večja od dolžine
zaslona. Besedilo je lepo vidno, uporabljene barve so pametno postavljene in uporabljene. Tudi
animacija, ki kaže oglase, se nam zdi zanimiva. Pomembno je tudi to, da ko pridemo na spletno
stran, vidimo povezavo do spletnega bančništva, do tako imenovane Banke IN.
Vsebina je razumljiva, slovnično pravilna, verodostojna ter tudi pregledna in jedrnata. Res ni
veliko besedila, kar je dobra stvar. Kar zadeva vsebino, je spletno mesto kar všečno.
Na področju interaktivnosti niso naredili nič kaj zares posebnega. Sicer sta na voljo aplikacija
za preračun valut in še možnost naročanja na e-novice. To je tudi vse, glede spletne strani. Pri
spletni banki pa naletimo na težavo. Na eni izmed možnosti vpisovanja se nam izpiše, da spletno
mesto ne more zagotoviti varne povezave. To je zagotovo minus. Drugače spletna banka deluje.
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Za varnost spletnega bančništva je v Banki Koper poskrbljeno s pomočjo varnega gesla ter s
prenosnim čitalnikom in kartico. Kartica je zaščitena s pomočjo PIN-kode. Še en varnostni
ukrep je prijava s certifikatom na kartici. Za to potrebujemo plačilno kartico, čitalnik in na
koncu še PIN-kodo, da tako potrdimo vstop (Banka Koper, 2016b).
Navigacija je pri tej banki brezhibna, saj je enostavna, razvidna, konsistentna in omogoča
enostaven dostop do informacij. Kar zadeva navigacijo skozi spletno mesto Banke Koper
nimamo nobenih pripomb.
Uporabnost bi lahko bila boljša. Ni veliko aplikacij in pripomočkov, ki pomagajo
uporabnikom pri težavah. Res pa je, da imajo zato izpostavljen kontaktni center, na katerega se
lahko uporabnik obrne v primeru, ko potrebuje pomoč. Tudi spletna banka nima neke zares
posebne aplikacije, nad katero bi bili posebej navdušeni.
Hitrosti je visoka, a vseeno imamo včasih občutek, da so pri nekaterih drugih ponudnikih
spletnih bank te stvari delovale še hitreje. Tako ocena za hitrost ni ravno popolna. Spletna banka
deluje pa zelo dobro.
Končna ocena je kljub vsem pomanjkljivostim še vedno visoka. Ni ničesar, kar bi nas res
navdušilo, ni pa tudi ničesar, kar bi nas spravljalo v slabo voljo. Zasluži si torej visoko oceno,
vendar v primerjavi z drugimi premaga le SID banko. Edino v primerjavi s to nam ponudi boljšo
uporabniško izkušnjo.
Iz spodnje tabele so razvidne ocene, ki smo jih podelili za uporabniško izkušnjo spletnega
bančništva v Banki Koper.
Tabela 10: Ocena spletnega bančništva v Banki Koper
Sestavina
Oblikovna podoba
Vsebina
Interaktivnost
Varnost
Navigacija
Uporabnost
Hitrost spletnega mesta
Končna ocena

Ocena
9
10
7
10
10
8
9
9

6.7 Končne ugotovitve
V tem poglavju bomo strnili celotno delo in predstavili ključne misli. Najprej bomo še enkrat
preverili končne ocene uporabniške izkušnje spletnega bančništva za vse izbrane banke. Nato
bomo te podatke med seboj primerjali in ugotovili, katera spletna banka nam je ponudila
najvišjo uporabniško izkušnjo. Nato bomo še preverili, ali držijo hipoteze, zastavljene na
začetku dela. Na koncu bomo podali končno misel, kako naj bi spletno bančništvo izgledalo.
V tabeli 11 so razvrščene banke od tiste, ki nam je nudila najvišjo uporabniško izkušnjo, do
tiste z najnižjo uporabniško izkušnjo.
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Tabela 11: Primerjava uporabniške izkušnje spletnega bančništva v Sloveniji
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ocena uporabniške izkušnje
9,6
9,4
9,3
9,1
9
6,9

