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Technologie, które
zmieniają korporacje

Technologie
zmieniają
korporacje
Praca z korporacjami nie wydaje się najprostszą drogą do zbudowania
„jednorożca”. Z jednej strony kuszą skala i zasoby dużych firm, z drugiej
zniechęcają długi proces pozyskiwania klientów, konieczność dopasowywania
do indywidualnych wymagań czy trudna integracja z istniejącymi systemami.

Teoretycznie, jeśli komuś uda się stworzyć rozwiązanie ważnego dla korporacji problemu, zbudowanie biznesu o przychodach rzędu 100 mln dolarów
rocznie jest relatywnie proste. Jak zauważył inwestor Jason Lemkin, wystarczy zdobyć 1000 klientów
przynoszących rocznie po 100 tys. dolarów ARPA
(Average Revenue Per Account) – czyli mniej więcej tyle, co pensja jednego dyrektora korporacji.
W praktyce nie jest to takie łatwe.

Polskie spółki Enterprise Tech w tej konkurencji czasami wyglądały dosyć niepozornie. Trudno się temu
dziwić. Decyzje w międzynarodowych korporacjach
często są podejmowane centralnie, więc naszym
spółkom trudno było przebić się bez prawdziwie unikalnej technologii i doświadczonych sprzedawców.
Lokalni giganci dopiero niedawno zaczęli otwierać się
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W The Heart od lat pracujemy dla międzynarodowych firm, wyszukując dla nich spółki technologiczne. Co roku analizujemy setki europejskich
startupów, by wybrać te, z którymi korporacje powinny nawiązać współpracę jako klient, partner czy

inwestor. Jury złożone z przedstawicieli naszych
korporacyjnych partnerów regularnie przegląda
rodzime i zagraniczne projekty. Najlepsze z nich
pomagaliśmy wdrażać i pokazywaliśmy na dziesiątkach wydarzeń – m.in. rumuńską spółkę UiPath,
która w zeszłym roku przekroczyła 150 mln dolarów
przychodu i jest wyceniana na ponad 7 mld dolarów.
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na innowacje tworzone przez startupy, przez co
szybkie pozyskanie ich jako referencyjnego klienta
też nie było najłatwiejsze.
Krajobraz „Enterprise Tech” w Polsce się zmienia. Nasz rynek, napędzany rozwijającym się
ekosystemem funduszy i akceleratorów coraz
częściej zaczyna wspierać budowę „ukrytych mistrzów”, którzy zmieniają duże firmy od
środka. Sprzyja temu
również fala powstających u nas centrów
badań i rozwoju międzynarodowych korporacji. Ich budżety
technologiczne przepływają w kierunku
zwinnych,
chmuroAlex Williams,
wych rozwiązań, dających szybki zwrot
z inwestycji. Nowoczesny Enterprise Tech ma być tak przyjazny i prosty w użyciu jak rozwiązania dla konsumentów.

drzwi do wielkich firm. Chcemy pokazać, jak nowoczesne narzędzia zmieniają procesy i sposób
pracy korporacji – od działów HR po sprzedaż czy
marketing.
Prezentowane tu spółki są jeszcze relatywnie
młode. Tylko jedna trzecia ma więcej niż 20 klientów korporacyjnych. Większość z nich nie wyszła
jeszcze poza Europę,
choć niektórzy wdrażają swoje rozwiązania w Australii czy
Ameryce Południowej. Rosną jednak
szybko – mniej więcej
połowa z nich podwaja przychody co roku.

“Choć świat korporacji
może być piekielnie
nudny, to piekło jest
wybrukowane złotem”

Tomasz Rudolf
CEO, The Heart
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Pracując z UPC nad ostatnią edycją konkursu „Think Big”, postanowiliśmy zaprezentować
te polskie spółki, które z sukcesem otwierają

Wierzymy, że złote
czasy dla dostawców Enterprise Tech
nadchodzą. Kibicujemy opisanym tu biznesom, sami też pracujemy z korporacjami nad budową kilkunastu nowych spółek. Mamy nadzieję, że nasz
ekosystem będzie wkrótce doceniany jako regionalne centrum rozwoju technologii, które
zmieniają korporacje.

Techcrunch
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Top 40
Enterprise Tech
Firma doradcza Arthur D. Little szacuje, że w najbliższych latach
sektor telekomunikacyjny odnotuje wzrost przychodów średnio
o 3 % rocznie, a jego siłą napędową będzie transformacja cyfrowa.

To najlepszy dowód na to, że dla firm telekomunikacyjnych myślących o wzroście na bardzo konkurencyjnym
rynku cyfryzacja powinna być jednym z głównych sposobów dalszego rozwoju. W gruncie rzeczy nie dotyczy
to tylko biznesu telekomunikacyjnego. Krok po kroku
cyfryzacja przekształca bowiem kolejne branże, co
stawia przed nimi zupełnie nowe wyzwania, ale także
otwiera nieznane dotąd możliwości.

Robert Redeleanu
CEO of UPC Polska

Mając to na uwadze, wspólnie z The Heart, jednym
z partnerów naszego programu Think Big, postanowiliśmy stworzyć raport „Enterprise Tech. Technologie,
które zmieniają korporacje”. W naszym raporcie przedstawiliśmy najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania dla firm, w tym te, które mogą pochwalić się
już osiągnięciami w zakresie udanych wdrożeń w korporacjach.
Mam nadzieję, że lektura raportu dostarczy Państwu
wielu inspiracji i będzie wsparciem w wykorzystywaniu
nieograniczonego potencjału nowych technologii.
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Już teraz na rynku istnieje wiele rozwiązań cyfrowych,
od analizy danych, wirtualizacji, sztucznej inteligencji
lub wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości po aplikacje
z obszaru Internetu Rzeczy, które mogą pomóc firmom
w rozwoju, znalezieniu nowych źródeł przychodów
i zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku. Wystarczy spojrzeć choćby na ostatnią, szóstą edycję programu UPC Think Big dla innowacyjnych przedsiębiorców
i innowatorów społecznych, aby przekonać się, jak imponujący jest wachlarz istniejących innowacyjnych
firm. W tym roku do programu zgłosiło się ponad 100

uczestników, z których większość to wciąż małe, ale
dynamicznie rozwijające się firmy, proponujące często
zaawansowane i imponujące rozwiązania. Dwie z nich
zdobyły nagrody ze względu na swoją innowacyjność
i wyjątkowość, ale tak naprawdę większość z nich mogłaby już dziś wspierać udaną transformację cyfrową
niejednej korporacji.
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AI, czyli rewolucja
w blokach startowych
W rozwijanych obecnie modelach biznesowych
coraz większy nacisk kładzie się na kompatybilność
systemów i konwergencję produktów czy usług.

W coraz mniejszym stopniu klienci patrzą za to na produkt przez pryzmat tylko i wyłącznie
ceny. Tu istotniejsze stają się spójne doświadczenie klienta oraz dostępność adekwatnego produktu dokładnie w momencie zapotrzebowania na niego.
To są niejako warunki konieczne do prawidłowego funkcjonowania firm na rynku i trudno w tym
kontekście mówić o jednej, konkretnej technologii mogącej być przełomem i stanowiącej o przewadze konkurencyjnej, np. na polu marketingowym. Wśród gorących „buzzwordów” w branży wyróżnia się jednak jeden, powtarzany najczęściej – mowa o sztucznej inteligencji (AI). To na AI zaczyna się i kończy strategia każdej szanującej się organizacji finansowej, technologicznej czy startupu.

dyrektor zarządzający pionu
marketingu, komunikacji
i zaangażowania społecznego
w Banku BNP Paribas

