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internetowa
Poczàtkowo

banki w Internecie tworzy∏y jedynie proste strony informacyjne, zawierajàce prezentacj´
ich oferty, informacje o adresie czy telefonie kontaktowym. Póêniej pojawi∏y si´ pierwsze us∏ugi, takie jak informacje o stanie konta. Prze∏om przynios∏y jednak internetowe oddzia∏y banków, gdzie mo˝na by∏o przeprowadzaç operacje finansowe takie jak polecenie przelewu, zlecenie p∏atnoÊci, zak∏adanie lokat terminowych.
Udzia∏ rachunków internetowych w ogólnej liczbie
kont prowadzonych przez banki stale roÊnie.

E-banki coraz popularniejsze
Zarówno banki dzia∏ajàce wy∏àcznie poprzez Internet
jak i banki tradycyjne oferujàce mo˝liwoÊç obs∏ugi zdalnej rachunków, notujà rosnàcà popularnoÊç kont internetowych. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Jednà
z pewnoÊcià jest rozwój us∏ug telekomunikacyjnych pozwalajàcych na ∏atwy dost´p do Internetu, równie˝
zmiany w mentalnoÊci Polaków pozwalajà im na si´ganie po nowe formy us∏ug bankowych. Swój udzia∏ majà równie˝ same banki zach´cajàce do stosowania bankowoÊci elektronicznej poprzez odpowiednie komponowanie tabeli op∏at i prowizji – tak, aby operacje dokonywane za pomocà Internetu by∏y taƒsze od tych samych, dokonywanych w bankowym okienku.
Z przeprowadzonego w lipcu 2004 roku sonda˝u Pentora wynika, ˝e oko∏o 20 procent klientów banków narzeka na d∏ugi czas oczekiwania na obs∏ug´ przy okienku, wynoszàcy powy˝ej 15 minut. Z brakiem ˝yczliwoÊci ze strony pracowników banków zetkn´∏o si´ 4 procent ankietowanych, zaÊ 2 procent badanych odnios∏o
wra˝enie, i˝ dla banku sà jedynie ucià˝liwym, zb´dnym
petentem. W bankowoÊci interneto-

wej wszystkie te problemy nie istniejà z bardzo prostej przyczyny klient chcàc dokonaç standardowych operacji nie musi kontaktowaç si´ z personelem banku,
transakcji dokonuje sam. Z drugiej
strony, banki wy∏àcznie internetowe nie mogà liczyç na
doÊç znacznà grup´ klientów. Z sonda˝u przeprowadzo-

nego przez PBS wynika, ˝e oko∏o 60 proc. badanych
osób nie by∏oby sk∏onnych korzystaç z bankowoÊci internetowej, a g∏ównym powodem tego jest brak zaufania do banku, którego si´ nie widzi i nie mo˝na osobiÊcie odwiedziç. Wa˝nym warunkiem rozwoju bankowoÊci internetowej jest wi´c edukacja klientów. Je˝eli zostanà oni przekonani do korzyÊci p∏ynàcych z internetowej
bankowoÊci oraz pe∏nego bezpieczeƒstwa transakcji dokonywanych w tej formie, to zacznà korzystaç z tych
us∏ug, wywierajàc dodatkowo nacisk na banki do ich szybszego rozwoju oraz doskonalenia jakoÊci i poszerzania zakresu Êwiadczonych elektronicznie us∏ug finansowych.

Obopólne korzyÊci
Zastosowanie Internetu eliminuje cz´Êç kosztów sta∏ych banku – wydatków na utrzymanie sieci oddzia∏ów, wyposa˝enie techniczne, infrastruktur´ informatycznà, oprogramowanie, p∏ace pracowników. Zautomatyzowanie transakcji, eliminacja kosztów druków
czy obs∏ugi kasowej umo˝liwia bankom zrezygnowanie z pobierania wi´kszoÊci op∏at i pozwala na zaoferowanie wi´kszego oprocentowania zgromadzonych
Êrodków. Internetowa bankowoÊç zapewnia ciàg∏à obs∏ug´, klienci nie muszà wystawaç przed okienkami
kas, nie czekajà w kolejkach, nie muszà wychodziç do
oddzia∏ów banków. Operacji bankowych mogà dokonywaç o dowolnej porze – nawet w nocy, poza godzinami pracy tradycyjnych banków. Us∏ugi ban-

kowoÊci internetowej dajà tak˝e
klientom komfort korzystania
w dowolnym miejscu – w domu,
w podró˝y czy w pracy. Zastosowanie
Internetu zwi´ksza zasi´g dzia∏ania banku, nie jest on
bowiem ograniczony siecià placówek. Dla banku z internetowym kana∏em dost´pu nie ma ró˝nicy, gdzie
znajduje si´ klient, jedynym ograniczeniem jest tylko
koniecznoÊç dost´pu do komputera i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zagro˝enia czyli troch´
o bezpieczeƒstwie
Korzystanie z bankowoÊci internetowej, pomimo jej
specyfiki gwarantujàcej raczej wysoki poziom bezpieczeƒstwa, stwarza jednak pewne zagro˝enia. Najpowa˝niejszym jest niebezpieczeƒstwo nieautoryzowanego dost´pu (tzn. bez naszej wiedzy i zgody) do konta przez
osoby trzecie. Osoby takie mogà dokonywaç na nasz

trendy

rachunek ró˝nych operacji – mogà na przyk∏ad przelaç
wszelkie dost´pne Êrodki na inne konto.