Banka
UniCredit banka
Nova Ljubljanska banka
NKBM
Abanka
Banka Koper
SID banka

Poglejmo si zdaj primerjavo uporabniške izkušnje spletnega bančništva v Sloveniji. Kot
vidimo, je bila uporabniška izkušnja najvišja pri UniCredit banki in najnižja pri SID banki.
Kako smo ocenili ostale uporabniške izkušnje spletnega bančništva, je razvidno iz zgornje
tabele. To bi nam moralo pomagati, da ugotovimo, ali zastavljene hipoteze z začetka dela držijo
ali ne.
Hipoteza 1: Uporabniška izkušnja spletnega bančništva bo višja za banke z večjim tržnim
deležem v Sloveniji.
NLB ima 22,9-odstotni tržni delež med bankami glede na bilančno vsoto in je na prvem mestu.
Abanka je na drugem mestu in ima 10,6-odstotni tržni delež. Na tretjem mestu je NKBM, ki
ima 9,5-odstotni tržni delež. Sledi ji SID banka s 7,7-odstotnim tržnim deležem, UniCredit
banka s 7,3-odstotnim tržnim deležem in na koncu še Banka Koper s 6,0-odstotnim tržnim
deležem (infogr.am, 2016).
UniCredit banko smo pričakovali na oziroma pri vrhu, ker gre za najbogatejšo banko med
naštetimi. Ampak smo tudi pričakovali, da si bodo ostale banke sledile po uporabniški izkušnji
v enakem vrstnem redu, kot je zastavljeno na lestvici tržnega deleža v Sloveniji. To se ni
zgodilo, saj je bilo kar nekaj »zamenjav« na posameznih mestih. Tako lahko zavržemo prvo
hipotezo H1.
Hipoteza 2: Ključni dejavnosti dobre uporabniške izkušnje bosta poenostavljen izgled in dobra
funkcionalnost aplikacij spletnega bančništva.
Uporabniška izkušnja pri UniCredit banki ima našteto: poenostavljen izgled in dobro
funkcionalnost aplikacij. Sicer je izjemno težavno narediti spletno mesto, kot ga je UniCredit,
kjer slike povedo tisoč besed in kjer vsaka povezava vodi do nekega pripomočka, ki bistveno
olajša poslovanje in ga naredi zanimivejšega. Vendar pa za uporabnike zdaj celotna zadeva
izgleda enostavno. O fantastični funkcionalnosti aplikacij sploh ni treba izgubljati besed. Ker
nam je bila uporabniška izkušnja UniCredit banke najbolj pri srcu, to pomeni, da lahko
sprejmemo drugo hipotezo H2.
Sicer pa smo tudi pri ostalih bankah najbolj cenili poenostavljen izgled in dobro funkcionalnost
aplikacij spletnega bančništva.
Hipoteza 3: Uporabniška izkušnja spletnega bančništva pri UniCredit banki bo ena izmed
najvišjih.
UniCredit banka je uradni sponzor tekmovanja Lige prvakov v nogometu. To je tekmovanje,
skozi katerega steče vsako leto več milijonov evrov. Zato smo od sponzorja takšnega
tekmovanja in najbogatejše banke med izbranimi pričakovali visoko uporabniško izkušnjo za
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njihovo spletno bančništvo. Sicer so nas presenetili s kakovostjo spletnega mesta, a vseeno smo
predvideli, da bo uporabniška izkušnja za to banko visoka. Tako tudi tretjo hipotezo H3
sprejmemo.
Ugotovili smo, da morajo banke, če želijo ponuditi visoko uporabniško izkušnjo spletnega
bančništva, čim bolj poenostaviti poslovanje, a ga istočasno narediti zelo uporabnega in
učinkovitega. Sicer se sliši nekoliko kontradiktorno, a UniCredit banka je dokazala, da je
možno vse združiti. Tako da svetujemo vsem bankam, naj si za zgled, kako narediti spletno
bančništvo z visoko uporabniško izkušnjo, vzamejo UniCredit banko.
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7 SKLEP
Pomembno je poudariti, da lahko e-bančništvo obravnavamo tako s širšega kot ožjega vidika.
Ko govorimo o širšem vidiku e-bančništva, potem je to vse, kar je v povezavi z elektronskim
poslovanjem bank. Po drugi strani pa se ožji vidik nanaša samo na storitve virtualnega
bančništva oziroma bančništva, ki ga uporabljamo prek spleta. Pridemo do zaključka, da je ebančništvo veliko širši pojem kot spletno bančništvo, vendar kljub temu velikokrat v literaturi
zasledimo, da ju avtorji uporabljajo kot sopomenki (Bračun, 1997).
Ni veliko presenečenje, da se elektronsko poslovanje najhitreje razvija prav v bančništvu. Ebančništvo je zagotovo prihodnost poslovanja bank (Miš Svoljšak, 1999).
Glavna lastnost e-bančništva je, da nam danes ni več treba iti v banko, da bi opravili bančno
storitev.
Zaščita podatkov in varnost sistema, ki zaganja e-bančništvo, sta najpomembnejši stvari, če
banka želi resno ponuditi takšno storitev. Grožnje so lahko bodisi namerne bodisi nenamerne.
Nenamerne so tiste, ki se zgodijo zaradi malomarnosti komitenta oziroma uporabnika ebančništva, torej nas. Namerne pa so seveda tiste, ko nekdo z namenom želi priti do naših
podatkov in posledično do našega denarja. Na spletu je varnost bistveni dejavnik pri občutljivih
finančnih podatkih (Valh, 2008).
Če ne zaupamo v varnost e-bančništva, nas bo to seveda odvrnilo od tega, da svoje finančno
premoženje upravljamo prek spleta. Zato nam morajo banke jamčiti, da so naši podatki in naše
premoženje ob uporabi e-bančništva varni. To banke v bistvu tudi delajo, saj (v večini primerov)
uporabljajo najsodobnejše varnostne tehnologije. Takšne, ki zagotavljajo zadovoljivo varnost.
Je pa treba poudariti, da noben sistem ni popolnoma zanesljiv (Valh, 2008).
Zahteve, ki jih banke morajo izpolniti, da lahko uporabniki varno uporabljajo njihove storitve
prek e-bančništva, so: overjanje, zaupnost transakcij in podatkov, celovitost podatkov, nadzor
dostopa, nezatajljivost (Prizmič, 2013).
Spletno bančništvo bi najlažje opisali kot storitev, ki omogoča uporabniku izvedbo finančnih
transakcij prek spleta. Lahko ga poimenujemo tudi kot »internetno bančništvo«. Nikakor pa ga
ne smemo zamenjati za e-bančništvo. Banka tako prek spleta ponuja svojim strankam skoraj
vsako storitev, ki se lahko opravi »tradicionalno«. Torej namesto da uporabniki gredo na banko,
da opravijo neko bančno storitev, to lahko storijo kar od doma prek spleta (Investopedia, 2013).
Spletno bančništvo je ena izmed oblik e-bančništva, ki se dandanes razvija zelo hitro. Glavni
razlog za hiter razvoj je reforma bančnega sistema, ki jo izvaja Banka Slovenije. Reforma se je
zgodila, ker je bilo treba za dosego ciljev ustvariti konkurenčen in učinkovit plačilni sistem, v
katerem imajo banke možnost hitrega vpogleda v finančne aktivnosti svojih komitentov.
Posledica je bil prenos domačega plačilnega prometa za pravne osebe v bančno okolje, kar je
povzročilo silovit vzpon spletnega bančništva (Kremelj Ribnikar, 2011).
Uporabniška izkušnja, ki jo v literaturi pogosto določa okrajšava UX (User experience), je
kakovost izkušenj, ki jih pridobi oseba v interakciji s posebno zasnovo oziroma z nekim
posebnim dizajnom. Širše gledano je uporabniška izkušnja povezana z vsako dejavnostjo, ki jo
izvede človek, saj si človek, ko izvede dejavnost, oblikuje neko določeno izkušnjo. Razvijejo
73