Już teraz w na polskim rynku można wyróżnić kilka ciekawych projektów, mających
potężne ambicje niesienia rewolucji w świecie marketingu. W tej grupie jest np. Chatbotize – platforma marketingu konwersacyjnego, posiadająca dość pozytywne referencje, m.in. od InPostu, Yves Rocher czy PKO Banku Polskiego. Twórcy Chatbotize
używają zaawansowanych technologii przetwarzania tekstu (m.in. NLP), dzięki czemu
dialogi prowadzone z chatbotem mogą być naturalne i w wygodny sposób prowadzić
użytkownika do określonego celu. Z kolei Synerise to dostawca rozwiązań klasy revenue performance management/marketing automation, którego siła tkwi w obsłudze
wielu kanałów spiętych platformą wykorzystującą zaawansowane algorytmy do podejmowania kolejnych kroków na ścieżce zakupowej. Agresywna strategia i ambitne
plany pozwalają wierzyć w osiągnięcie sukcesu, o ile spółce uda się pozyskać stałych klientów zapewniających cash flow, niezbędny do pokrycia bieżącej działalności.
Uwagę przykuwa również NapoleonCat, który przez 6 lat działania zbudował solidny portfel klientów oraz funkcjonalności dające możliwość pretendowania do pełnoprawnej platformy w kategorii social media management. Wielkie nadzieje niesie też
projekt Cluify, demokratyzujący marketing automation, targetowany dla MŚP. Cluify
łączy tym samym analitykę zachowań offline z kampaniami online, co przy niskim progu wejścia w technologię stanowi sporą zachętę do skorzystania z ich platformy dla
mniejszych graczy.
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Popularność tego hasła nie przekłada się dotychczas na skuteczność wdrożeń AI w biznesie.
Przykładów udanej implementacji sztucznej inteligencji nieustannie brakuje, a kolejne przypadki pokazują, jak długa jest przed nami droga do komercyjnego sukcesu. Można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że przełomem technologicznym w AI będzie moment, gdy opanujemy
zdolność łączenia zewnętrznych zbiorów danych (Big Data) z danymi w organizacji i jej dynamicznie budowaną ofertą produktową. Wówczas za pomocą zaawansowanych algorytmów
będziemy w stanie zaproponować odpowiednią wartość dla klienta w momencie, kiedy
faktycznie będzie jej potrzebować. Zanim to jednak nastąpi, musimy solidnie odrobić pracę
domową i przygotować swoje systemy i produkty do współpracy w nowych modelach i nauczyć się docierania do klienta nowymi kanałami.

DARIUSZ
MACIOŁEK
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chatbotize.com

Maja Schaefer

PKO Bank Polski, InPost, Maspex, Avon, OleOle (Euro-net sp. z o.o.)

Chatbotize umożliwia rozmowę z tysiącami
klientów jednocześnie. System pozwala
na tworzenie w kilka minut wspaniałych
doświadczeń na kanałach czatowych z gotowych
do użycia modułów i angażuje klientów.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2013
KLIENCI
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synerise.com

Jaroslaw Krolewski

Carrefour Polska, mBank, Orange Polska, Skoda Polska, Żabka Polska

Synerise tworzy opartą na sztucznej
inteligencji platformę automatyzacji
procesów biznesowych, która
zwiększa lojalność kupujących
i maksymalizuje przychody firm.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Przeciążenie działu obsługi klienta InPost w okresie przedświątecznym.

Właściciel jednej z największych sieci handlowych w Europie i w Polsce stawił czoło wyzwaniom, jakie niesie zmiana zwyczajów zakupowych konsumentów i rozwój technologii.
Zdecydował się na współpracę z Synerise, by zrealizować swoją strategię omnichannel
i zwiększyć zaangażowanie klientów w zakupy.

ROZWIĄZANIE

Chatbot na Messengerze automatyzujący odpowiedzi na powtarzające się pytania m.in.
o status przesyłki, lokalizację paczkomatu. System ma również za zadanie skutecznie
przekierowywać użytkownika do konsultanta, gdy zwraca się on z bardziej złożoną sprawą. System automatycznie gromadzi nierozpoznane pytania, dzięki którym administrator
jednym kliknięciem może douczyć bota, dając mu nową wiedzę, dopasowując pytania do
tematu, którego dotyczą. Chatbot posiada też swojego brand hero, który w imieniu marki
prowadzi konwersację z klientem, co wpływa na budowanie jej pozytywnego, przyjaznego
wizerunku.
EFEKTY

Skala działalności klienta rodziła wyzwanie w postaci przetwarzania bardzo dużych
zbiorów danych, liczonych w setkach tysięcy zdarzeń dziennie. Aby analiza miała realną
wartość, musiała być realizowana w czasie rzeczywistym. Potrzeba było narzędzia, które
dysponuje ultraszybką bazą danych, jednocześnie umożliwiając łatwe wdrożenie oraz
integrację z innymi systemami, w tym aplikacją mobilną. Platforma Synerise w pełni odpowiedziała na oczekiwania klienta, oferując jedną z najszybszych baz danych na świecie oraz
autorskie algorytmy sztucznej inteligencji.
EFEKTY

Dzięki Synerise firma zyskała możliwość lepszego zrozumienia swoich klientów przez
pełną analizę ich ścieżek zakupowych, niezależnie od kanału sprzedaży. Może ona także
dynamicznie odpowiadać na ich potrzeby m.in. przez spersonalizowane oferty. Ponadto
możliwe stało się zautomatyzowanie komunikacji i tworzenie raportów aktualizowanych
w czasie rzeczywistym. Klienci dostają także rekomendacje produktów tworzone przez AI.

#BUSINESS GROWTH
#AI

#CX

#MARKETING KONWERSACYJNY

#CHATBOT

#AUTOMATYZACJA     

#MARKETING AUTOMATION

#SZTUCZNA INTELIGENCJA

#BUSINESS INTELLIGENCE

#BIG DATA
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Ponad 50% mniej zapytań przekierowywanych do konsultanta. Wzrost zadowolenia
klientów. Rozwiązanie zostało ocenione przez 21 tys. użytkowników, średnia ocena to 4.9/5.
Wśród najczęściej wymienianych zalet klienci podają szybki dostęp do informacji, możliwość
śledzenia swojego zamówienia z poziomu aplikacji Messenger, której używają na co dzień
i aspekt rozrywkowy.

ROZWIĄZANIE
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napoleoncat.com/pl

Grzegorz Berezowski

PLAY, Aviva, Biedronka, Avon, Allianz

2016
KLIENCI

Napoleon Cat to platforma do zarządzania komunikacją
marketingową w mediach społecznościowych, dostępna
w modelu SaaS. Swoim klientom udostępnia stale
aktualizowane narzędzia do moderacji dyskusji, publikacji,
analityki, monitoringu konkurencji oraz raportowania.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

50

cluify.com

Orange, P&G, Santander, Netto

Cluify to technologia, która gromadzi, agreguje i analizuje
informacje o zachowaniach użytkowników offline.
Integrując dane offline i online, Cluify specjalizuje się w ich
analityce oraz w rozwiązaniach marketingowych znacząco
wpływających na rozwój i optymalizację biznesu.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Wyzwaniem dla dużych firm, a także sklepów internetowych jest duży wolumen zapytań
klientów rozproszonych po różnych kanałach społecznościowych. Problem ten dotyka
zarówno zespoły marketingu, jak i jednostki obsługi klienta, które muszą nadążać za zmieniającymi się potrzebami komunikacji klientów z firmami.

Optymalizacja sieci punktów sprzedaży na terenie Wrocławia. Klient chciał pozyskać
wiedzę o tym, z jakich lokalizacji powinien zrezygnować, oraz czy istnieją miejsca, gdzie jest
potencjał na założenie nowych. Celem była maksymalizacja zysku sieci w obrębie miasta.
ROZWIĄZANIE

Dla każdej placówki oszacowano kilkanaście zmiennych obrazujących ruch wokół punktów o różnych porach, strukturę demograficzną okolicy oraz wzajemną relację pomiędzy
placówkami. Dodając do tego dane o przychodach, zbudowano model statystyczny, który
szacował wyniki salonu w dowolnej nowej lokalizacji oraz jego wpływ na resztę istniejących
placówek. Uwzględniono również rozłożenie klientów na pozostałe miejsca po zamknięciu
jednego z nich. W ramach zamówienia wykonano blisko 10 tys. symulacji sprawdzających
łączny przychód dla różnych kombinacji aktualnych i nowych punktów.

