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Cash management
w s∏u˝bie korporacji
Cash management

w dzisiejszym j´zyku bankowoÊci komercyjnej
to s∏owo – has∏o, termin u˝ywany przez pracowników banków i klientów
tak powszechnie i automatycznie, ˝e czasem okazuje si´, ˝e obie strony majà na myÊli co innego i dopiero d∏u˝sza rozmowa prowadzi do ujednolicenia terminów, szczegó∏ów i oczekiwaƒ.

Internet nie tylko
wzbogaca ofert´ banków –
Internet stanowi ju˝
niejako jego wizytówk´.

G∏ówny problem wyst´puje przy angielskim s∏owie cash. W

bezpoÊrednim t∏umaczeniu oznacza ono gotówk´,
a wi´c „fizyczny ” pieniàdz w postaci bilonu
lub banknotów . I w takim znaczeniu cash management oznacza∏by

faktycznie tylko usprawnienia oferowane przez bank w obszarze koordynowania wp∏at gotówkowych, ich przeliczania, transportu, etc. Jest to jak
najbardziej potrzebna us∏uga, szczególnie dla klientów korporacyjnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç w du˝ej mierze opartà na p∏atnoÊciach gotówkowych (np. telefonia, ubezpieczyciele, hipermarkety). Nie jest to jednak ca∏y obraz cash management’u, a tylko pewien wycinek mo˝liwoÊci produktowych. Cash management jest paletà produktów

usprawniajàcych zarzàdzanie Êrodkami finansowymi firmy na jej rachunku bie˝àcym. Oferta rozwiàzaƒ cash management, ze wzgl´du na
jej specyfik´, jest kierowana do klienta korporacyjnego. Dla szerszego rozumienia tego terminu, polskie t∏umaczenie zawiera si´ gdzieÊ pomi´dzy zarzàdzaniem Êrodkami finansowymi
a bankowoÊcià transakcyjnà i/lub obs∏ugà rachunku operacyjnego klienta.
>
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nej wiedzy, prowadzàcej nie tylko
do oferowania rozwiàzaƒ ju˝ istniejàcych na rynku, ale tak˝e
umo˝liwiajàcej tworzenie nowych,
unikalnych produktów zaspokajajàcych cz´sto nawet najbardziej indywidualne potrzeby wymagajàcych korporacji. Nie bez znaczenia
równie˝ dla ekspansji produktów
cash management jest posiadanie
przez banki narz´dzi, które pozwoli∏yby na elastycznà obs∏ug´
stosowanych przez klientów rozwiàzaƒ transakcyjnych. Takie
mo˝liwoÊç niewàtpliwie daje Internet.
Przy takim t∏umaczeniu, us∏ugi cash management oferowane przez bank dla swoich klientów korporacyjnych
nabierajà szerszego charakteru ni˝ tylko obs∏uga zarzàdzania gotówkà - odnoszà si´ do umo˝liwienia klientom optymalnego zarzàdzania swoimi Êrodkami finansowymi, sprawnego realizowania p∏atnoÊci, koordynacji sp∏ywu nale˝noÊci, koncentracji Êrodków gotówkowych i bezgotówkowych. Wszystkie te elementy majà charakter transakcyjny, opierajà si´ na operacjach,
których liczba i cz´stotliwoÊç zale˝à od liczby odbiorców, skali dzia∏alnoÊci, powtarzalnoÊci transakcji i ich
roz∏o˝enia w czasie.