Podstawowym elementem zabezpieczenia jest szyfrowanie po∏àczenia na
linii klient-bank. Powszechnie obecnie stosowa-

Wielu klientów banków internetowych daje si´ cyberprzest´pcom nabieraç na bardzo prostà sztuczk´. Nieuwa˝ni klienci wchodzà na fa∏szywe strony bankowe
lub reagujàc na proÊby o podanie mailem danych osobowych sami dajà oszustom klucz do swoich pieni´dzy
- zastosowanie si´ do takich poleceƒ mo˝e bowiem spowodowaç wyczyszczenie stanu konta.

ny do nawiàzywania po∏àczeƒ szyfrowanych bezpieczny protokó∏ SSL pozwala na zagwarantowanie wystarczajàcej poufnoÊci przesy∏ania danych mi´dzy bankiem
a klientem. Dodatkowo, certyfikaty wydawane przez
odpowiednie instytucje, gwarantujà i˝ klient po∏àczy∏
si´ z bankiem, a nie z kimÊ kto si´ za bank podaje.
Bank równie˝ musi mieç pewnoÊç, ˝e po∏àczy∏ si´
z nim w∏aÊciwy klient. Podstawowym sposobem identyfikacji jest numer klienta i has∏o. Niektóre banki
stosujà dodatkowe zabezpieczenia np. podpis elektroniczny. Innym sposobem zabezpieczenia sà has∏a jednorazowe, generowane przez niewielkie urzàdzenie
tzw. tokeny. Zaletami takiego rozwiàzania sà unikalnoÊç has∏a oraz jego krótka wa˝noÊç (kilka minut). Podobnym rozwiàzaniem sà listy kodów, w systemach
bankowych stosujàcych ten rodzaj zabezpieczeƒ, w celu dokonania pewnych operacji (g∏ównie przelewów)
nale˝y podaç jednorazowy kod, zawarty na liÊcie przesy∏anej przez bank.

Jak pokazuje praktyka, najwi´kszym zagro˝eniem
w bankach internetowych sà ich sami klienci. Wi´kszoÊç przest´pstw zwiàzanych z tymi bankami wynika
z nieprzestrzegania przez posiadaczy rachunków podstawowych zasad bezpieczeƒstwa, nieuwagi u˝ytkowników czy te˝ ich zwyk∏ego lenistwa.
Banki w celu poprawy bezpieczeƒstwa swych systemów transakcyjnych w Internecie, tworzà ró˝ne systemy zabezpieczeƒ. Klient zaÊ odpowiada za wybór banku oferujàcego najpewniejsze systemy zabezpieczeƒ.
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Dziennik Internautów to jeden z najlepszych serwisów
bran˝owych, jakie mia∏em przyjemnoÊç poznaç. Ogromna liczba codziennie pojawiajàcych si´ wiadomoÊci, ciekawe artyku∏y, archiwum (niestety, dost´p do niego jest
p∏atny), forum, og∏oszenia, oferty pracy, zbiór darmowych e-booków, kana∏ RSS – to wszystko przemawia za
tym, aby w∏àczyç Dziennik Internautów do kompletu codziennej prasy. Prawdziwi fani serwisu mogà sobie nawet zamówiç koszulk´ lub kubek z logo DI. G∏ównà zaletà serwisu sà dobrze przygotowane newsy, prezentujàce ciekawe i Êwie˝e spojrzenie na codzienne wydarzenia.
Bardzo dobrym pomys∏em jest za∏àczanie do ka˝dego
newsa zestawu linków do artyku∏ów o podobnej treÊci
oraz wiadomoÊci archiwalnych. Dzi´ki temu internauta,
który Êledzi np. rozwój polskiej wersji eBaya, nie musi
przekopywaç si´ przez stert´ newsów, chcàc porównaç
wczeÊniejszà informacj´ na ten sam temat. Dziennik Internautów posiada równie˝ baz´ freeware’owych i shareware’owych programów, podzielonych na kilkanaÊcie
kategorii, które mo˝na Êciàgnàç i zainstalowaç na w∏asnym komputerze. Polecamy!
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Witryny oceniamy w skali pi´ciostopniowej.
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