EFEKTY

EFEKTY

Wdrożenie NapoleonCat usprawniło proces obsługi klienta w mediach społecznościowych przez agencję Plej u operatora PLAY. Wielu klientów PLAY traktuje Facebooka
jako podstawowy kanał komunikacji z marką. Dlatego też kluczowa jest sprawna moderacja wszystkich komentarzy oraz wiadomości prywatnych trafiających na profil PLAY.
Wykorzystanie NapoleonCat przy współpracy działu Obsługi Klienta PLAY oraz moderatorów
agencji Plej pozwoliło na skrócenie czasu reakcji na wątki związane z obsługą Klienta o 66%
po 3 miesiącach od rozpoczęcia współpracy.

Klient otrzymał pełną listę symulacji z rankingiem kombinacji placówek oraz dostęp do
panelu internetowego, umożliwiającego ręczne sprawdzanie dowolnego rozwiązania.
Według predykcji ustalono możliwość zwiększenia potencjału w mieście o mniej więcej 10%,
przy zachowaniu takiej samej liczby punktów. Dostarczyliśmy również wiedzy o tym, jakie
czynniki i w jakim stopniu wpływają bezpośrednio na sukces w danej lokalizacji.

#OBSŁUGA KLIENTA

#MARKETING SOCIAL MEDIA

#ANALITYKA SOCIAL MEDIA

#OFFLINE

#ONLINE

#ANALITYKA OFFLINE

#OPTYMALIZACJA    
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Optymalne rozwiązanie powinno zakładać skuteczną komunikację i współpracę zarówno
pomiędzy tymi zespołami, jak i zewnętrznymi agencjami obsługującymi kanały social media. NapoleonCat umożliwia nie tylko zebranie w jednym miejscu wszystkich komunikatów
pochodzących z mediów społecznościowych, lecz także ułatwia sprawne konsultowanie
zgłoszeń klientów pomiędzy zespołami. W rezultacie klienci szybciej otrzymują informację
zwrotną, na której im zależy.

ROZWIĄZANIE
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Personalizacja
to przyszłość sprzedaży
Możliwości, jakie otwiera przed nami transformacja cyfrowa,
jest coraz więcej. Jednakże niezależnie od użytych narzędzi,
w centrum wszystkiego zawsze musi być klient.

JACEK
JAWORSKI
Digital Experience Director,
UPC Polska

Celem procesu jest bowiem sprawienie, by poczuł on, że dobrze zdefiniowaliśmy i zaspokoiliśmy jego potrzeby. Ich odpowiednie zastosowanie przekłada się na wzrost przychodów i zwiększoną efektywność. Obecnie transformacja cyfrowa sektora ma kilka, bardzo wyraźnych trendów. Pierwszy to omnichannel, zapewniający konsumentowi spójne
doświadczenie zakupowe bez względu na to, w którym kanale zapoznaje się z ofertą lub
wchodzi w interakcję z konsultantem. Współczesny konsument chce kupować o dowolnej porze i miejscu, podczas gdy - w szczególności duże firmy - wciąż zorientowane są na
wertykalne podejście do kanałów sprzedaży.

Możliwości, jakie otwiera przed nami transformacja cyfrowa jest coraz więcej. Jednak niezależnie od użytego spektrum narzędzi, w centrum wszystkiego zawsze musi być klient. Celem
procesu jest bowiem sprawienie, by poczuł on, że dobrze zdefiniowaliśmy i zaspokoiliśmy
jego potrzeby. Właśnie dlatego personalizacja to przyszłość sprzedaży. Przy czym pamiętajmy, że technologia nie jest i nie będzie tu uniwersalnym panaceum. Sama w sobie - choć
krytyczna - bez zmian na poziomie organizacyjnym i procesowym, a nawet kulturowym, zaoferować może co najwyżej protezę pełnej personalizacji.
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Odpowiedzią na to wyzwanie jest budowa procesów biznesowych i rozwiązań technologicznych
w oparciu o tzw. customer journey. Holistyczne podejście do customer journey daje możliwość
spojrzenia na procesy biznesowe oczami klienta i daje szansę kontekstowej personalizacji oraz
predykcji zachowań konsumentów. A to ważny element przewagi konkurencyjnej. Przy czym nie
można poprzestać jedynie na technologii, zapominając o stworzeniu m.in. elastycznej architektury systemów IT. Rozwiązania umożliwiające łatwą integrację z systemami zewnętrznymi poprzez
API, drastycznie skrócony time-to-market poprzez modularyzację, to fundament szybkiej adaptacji do nowych zachowań konsumentów i ruchów konkurencji. W sprzedaży to krytyczna umiejętność. Centralne moduły zarządzające ścieżkami klienta, automatyzacja procesów decyzyjnych
opierających się o machine learning budują zaś szkielet personalizacji doświadczenia klienta.

Kolejny, widoczny trend to elastyczne podejście do budowania cyfrowych kanałów kontaktu, np. poprzez aplikacje i komunikatory. A to wymaga elastyczności w doborze technologii
w warstwie front-end, dlatego można to nazwać podejściem „odwarstwionym”. Dodatkowo,
wykorzystanie automatycznych rozwiązań np. botów, we właściwych momentach client journey ma potencjał nie tylko optymalizacyjny. Podnoszą one także satysfakcję i konwersję ze
względu na błyskawiczną i płynną interakcję. Osią doskonałego z perspektywy klienta wdrożenia są oczywiście dane i umiejętność ich przetwarzania. To przecież podstawa zarówno
personalizacji, jak i predykcji zachowań w sprzedaży. Mowa tu nie tylko o właściwym ekosystemie technologicznym, ale również o procesach biznesowych, zapewniających odpowiednią
jakość danych, cyfryzację i automatyzację.

12

02
Sprzedaż

2013
KLIENCI

25

sellions.com

Wojciech Mikucki

Red Bull, Tchibo, Netia, Orange

2016
KLIENCI

Platforma mobilna Sellions rozszerza możliwości
korporacyjnych systemów CRM o wygodne zarządzanie
handlowcami w terenie. Łatwe do integracji narzędzie
pomogło 100 tys. osób podnieść wyniki dzięki szybkiemu
raportowaniu wizyt, automatyzacji marketingu i grywalizacji.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

20

salesbook-app.com/pl

Jacek Maciak

Energa, BMW Motorrad, Mercedes-Benz

Salesbook to platforma nowej generacji,
wspomagająca sprzedaż bezpośrednią. Jest
narzędziem przyspieszającym przenoszenie klienta
pomiędzy poszczególnymi etapami lejka, realizującym
w ten sposób filozofię Sales Acceleration.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Wprowadzenie przez międzynarodową korporację nowoczesnego produktu na rynek
FMCG bez zbudowanej dystrybucji w punktach sprzedaży.

OVB jest jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego, działającą w 15 krajach
Europy i zatrudniającą ponad 50 tys. przedstawicieli. Jej działalność koncentruje się na
długoterminowym, przekrojowym i zorientowanym na klienta doradztwie finansowym dla
gospodarstw domowych. Firma poszukiwała rozwiązania, dzięki któremu mogłaby usprawnić
procesy rekrutacyjne związane z pozyskiwaniem nowych sprzedawców. Chodziło o polepszenie doświadczenia osoby rekrutowanej oraz uatrakcyjnienie prezentacji samej organizacji.

ROZWIĄZANIE

Platforma do zarządzania procesami pozyskiwania i obsługi potencjalnych klientów.
Na podobnej zasadzie co aplikacjia do przewozu osób, aplikacja mobilna pokazuje handlowcom mapę klientów w ich otoczeniu, którzy są zainteresowani zakupem produktu.
Narzędzie umożliwia szybkie dotarcie do klientów, przeprowadzenie rozmowy handlowej
zgodnie z wytycznymi oraz utrzymanie zaangażowania klientów na wysokim poziomie, dzięki
zautomatyzowanej komunikacji online (e-mail, SMS, WWW). Narzędzie integruje w jednym
miejscu wszystkie źródła potencjalnych klientów – bezpośrednio od handlowców, od partnerów, ze stron internetowych oraz kampanii mailowych. Aby dodatkowo zwiększyć sprzedaż,
platforma zawiera moduł zapraszania znajomych, dzięki czemu każdy klient może zdobyć dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli zaproszona przez niego osoba zdecyduje się kupić produkt.
Dotarcie do kilkuset tysięcy osób oraz skrócenie czasu
oczekiwania na kontakt z handlowcem.