Mimo, ˝e z powy˝szego opisu
wydawaç by si´ mog∏o, ˝e us∏ugi
i rozwiàzania cash management powinny byç dziÊ standardem
w ka˝dym banku, rzeczywistoÊç
wyglàda troch´ inaczej. Po pierwsze, banki majà ró˝ne strategie
dzia∏ania. Cz´sto albo bardziej koncentrujà si´
na klientach indywidualnych i ich potrzebach, albo na
finansowaniu du˝ych projektów inwestycyjnych swoich klientów korporacyjnych, albo specjalizujàc si´
w innych wybranych zagadnieniach bankowoÊci, np.
leasing, przej´cia i fuzje, etc. Po drugie, nie wszystkie
banki majà baz´ oddzia∏ów, pozwalajàcà na obs∏ug´
klientów o strukturze „sieciowej” regionalnej, którzy
stanowià potencjalnà grup´ odbiorców produktów
cash management. Stworzenie takiej bazy od podstaw
∏àczy si´ z bardzo du˝ymi nak∏adami finansowymi.
Trzecià sprawà jest know-how i posiadanie specjalistycz-

Internet nie tylko wzbogaca
ofert´ banków – Internet stanowi ju˝ niejako jego wizytówk´.
Sztukà jest bowiem umiej´tne
wykorzystanie potencja∏u p∏ynàcego z nieograniczonych mo˝liwoÊci nowych, dost´pnych technologii. DziÊ klient korporacyjny zainteresowany jest nowymi mo˝liwoÊciami, us∏ugami, jakie oferuje bank oraz ich u˝ytecznoÊcià. Za Internetem
przemawia integralnoÊç, przepustowoÊç, efektywnoÊç
i bezpieczeƒstwo danych, a tak˝e orientacja na u˝ytkownika i elastycznoÊç we wprowadzaniu nowoÊci.
Internet jest najm∏odszym kana∏em dystrybucji us∏ug
bankowych. Koszt transakcji internetowej jest najni˝szy, znikajà bariery zarówno przestrzenne, jak
i czasowe. Dzia∏ajàce w instytucjach finansowych
systemy bankowoÊci internetowej, to najcz´Êciej zintegrowane i kompleksowe systemy informatyczne,
stajà si´, jak w przypadku Banku BPH, równoczeÊnie wielofunkcyjnà platformà finansowà. IntegralnoÊç systemu nie oznacza tutaj jedynie wewn´trznej
spójnoÊci w procesie zarzàdzania strukturà finansów
korporacji, lecz tak˝e zgodnoÊç z obowiàzujàcymi
standardami rozliczeƒ mi´dzybankowych, b´dàcych
podstawà ca∏ego systemu bankowego, który po wejÊciu do Unii przeszed∏ wiele zmian. ElastycznoÊç
z kolei oznacza zarówno mo˝liwoÊç wprowadzania
zmian wraz z post´pem technicznym, jak równie˝
dostosowywanie systemów do potrzeb konkretnego
klienta, co równoznacznie jest mocnà orientacjà banku na klienta.

wiedza

BusinessNet nieograniczona platforma cash managementowa
Z innowacyjnà propozycjà dla klientów korporacyjnych wyszed∏ Bank BPH. Niespe∏na rok temu rozpoczà∏ oficjalnà sprzeda˝ systemu bankowoÊci Internetowej BusinesssNet (dla zainteresowanych wi´cej o systemie w tekÊcie Jerzego Zania „BankowoÊç elektroniczna dziÊ – bankowoÊç internetowa jutro”, „e-Fakty”, numer 4 z 2004 roku). BusinessNet zosta∏ przygotowany w oparciu o podobne rozwiàzanie oferowane korporacjom w Austrii przez inwestora banku –
Bank Austria Creditanstalt, dostosowane jednak ÊciÊle
do wymagaƒ polskiego rynku i u˝ytkownika. Bank
rozpoczynajàc prace nad systemem wype∏ni∏ nisz´ na
rynku us∏ug bankowych dla korporacji. Produkt przyjà∏ si´ na rynku – czego dowodem sà liczby – 1200
klientów korzystajàcych z systemu, 300 tys. przelewów
dokonywanych za poÊrednictwem systemu miesi´cznie. Przedsi´biorcy, u˝ytkownicy