se mu določena čustva do te dejavnosti. To se je dogajalo skozi celotno človeško zgodovino.
Mogoče le v preteklosti človek temu poglavju ni posvečal toliko pozornosti. Tudi danes, a
verjetno še več v prihodnosti, bo pravih znanstvenih pristopov k tematiki uporabniške izkušnje
še veliko več (Štukovnik, 2010).
Raziskave so pokazale, da visoka uporabniška izkušnja ne poveča le zadovoljstva pri
uporabnikih, temveč tudi vpliva na samo priljubljenost izdelka in tako zagotovi podjetju, ki
načrtuje uporabniško izkušnjo, veliko dobička, saj bodo izdelek tega podjetja uporabniki veliko
raje uporabljali. Mnogi znanstveniki, ki se ukvarjajo s tem področjem, povezujejo uporabniško
izkušnjo z uporabniškim zadovoljstvom. To pa definirajo kot stanje, ki ga človek oziroma
uporabnik doživi v svoji glavi. Odziv na takšno izkušnjo je zato tako intelektualen kot
emocionalen (Štukovnik, 2010).
Uporabniška izkušnja spletne strani je izkušnja obiskovalca, ki pride na spletno stran. Je
izkušnja o tem, kako privlačna se mu zdi spletna stran, kako hitro na njej najde to, kar išče,
kako hitro se mu odpirajo podstrani, kako dobro se znajde med posameznimi kategorijami na
strani in na kakšen način obiskovalec pride do želenih informacij. Visoka uporabniška izkušnja
je pomembna tudi za lastnika spletne strani in ga bo na primer vodila do visoke prodaje.
Uporabniška izkušnja mora biti taka, da bo obiskovalca pripeljala do konverzije na strani
(Avsec, 2013).
Naša uporabniška izkušnja je bila najvišja pri UniCredit banki in najnižja pri SID banki. Na
drugo mesto smo uvrstili uporabniško izkušnjo spletnega bančništva pri NLB, na tretje mesto
uporabniško izkušnjo pri NKBM, na četrto mesto uporabniško izkušnjo pri Abanki in na peto
mesto uporabniško izkušnjo pri Banki Koper.
Ugotovili smo, da morajo banke, če želijo ponuditi visoko uporabniško izkušnjo spletnega
bančništva, čim bolj poenostaviti poslovanje, a ga istočasno narediti zelo uporabnega in
učinkovitega. Sicer se sliši nekoliko kontradiktorno, a UniCredit banka je dokazala, da je
možno vse združiti. Tako svetujemo vsem bankam, naj si za zgled, kako narediti spletno
bančništvo z visoko uporabniško izkušnjo, vzamejo UniCredit banko.
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