#OMNICHANNEL

Po analizie rynku i dostępnych na nim narzędzi OVB zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania firmy Salesbook. Salesbook zaoferował system wsparcia sprzedaży bezpośredniej,
wykorzystujący tablety zawierające wszystkie potrzebne narzędzia sprzedażowo-marketingowe do prezentacji i konfiguracji oferty.
EFEKTY

Aplikacja przygotowana przez Salesbook pozwoliła OVB na zaprezentowanie w atrakcyjny
wizualnie sposób historii przedsiębiorstwa, jego głównych atutów oraz korzyści płynących
z pracy w nim. Dodatkowo aplikacja została wyposażona w interaktywne elementy umożliwiające na obliczenie potencjalnych wynagrodzeń w zależności od stopnia zaangażowania
sprzedawcy i jego wyników.

#GAMIFICATION

#SALES AUTOMATION

#SALES ENABLEMENT

#MARKETING AUTOMATION

#SALES ACCELERATION

#SALES ENABLEMENT

#SALES

#DIRECT SALES

All Rights Reserved © 2019
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edward.ai

Tomasz Wesolowski

ING Bank, Idea Money, TIM S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa

Edward to inteligentny asystent dla działów sprzedaży,
który ułatwia mobilnym handlowcom pracę z ich
systemem CRM. Aplikacja automatyzuje najbardziej
typowe czynności w procesie sprzedaży i automatycznie
raportuje aktywności do istniejących systemów.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2015
KLIENCI

30

callpage.pl

Ross Knap

UPC, Medicover, Multimedia Polska, Grupa Onet, Siemens AG

CallPage poprawia konwersję stron WWW i zwiększa
sprzedaż dzięki natychmiastowemu oddzwonieniu, śledzeniu
i analizie połączeń. Z narzędzia skorzystało ponad 3 tys.
firm na całym świecie. Zespół składa się z 30 ekspertów
technologii, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

ING Bank poszukiwał rozwiązania, które pomoże doradcom klienta ułatwiać pracę z istniejącym systemem CRM, szczególnie podczas pracy „w terenie”, spotkań i telefonicznych
rozmów z klientami. Wewnętrzne badania ING potwierdziły, że doradcy potrzebują takiego
narzędzia. W efekcie bank przeprowadził kolejny etap, dotyczący analizy aspektów technologicznych związanych m.in. z możliwościami integracji.

Portal ZnanyLekarz.pl (Grupa Docplanner) starał się ułatwiać lekarzom kontakt z serwisem (dostępnymi kanałami kontaktu były: e-mail, formularz kontaktowy, czat). Korzystając
z nich, mogli wskazać dogodny dla siebie czas kontaktu telefonicznego. Jednak często przy
próbie kontaktu lekarze byli niedostępni.
Brakowało więc narzędzia, które pozwoliłoby lekarzowi skontaktować się z obsługą, gdy
przegląda specjalną strefę dla lekarzy i placówek online. Stronę tę odwiedzają miesięcznie
tysiące użytkowników. Wielu lekarzy preferuje tradycyjny kontakt – przez telefon.

ROZWIĄZANIE

Edward, jako inteligentny asystent w formie aplikacji mobilnej, skraca czas poświęcany
przez doradców na ręczne wprowadzanie danych i sprawdzanie informacji o relacjach
z klientami. Dopasowuje się do istniejącego procesu sprzedaży i pozwala na automatyzację
żmudnych czynności, takich jak ustawianie przypomnień, tworzenie notatek. Edward przypomina także o zadaniach do wykonania.
EFEKTY

#AI

#SPRZEDAŻ

#ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

#WSPARCIE CRM

Wdrożenie CallPage (czas wdrożenia – 2 godz.) oznaczało, że na dedykowanej lekarzom
podstronie umieszczono widget, dając im możliwość automatycznego połączenia z obsługą serwisu w 28 sek. Zatem każdy zainteresowany mógł porozmawiać z obsługą w momencie, kiedy rzeczywiście miał czas.
EFEKTY

W ciągu 6 miesięcy formę kontaktu przez CallPage wybrało 500 lekarzy. Zdecydowana
większość to rozmowy sprzedażowe, chociaż część lekarzy, w tym ich klientów, używa
CallPage jako wygodnej formy kontaktu również w przypadku pytań niezwiązanych bezpośrednio z naszym serwisem. Docplanner wdrożył Callpage w kolejnych krajach. Każdy z zainicjowanych telefonów został odebrany przez pracowników DocPlannera.

#CRO

#LEAD RESPONSE TIME

#CALL TRACKING

#CALL ANALYTICS

All Rights Reserved © 2019

Dzięki Edwardowi firmy zwiększają efektywność pracowników średnio o 24%. Dodatkowo,
poprzez automatyzację procesu zbierania danych, nowe rozwiązanie zwiększa wykorzystanie
systemu do zarządzania relacjami z klientami. Testy przeprowadzone w ING Banku potwierdziły, że integracja Edwarda z systemem CRM ułatwia doradcom zarządzanie relacjami z klientem.
Bank planuje dalsze udoskonalanie narzędzia we współpracy z twórcami Edwarda.

ROZWIĄZANIE

14

03

Obsługa klienta

15

03
Obsługa klienta

Nie każdy czeka
na cyfrowy uśmiech
Przed firmami dostarczającymi produkty
oraz usługi bezpośrednio klientom
stoi obecnie wiele wyzwań.

Zmieniają się i rosną oczekiwania konsumentów, a jednocześnie nie zawsze technologia
jest tu uniwersalnym i jedynym narzędziem.
Z jednej strony mamy coraz doskonalsze narzędzia oddziaływania na klientów, takie jak:
personalizacja, mikrotargeting, nowe metody angażowania i lojalizowania. Z drugiej jednak
strony współcześni konsumenci są doświadczeni i dobrze poinformowani. Mają długą listę
oczekiwań wobec produktów oraz usług. Chcą więcej, taniej, szybciej, mniej absorbująco. Rywalizacja przenosi się zatem na pole doświadczenia z marką i stopnia, w jakim realizuje ona
bliskie klientom wartości. Konsumenci oczekują, że marki zaangażują się w upraszczanie ich
życia i rozwiązywanie praktycznych problemów, ale w zamian nie obiecują swojej lojalności.

dyrektor zarządzający
ds. marketingu i relacji
z klientem PZU SA

W tym kontekście wiemy, że to dopiero początek drogi – wdrażamy kolejne rozwiązania na
bazie robotyzacji i sztucznej inteligencji. Jednymi z pierwszych procesów, które możemy tu
zautomatyzować, są powtarzalne zapytania w ramach obsługi klienta. W tym obszarze chętnie współpracujemy ze startupami: właśnie zakończyliśmy pilotaż, podczas którego testowaliśmy platformę automatyzującą obsługę klienta w oparciu o zaawansowaną identyfikację
oraz analizę treści wiadomości e-mail. Startup analizował realne zapytania klientów, przedstawiając odpowiedzi sugerowane przez algorytm. Następnie były one porównywane z odpowiedziami konsultantów pod kątem trafności.
Wciąż mamy wiele obszarów, w których niełatwo jest połączyć technologię z potrzebami
ubezpieczeniowymi klientów. Dlaczego? Głównie dlatego, że ubezpieczenia w Polsce wciąż
pozostają kwestią zaufania i budowanych relacji ludzkich na linii ubezpieczyciel – doradca – klient. Od lat jesteśmy przyzwyczajeni, że po drugiej stronie stoi człowiek. To właśnie
zaufanie i pewność, że w razie potrzeby mogę zwrócić się do konkretnej osoby, wciąż zdecydowanie przeważają szalę preferencji zakupowych na stronę pośredników. Akceptujemy
wybory naszych klientów i szukamy zatem rozwiązań ułatwiających pracę także naszym
doradcom. Dlatego z grona startupów biorących udział w tej edycji moją uwagę przykuł
m.in. Quantum CX. Może dlatego, że zgadzam się z ich hasłem i wierzę, że świat potrzebuje
więcej życzliwości?