BusinessNet’a, mogà dowolnie
zarzàdzaç Êrodkami finansowymi
firmy z ka˝dego miejsca na Êwiecie.
BusinessNet to portal finansowy, który dzi´ki wykorzystanym mo˝liwoÊciom p∏ynàcym z zastosowania technologii internetowych, umo˝liwia dokonywanie szerokiego spektrum transakcji i operacji finansowych,
w tym takich, które sà zwiàzane z rozwiàzaniami cash
managementowymi.
Jednym z produktów dost´pnych poprzez system
i wartych poÊwiecenia uwagi jest TRANS-Cash, który
pozwala na efektywnà obs∏ug´ gotówkowà. Klient korzystajàc z tej us∏ugi przekazuje Bankowi obs∏ug´:
wp∏at gotówkowych, przygotowanych i dokonanych
w formie zamkni´tej, na dobro rachunku prowadzonego w Banku i zasileƒ gotówkowych, które Bank przygotowuje i pozostawia do dyspozycji przedsi´biorcy
wyp∏aty gotówkowe w formie zamkni´tej. Forma zamkni´ta oznacza, ˝e wp∏ata – po jej sformowaniu
zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomi´dzy klientami a bankiem – umieszczona jest przez klienta w opakowaniu – bezpieczna koperta, portfel – gwarantujàcym, i˝ nie mo˝e zostaç ono otwarte bez widocznego
naruszenia.
Równie˝ coraz popularniejsze wÊród firm Polecenie Zap∏aty (inaczej zwane TRANS-Debit) mo˝na obs∏ugiwaç

9

poprzez system BusinessNet. Obs∏uga obejmuje zarówno realizacj´ poleceƒ zap∏aty od strony wierzyciela jak
i d∏u˝nika. Za poÊrednictwem systemu klient mo˝e
przesy∏aç zgody na obcià˝enie rachunku jak i odwo∏anie
p∏atnoÊci.

Do palety produktów cash managementowych osiàgalnych dzi´ki
systemowi BusinessNet nale˝y
tak˝e
szeroko
rozumiany
TRANS -Financing – platforma
elektroniczna w ramach systemu
internetowego, daleko wykraczajàcà poza klasyczne poj´cie faktoringu. Pozwoli∏a ona na zastàpienie papierowego
obiegu dokumentów elektronicznà wymianà informacji i zleceƒ, które realizowane sà w sposób sprawniejszy, a tym samym znacznie szybciej. TRANS-Financing to tak˝e obs∏uga klasycznych produktów finansowania handlu, takich jak faktoring i forfaiting. Bank na
bie˝àco rozszerza elektroniczna platform´ o nowe modele finansowania i elektronicznà obs∏ug´.
Wspomn´ jeszcze kilka s∏ów o us∏udze TRANS-Przekaz, roboczo zwanej przekazy pocztowe. Jest ona wykorzystywana przez firmy, które realizujà du˝à liczb´
p∏atnoÊci, np.: z tytu∏u honorariów, prowizji, odszkodowaƒ, itp., a beneficjenci takich p∏atnoÊci nie posiadajà rachunku bankowego lub zamieszkujà w miejscowoÊci, w której nie ma oddzia∏u ˝adnego banku. System
BusinessNet umo˝liwia tak˝e u˝ytkownikom dost´p do
informacji zwrotnej na temat obs∏ugi transakcji cash managementowych w postaci odpowiednio zdefiniowanych
raportów.
W ciàgu ostatnich lat innowacje w zarzàdzaniu Êrodkami finansowymi pojawia∏y si´ dynamicznie w ramach bankowoÊci internetowej, pobudzanej przez nowe technologie telekomunikacyjne. Zarówno trendy
na rynku, jak i oczekiwania klientów jednoznacznie
wskazujà na gwa∏towne przyspieszenie tych procesów
w najbli˝szej przysz∏oÊci. Dost´pne na dzieƒ dzisiejszy
systemy niewàtpliwe b´dà ewaluowaç – przyk∏ad Banku BPH jest najlepszym tego potwierdzeniem. Platforma finansowa BusinessNet rok po wdro˝eniu jest
najbardziej zaawansowanym narz´dziem do kierowania Êrodkami finansowymi przedsi´biorstw, a na tym
si´ nie skoƒczy...
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