All Rights Reserved © 2019

Z mojej perspektywy najwyższą wartość mają produkty realnie zwiększające bezpieczeństwo, np. pomagające unikać chorób, dbać o zdrowie i życie. Przykład? Niedawno braliśmy
udział w budowaniu modelu prognostycznego dla problemu zachorowań na grypę. W trakcie
modelowania wykorzystano m.in. zmienne pogodowe oraz behawioralne. Oprócz rezultatów
biznesowych takie projekty dają jego uczestnikom niebywałą satysfakcję i poczucie zmieniania świata na lepsze. Jednak świetny produkt czy algorytm to nie wszystko – ogromne
znaczenie obecnie ma również personalizacja komunikacji, sprawienie, by przekaz był wyraźny, adekwatny, pasujący do kontekstu, w którym funkcjonuje konsument. Tu technologia
ma wiele do zaoferowania – w PZU uruchomiliśmy właśnie Asystenta Google. „OK Google,
porozmawiaj z PZU” – te słowa aktywują wirtualnego doradcę PZU.

ANNA
JANICZEK
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quantum.cx

Bartosz Rychlicki

PKO Bank Polski SA, Santander Consumer Bank SA

Misją Quantum CX jest szerzenie życzliwości w obszarze
obsługi klienta. Robi to, wykorzystując technologię
i specjalne sensory, mierzące uśmiech. Każdy zliczony
uśmiech przekłada się na coś dobrego, np. otrzymanie
nagrody / przekazanie pieniędzy na cele charytatywne.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2013
KLIENCI

25

survicate.com

Kamil Rejent

Atlassian, Indeed, Castorama, RTV Euro AGD

Survicate to wszechstronne narzędzie,
służące do zbierania opinii klientów. Firmy
takie jak: Atlassian, Indeed i Castorama
korzystają z Survicate, by badać i nieustająco
poprawiać doświadczenie swoich klientów.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

PKO Bank Polski, lider polskiej bankowości, mający ponad 1130 oddziałów, oczekiwał
poprawy jakości obsługi i zaangażowania w obsługę doradców w oddziałach banku. Miało
to przełożyć się na poprawę atmosfery i zadowolenia klienta odwiedzającego oddział.

Niska aktywacja wśród nowych użytkowników lub leadów. Przez brak informacji na temat
przyczyn stojących za brakiem aktywacji, podjęcie odpowiednich działań jest trudne, zwłaszcza, że w dobie wszechobecnej personalizacji rozwiązania one-size-fits-all przynoszą coraz
słabsze efekty.

ROZWIĄZANIE

Mierzymy i nagradzamy za uśmiech pracownika w kontakcie z klientem, za które dostaje
on punkty, które następnie wymienia na vouchery do sklepów. Kiedy zaś klient pracownika
się uśmiecha, wpłaca on swoim uśmiechem pieniądze na wybrany przez pracowników cel
charytatywny. Jest to możliwe dzięki opracowaniu sensorów i technologii mierzącej uśmiech,
a także specjalnej, dedykowanej platformy motywacyjnej dla doradców.

ROZWIĄZANIE

Krótkie i nieinwazyjne ankiety mailowe wysyłane do nieaktywnych użytkowników. Dzięki
integracji z systemami marketing automation odpowiedzi mogą powodować konkretne akcje,
takie jak: przedłużenie okresu testowego, dołączenie użytkownika na edukacyjną kampanię
mailingową czy propozycja kontaktu ze strony działu customer service.
EFEKTY

O 130% więcej uśmiechów; sami doradcy uśmiechają się 2,3 razy więcej niż w okresie kalibracji systemu. O 78% więcej uśmiechów klientów; ci chętniej się uśmiechają, bo zbierają na
cele charytatywne. Wyniki MS wzrosły z 85 pkt. do 100 pkt., oznaczając maksymalną jakość!
30 tys. interakcji z klientami i ani jednej reklamacji lub odmowy ze strony klienta.

Personalizacja działań zespołów sprzedażowych, marketingowych i customer service
w celu zwiększenia aktywacji. W jednym z przypadków klient Survicate, firma Looka, skorzystała z naszego rozwiązania w celu zlikwidowania opisanego tutaj problemu. Na podstawie
odpowiedzi z ankiet automatycznie umożliwiono wydłużenie okresu testowego oraz zaoferowano materiały edukacyjne użytkownikom, którzy nie byli gotowi do zakupu. Efekt? ROI na
poziomie 2500% – to wszystko dzięki precyzyjnej odpowiedzi na potrzeby użytkowników.

#CUSTOMER EXPERIENCE
#SMILE

#KINDNESS

#ZYCZLIWOSC

#SEROTNINA

#POMOC

#INTEGRATIONS

#CUSTOMER JOURNEY

#CUSTOMER CENTRICITY

All Rights Reserved © 2019
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dronn.com

Michał Czekalski

2011

Alior Bank, Ultimo, Wonga

KLIENCI

Dronn pomaga dużym i średnim firmom w optymalizacji
telefonicznego kontaktu z klientem poprzez inteligentnych,
wirtualnych agentów. Dostarcza ich w modelu
outsourcingowym ze wsparciem specjalistów, infrastrukturą
IT/telc, w oparciu o autorski stos technologiczny.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

75

sentione.com

Kamil Bargiel

Pepsico, T-mobile, NIVEA, LG, P&G

Sentione pozwala szybko sprawdzić opinie internautów na
temat produktu, marki lub firmy w sieci. Główne zastosowania
systemu to: monitoring wizerunku marki, prowadzenie
komunikacji z klientem online (m.in. chatboty), wsparcie
sprzedaży oraz ochrona przed kryzysami wizerunkowymi.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Optymalizacja procesu telefonicznego monitoringu płatności w firmie windykacyjnej.
Taki monitoring to powtarzalna, stresująca praca, niosąca trudności w pozyskaniu pracowników. Jej cechą są wąskie „okienka czasowe” optymalnego czasu dodzwonienia się do
klienta i obowiązkowe przerwy w kampaniach, by uniknąć nękania klientów. Do tego występują ryzyko kar (łamanie procedur) i częste nierealizowanie planów kampanii ze względu na
nieprzewidywalność zasobów ludzkich.

Ręczne zarządzanie reputacją marki mBank w czasie rzeczywistym na wielu kanałach
jednocześnie wiązało się z wieloma trudnościami. Bank to duża organizacja, czwarty co do
wielkości gracz na polskim rynku, który potrzebował wsparcia w wielu obszarach. Zaliczały
się do nich takie aktywności jak: integracja wszystkich kanałów komunikacji internetowej,
rozwiązywanie większej liczby problemów w krótszym czasie, optymalizacja wydajności
zespołu obsługi klienta.

ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE

Outsourcing procesu do wirtualnych agentów Dronn z uwzględnieniem integracji danych
z systemami klienta umożliwiający realizację kampanii telefonicznej w zgodzie z innymi
kanałami i z pełnym raportowaniem na żywo. Dzięki rozliczeniu w oparciu o robotogodziny
jedna licencja agenta Dronn wykorzystywana jest do realizacji nawet kilkudziesięciu rozmów
w jednym momencie, tak by optymalnie wykorzystać najlepsze godziny dodzwonienia się do
klienta. Jednocześnie, dzięki elastyczności zasobów w modelu outsourcingowym, jesteśmy
w stanie wykonać plan kampanii nawet w przypadku nieprzewidywalnego skoku wolumenu
rozmów do przeprowadzenia. Roboty zawsze przestrzegają pełnego przekazywania wszystkich klauzul informacyjnych i eliminują ryzyko kar za ten obszar po kontroli.

Mając pełną świadomość możliwości, a także ryzyka, jakie niesie za sobą rozwój mediów
społecznościowych, mBank powołał specjalny zespół do obsługi klienta w sieci za pośrednictwem SentiOne React. Stało się to możliwe, ponieważ SentiOne dostarczyło kompleksowe rozwiązanie do komunikacji z klientami online, dzięki któremu mBank znacząco
zwiększył liczbę obsługiwanych dyskusji i skrócił czas odpowiedzi.
Współpraca z SentiOne pozwoliła mBankowi osiągnąć imponujące, ponadprzeciętne wyniki w zakresie efektywności obsługi klienta w Internecie – średnia liczba rozwiązanych
problemów wzrosła do 90%. Natomiast czas reakcji na zapytania online zredukowany został
do zaledwie 16 min.

Zwiększenie intensywności kontaktu z trudnymi dłużnikami dzięki uwolnieniu konsultantów z powtarzalnych czynności, wyższy odsetek zrealizowanych połączeń telefonicznych
i 100% realizacji planów kampanii.
#NLP

#VOICEBOT

#ROBO OUTSOURCING

#DEEP LEARNING

# WINDYKACJA

#AI

#CHATBOT

#SOCIAL MEDIA LISTENING

#CUSTOMER SERVICE

All Rights Reserved © 2019
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Rynek pracownika
łatwiejszy dzięki
technologii
Warto śledzić rynek w poszukiwaniu
nowych rozwiązań z segmentu HR.

Startupy są chętne do przedstawiania naprawdę atrakcyjnych ofert, aby przetestować
i rozwinąć swoje pomysły. Nowocześni i technologicznie zaawansowani pracodawcy są
atrakcyjniejsi dla młodego, cyfrowego pokolenia.

Dzięki istniejącym już rozwiązaniom możemy usprawnić niemal wszystko w całym procesie
rekrutacji: od strategii EB, przez pozyskiwanie kandydatów, po selekcję i onboarding. Z punktu widzenia HR-owca, jako partnera biznesowego, warto się zainteresować przede wszystkim platformami do zarządzania procesem rekrutacji (np. Emplocity, HRlink). Dają one nie

prezes WNCL sp. z o.o.,
wiceprezes ds. HR w Wirtualna
Polska Holding SA

tylko możliwość zarządzania kluczowymi wskaźnikami efektywności działań rekrutacyjnych
(np. czasem rekrutacji, czasem obsadzeniem wakatu, odsetkami przyjętych ofert). Pozwalają
także panować nad kosztami rekrutacji, a to dzięki możliwości określania efektywności poszczególnych źródeł rekrutacji.
Przy obecnym, wymagającym rynku i nieraz ograniczonych zasobach rekrutacyjnych warte
rozważenia są również rozwiązania wspierające proces selekcji kandydatów, takie jak: gry
kompetencyjne, testy merytoryczne, językowe. Nie do przecenienia jest także pełne wykorzystanie potencjału wewnętrznych programów rekomendacyjnych. Kandydaci z tego źródła
są dużo lepiej dopasowani do firmy i stanowiska – to zaś wydatnie zmniejsza ryzyko pomyłki
rekrutacyjnej. Przykłady? Choćby platforma ShareHire.
Również w obszarze EB pojawiły się już rozwiązania wspierające tworzenie strategii (np. EBnavi), ale także i mniej złożone, umożliwiające pokazanie kandydatowi w wideozaproszeniu na
spotkanie rekrutacyjne siedziby firmy oraz osoby, z którą się spotka (startup Waywer). Proste,
a działa – to w ten sposób w Wirtualnej Polsce Media o blisko 20% obniżyliśmy odsetek kandydatów niepojawiających się na spotkaniu rekrutacyjnym. To tylko potwierdza, że naprawdę
warto wciąż sprawdzać, testować i szukać nowinek w świecie HR.
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Orędownik Technologii – oto jedna z kluczowych kompetencji nowoczesnego HR. To umiejętność wynajdywania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesach zarządzania
ludźmi. Jednocześnie jest to najniżej oceniona kompetencja HR biznes partnerów (tak wskazuje zeszłoroczne Ogólnopolskie Badanie Kompetencji HR Biznes Partnerów firmy WNCL).
Szczerze? Zasłużyliśmy na to. Pomimo wielu technologii z obszarów m.in. rekrutacji i Employer Branding (EB), proponowanych nam także przez startupy, rzadko się nimi interesujemy. Do
tego nie wykazujemy chęci (czy też odwagi) brania na siebie odpowiedzialności za wdrożenie
takich rozwiązań w naszych organizacjach. A nowinki te mogą szczególnie skutecznie przyciągać pokolenie tzw. digital natives. To, o które tak zabiegamy i pozyskanie którego kosztuje
nas najwięcej.

IWONA
WENCEL
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emplocity.com

Krzysztof Sobczak

PKO Bank Polski, Aviva, Bank BNP Paribas, DPD, NEUCA

Emplocity rewolucjonizuje zasady na rynku pracy,
wprowadzając AI do branży rekrutacyjnej. To pierwszy
w Polsce chatbot oparty o AI, który szuka pracy w imieniu
kandydatów oraz wspiera firmy poprzez automatyzację
procesu sourcingu kandydatów i ich preselekcję.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2016
KLIENCI

10

EBnavi.com

Barbara Zych

EY, Citi, Nestle, mBank, Costa Coffee, Philip Morris

EBnavi to platforma SaaS do analityki, benchmarku
i rozwoju marki pracodawcy. Jej algorytmy analizują ponad
500 wskaźników budujących markę pracodawcy i na ich
podstawie generują raport strategiczny, stanowiący podstawę
do stworzenia efektywnej strategii employer branding.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

PKO Bank Polski szukał rozwiązania usprawniającego proces rekrutacji, pozwalającego
na zautomatyzowanie procesu profilowania i dopasowania kandydata do bieżących ofert
pracy.

Wyzwaniem naszego klienta, dużej firmy z sektora FMCG, było opracowanie i prowadzenie spójnych działań employer branding podczas transformacji biznesowej. Działania te,
oprócz komunikacji centralnej, miały obejmować lokalizację strategii globalnej na poszczególne jednostki biznesowe w Polsce oraz dla różnych profili talentów.

ROZWIĄZANIE

„Zatrudnienie” Emplobota przez PKO Bank Polski stanowiło kolejny krok w procesie
transformacji cyfrowej największego banku w Polsce. Zastosowanie narzędzia oferowanego przez Emplocity umożliwiło usprawnienie dotychczasowych procesów rekrutacji. Dzięki
wykorzystaniu sztucznej inteligencji rekruter widzi tylko najlepiej dopasowane kandydatury.
Preselekcja odbywa się automatycznie, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu
pracy przez pracowników. Statystyki pozwalają śledzić poziom wykształcenia kandydatów,
ich kwalifikacje, oczekiwania finansowe czy powód rezygnacji z procesu rekrutacyjnego.
EFEKTY

#REKRUTACJA

#AI

#HRTECH

#AUTOMATYZACJA

ROZWIĄZANIE

Audyt EBnavi, czyli analiza ponad 250 wewnątrzorganizacyjnych procesów, pozwoliła
określić mocne i słabe strony marki pracodawcy dla każdej ze spółek, zidentyfikować działania wspólne i rozdzielne oraz określić priorytety zmian, w oparciu o benchmark do najlepszych praktyk rynkowych oraz działań konkurencji.
EFEKTY

Na podstawie wyników EBnavi marka odświeżyła swoje EVP (employer value proposition)
oraz wypracowała strategię operacyjną na kolejny rok, co pozwoliło skuteczniej docierać
do grup docelowych oraz podnieść doświadczenia pracownika wewnątrz organizacji.

#DATA DRIVEN EB

#EMPLOYER BRANDING

#HRTECH
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Wdrożenie Emplobota, czyli chatbota wykorzystującego sztuczną inteligencję, oznacza, że
rekruterzy, otrzymując gotowe zestawienie, w dużo krótszym czasie mogą skontaktować
się z wybranymi osobami w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Narzędzie jest stale
rozwijane, dzięki czemu coraz lepiej odpowiada na potrzeby klienta.

#CHATBOT

Rekrutacja i Employer Branding

2017

21

04

KLIENCI

43

hrlink.pl

Arkadiusz Kuchto

Adecco, AmRest, PKP, eobuwie.pl, PESA Bydgoszcz

HRlink to kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia
wsparcie na każdym etapie rekrutacji: od pozyskiwania
kandydatów i przetwarzanie danych osobowych, poprzez
komunikację, integrację z innymi systemami, współpracę HR
z biznesem, aż po wdrożenie pracownika do organizacji.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2015
KLIENCI

7

sharehire.pl

Marcin Giełzak

Łukasz Małecki

Biedronka, Orange, Bank Millennium, Netia, Asseco

Sharehire to wiodący dostawca programów poleceń
rekrutacyjnych i zaangażowania pracowniczego.
Dzięki oferowanym systemom pracodawcy pozyskują
najbardziej jakościowych, lojalnych i zaangażowanych
pracowników szybciej i niższym kosztem.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Najpoważniejszym wyzwaniem dla ManpowerGroup, jednej z największych na świecie
i w Polsce agencji zatrudnienia, był proces zarządzania bazą kandydatów. W Polsce
ManpowerGroup działa od 2001 r. i na terenie całego kraju posiada prawie 70 oddziałów,
jednak jego dotychczasowa baza kandydatów była mało intuicyjna, posiadała bardzo
podstawowe funkcje i ograniczała się do gromadzenia dokumentów aplikacyjnych oraz do
podstawowej komunikacji z kandydatem

Nasz klient, wiodący pracodawca z branży produkcyjnej, szukał usprawnień w procesie
rekrutacyjnym i poprawy jego efektywności.

ROZWIĄZANIE

HRlink dał nowe możliwości w zakresie generowania raportów i analityki, a także znacznie
ułatwił wykorzystywanie posiadanej bazy kandydatów. Dodatkową zaletą HRlink była możliwość pełnej customizacji i połączenia go z wewnętrznymi systemami klienta. Jednocześnie
zawarty w rozwiązaniu multiposting zwiększył komfort i efektywność pracy rekruterów.
EFEKTY

ROZWIĄZANIE

Stworzyliśmy program poleceń obejmujący narzędzie IT, umożliwiające polecenie
w 30 sek. kandydata i zarządzanie tym poleceniem w kolejne 30 sek. przez rekrutera.
Pracownicy biurowi polecają na platformie online, produkcyjni – poprzez rozwiązania oparte
na wiadomościach SMS i relacji offline z kandydatem. Komunikacja z polecającym, np. informacje o tym, czy i jaką nagrodę otrzyma, została w pełni zautomatyzowana. W celu silniejszego zaangażowania pracowników i współpracowników firmy możliwe jest uruchomienie
modułów dodatkowych, np. grywalizacji.
EFEKTY

Oszczędność nawet 700 tys. rocznie na wydatkach rekrutacyjnych i możliwość zamiany
wydatków ponoszonych na zatrudnianie pracowników z agencji rekrutacyjnych czy jobboardów na benefity pracownicze, tj. nagrody za skuteczne polecenia. Do tego dochodzi
wzrost retencji i zaangażowania po stronie pracowników, pozyskanych drogą poleceń. Średni
czas wakatu spada o niemal 40%. Poziom zaangażowanie w program poleceń wzrósł o ponad
100% po jego zcyfryzowaniu. Użytkownik, dzieląc się ofertami pracy w sieci, staje się ambasadorem marki.

#REKRUTACJA SPOŁECZNOŚCIOWA
#HRTECH

#RODO

#ATS

#REKRUTACJA

#BENEFITY PRACOWNICZE

#POLECENIA REKRUTACYJNE

#ZAANGAŻOWANIE PRACOWNICZE
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Dzięki HRlink ManpowerGroup na bieżąco śledzi źródła aplikacji kandydatów oraz wykorzystanie poszczególnych portali rekrutacyjnych, sprawdza także jakość kandydatów
z poszczególnych źródeł. HRlink ułatwił także m.in. zarządzanie kandydatami oraz ich
zgodami na przetwarzanie danych. Pozwolił również na efektywne wykorzystanie potencjału
bazy kandydatów.

#SYSTEM REKRUTACYJNY
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Technologie świata
B2C wchodzą do HR
Nowe rozwiązania kadrowe wybudzają nowy
potencjał w firmach. A czeka nas jeszcze fala
nowinek wspartych siłą AI i machine learning.

Jak istotna jest rola technologii w moim obszarze? Jest kluczowa, ponieważ poszukiwanie
prostych rezerw optymalizacji procesów jest już za nami, dlatego sięgamy po potencjał tkwiący w standaryzacji oraz centralizacji procesów HR. A do tego niezbędna jest technologia.
Poszukujemy więc rozwiązań praktycznych, prostych i przyjaznych dla użytkownika. Takich,
które już obserwujemy w setkach rozwiązań mobilnych, dostępnych w sklepie Apple’a czy
Google’a. Nie interesują mnie ciężkie, kosztowne i żmudne wdrożenia klasy ERP. Dlatego często sięgam po rozwiązania oraz inspiracje od innowacyjnych developerów z naszego kraju.

dyrektor biura zarządzania
wynagrodzeniami i benefitami
PKN Orlen

w sferze poza wynagrodzeniami. Na przykładzie Orlenu mogę zdradzić, że oferujemy 30 różnych benefitów w czterech filarach, takich jak: Sport/Zdrowie, Rodzina, Komfort, Przyszłość.
Dobre zarządzanie i administrowanie powyższymi oznacza niejako ciągłe inwestycje w technologie i poszukiwanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań.
Wśród startupów z kategorii „Zaangażowanie pracowników” szczególnie intrygujący wydaje
się Carrotspot – wpisuje się on w trend rozwiązań benefitowych, w nowy, ciekawy sposób
łącząc cechy spot award ze świadczeniami. Interesujący wydał mi się również Sherlock Waste, nakręcający zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów codziennych, na
które ktoś już znalazł sposób. Pobudza on współpracę i kreuje środowisko innowacyjne. Jednak przed nami wciąż nowe wyzwania, oczekiwania są coraz wyższe. Przykłady? Wyzwania
czekające wciąż na rozwiązanie to m.in. kwestie pracy nad efektywnością organizacyjną czy
poszukiwanie nowych metod organizacji pracy grupy. Do tego dochodzi np. praca rozproszona na wspólnych zasobach. Czas przełomu oznacza też wniesienie na nowy poziom narzędzi
analitycznych i optymalizacyjnych – tych wspartych AI i machine learning, a uwalniających
zaangażowanie pracowników, pochłoniętych dziś powtarzalnymi zadaniami. Efektem tego
będzie więc przesuwanie zasobów ludzkich i kompetencji do nowych zadań, wymagających
znacznie więcej myślenia abstrakcyjnego.
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Podaż poszczególnych technologii rośnie. Cieszy mnie obecny trend migrowania rozwiązań
rodem z obsługi klienta B2C oraz B2B w świat HR. Coraz częściej słyszę o chatbotach, voicebotach, obsługujących pracowników, a nie klientów zewnętrznych. Sami pracownicy też coraz
chętniej wykorzystują rozwiązania mobilne do kontaktów z pracodawcą. Dlatego rozwijamy
ten kanał współpracy, tak aby każdy z pracowników mógł np. zamawiać swoje świadczenia
w dowolnymi miejscu i czasie. Jakie technologie w tym segmencie rozwinęły w ostatnim czasie najmocniej? Obserwuję dużą dynamikę w rozwiązaniach benefitowych. To, w mojej opinii,
najbardziej rozwijająca się dziedzina będącą hybrydą IT, leisure oraz HR. Dostępne w Polsce
rozwiązania są bardzo ciekawe i nie ustępują tym oferowanym na Zachodzie, a nierzadko nawet je przewyższają. Większość z nich pozwala zwiększać konkurencyjność pracodawców

MARCIN
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hcmdeck.com

Simon Janicki

Grupa Cyfrowy Polsat, Leroy Merlin, Allianz, Lionbridge, Decathlon

KLIENCI

HCM Deck to platforma rozwoju pracowników, która
pomaga nowoczesnym przedsiębiorstwom automatyzować
procesy HR. Zapewnia wzrost i większą produktywność,
oferując kluczowe funkcje analizy dla zespołów HR
oraz doskonały user experience dla pracowników.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2018
KLIENCI

22

mc2innovations.com

Anna Streżyńska

TVN Discovery Polska, Roche Diabetes Care Polska, Tauron Polska Energia

MC2 Innovations to szybko rozwijająca się firma z branży
IT, posiadająca również silne kompetencje w obszarze HR.
Firma świadczy usługi doradcze i informatyczne dla klientów
z różnych sektorów oraz oferuje przełomową platformę
w obszarze zarządzania zaangażowaniem – Carrotspot.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Firma Decathlon zapytała nas: jak przekazać rozwój w ręce pracownika?. Decathlon wymagał wysokiej użyteczności systemu z perspektywy użytkownika, nowoczesności narzędzia,
płynnego przejścia z poprzedniego narzędzia przy zachowaniu funkcjonalności i historii.

Klient z sektora finansowego notował niski poziom satysfakcji, stres, wypalenie zawodowe, demotywację oraz rotację wśród pracowników. Średnio na zmianie pracownika klient
tracił 8-krotność wynagrodzenia na tym stanowisku, włączając w to wielomiesięczny spadek
aktywności w pracy i przeszkolenie nowego pracownika, wdrożenie oraz nadzór.

ROZWIĄZANIE

EFEKTY

ROZWIĄZANIE

Odpowiedzią na problemy klienta był Carrotspot – platforma zarządzania firmowymi programami motywacyjnymi, łącząca nagrody z dojrzałym feedbackiem. Dzięki wykorzystanej personalizacji nagrody odpowiadają na potrzeby pracownika. Firma nagradza rozwój, pozytywną zmianę, wytrwałość, zgodność z misją firmy, wspiera w kryzysie. Platforma ubarwia
też rutynową codzienność -– uruchamia kreatywność, pozwala współtworzyć rozwiązania
HR-owe, daje pracownikom poczucie wpływu na budowę kultury organizacyjnej firmy.
EFEKTY

Zaangażowanie społeczności w definiowanie listy nagród i świadczeń, wspieranie
nagrodami postaw indywidualnych, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie
problemów organizacji przez wspieranie pożądanych zachowań (np. wypełniania timesheetów czy dzielenia się wiedzą) spowodowało spadek rotacji w tej organizacji o 9%
w ciągu 3 miesięcy.

Zwiększenie realizacji ścieżek edukacyjnych i zdobywania wiedzy przez pracowników Decathlonu.

#LEARNING & DEVELOPMENT

#ONBOARDING

#HRTECH

#MOTYWACJA

#SOFTWARE HOUSE

#BLOCKCHAIN

All Rights Reserved © 2019

W odpowiedzi na ten problem i potrzeby Decathlonu HCM Deck zaimplementował ścieżki
edukacyjne. Ścieżka to zbiór elementów edukacyjnych, który w prosty sposób prowadzi
użytkowników przez całe zagadnienie. Do ścieżki możemy dodać niemal wszystko – dokument, wideo, szkolenie, kurs i test, artykuł z bazy wiedzy. Będą one dotyczyć tego samego
tematu i dla użytkownika oczywiste będzie, w jakim kierunku się rozwija. Korzyści, jakie płyną
z wdrożenia ścieżek edukacyjnych, to przekazanie zarządzania własnym rozwojem w ręce
pracowników oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy krok po kroku. Do tego dochodzą wysoka użyteczność i dostęp do kluczowych treści w wielu aspektach, szkolenia wstępne i rozwój
w obrębie konkretnego stanowiska/roli. Dla ścieżek edukacyjnych zastosowany został widok
kafelkowy, co nadało platformie nowoczesnego wyglądu i funkcjonalności. Wprowadzony
został także wirtualny budżet na szkolenia – im więcej zrealizowanych ścieżek, tym więcej
„budżetu” na szkolenia dodatkowe.

#AGILE
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pl.sherlockwaste.com

Bartosz Długokęcki

Santander, Sanofi, mBank, KGHM

2015
KLIENCI

Sherlock Waste to platforma, która
pomaga zarządzać frustracją pracowników,
angażuje ich we wspólne doskonalenie
firmy i sprawia, że codzienne problemy
zmieniają się w innowacyjne pomysły.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

16

nais.pl

Iwona Grochowska

Agora, Asseco Poland, Dentsu Aegis Network Polska, Impel Business
Solutions, Vivus Finance

Zaangażowanie pracowników

2018

Nais to aplikacja SaaS typu all in one do nagradzania,
motywowania i doceniania od razu, czyli w trybie „instant”.
Pomaga zwiększać zaangażowanie pracowników
i tworzyć dobrą atmosferę w pracy. Optymalizuje i ułatwia
procesy HR, wspiera budowę People Analytics w firmach.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

W 2018 r. rozpoczęliśmy współpracę z Hitachi. Polski oddział tej firmy to działające
w Krakowie i współpracujące z Kuala Lumpur centrum usług finansowo-księgowych dla
wszystkich jednostek Hitachi na świecie. Zespół ciągłego doskonalenia zgłosił się do nas,
szukając innowacyjnego rozwiązania, które podniesie zaangażowanie pracowników w dotychczas funkcjonujący system zgłaszania pomysłów.

W 2016 r. Dentsu Aegis Network Polska przepytał pracowników. Wyniki pokazały, że firma stanęła przed wyzwaniem zarządzania młodym pokoleniem. Pracownicy, rozumiejąc,
że ich wynagrodzenie jest rynkowe, a oferta benefitów szeroka, jako podstawowy problem
wskazali brak stałego doceniania pracy, działań i postaw. Menedżerowie byli tak zajęci, że nie
mieli czasu, by dawać na bieżąco informację zwrotną, czyli feedback.

ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE

Wdrożenia platformy Sherlock Waste dla wszystkich pracowników Centrum w Krakowie
oraz w Kuala Lumpur (ok. 180 osób) połączone z elementami pozytywnej grywalizacji.

Klient przeznaczył 0,5% budżetu na nagrody: maksymalnie można było przyznać jednorazowo 2,5 tys. zł. Dentsu nie chciało jednak, żeby nagrody były „tylko” gotówką. Wybrano Nais.
Przyznając nagrodę, menedżer musi obecnie napisać do pracownika co najmniej „dziękuję”.
Dzięki temu może szybko, łatwo i indywidualnie dać feedback. Pracownicy otrzymują nagrody, które wydają na pasje i rzeczy, które lubią. Sami decydują, czy to będą: kultura, sport, czy
zdrowie.

EFEKTY

Oprócz zaangażowanych pracowników, którzy zgłosili aż 163 problemy i 160 pomysłów,
ogromnym zaangażowaniem wykazali się również liderzy. Pierwsze 4 tygodnie działania to
22 usunięte problemy i 44 wdrożone pomysły. To aż 40% ze zgłoszeń!

EFEKTY

#HR

#HRTECH

#ENGAGEMENT

#INNOVATION

#SATISFACTION

#HRTECH

#DOCENIANIE

#FEEDBACK

#PEOPLE ANALYTICS

#SAAS
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Platforma do nagradzania i motywowania Nais uzupełnia politykę nagrodową Dentsu.
Menedżerowie mają narzędzie, z którego chętnie korzystają. W tych zespołach, w których
przyznawane środki w Nais są na bieżąco wydawane, bardzo poprawiła się komunikacja.
Menedżerowie oraz pracownicy częściej ze sobą rozmawiają, co ma wpływ na ich zaangażowanie w pracę.
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Łączenie danych
z różnych źródeł: przyszłość
i wyzwanie Big Data
Ile danych oznacza „dużo” w Big Data?

MAREK
KOLANO
dyrektor ds. rozwiązań opartych
na danych w polskim oddziale
Mastercard Europe

To pytanie nie jest kluczowe, bo o użyteczności analizy czy modelu predykcyjnego w równie dużym stopniu decydują jakość, kompletność i relewantność użytych w nim informacji. Z przygotowaniem takiego zestawu danych firmy mają poważne kłopoty. A to oznacza
dobre perspektywy dla startupów.

pracy analityków udało się już zautomatyzować. Dzięki temu mają oni znacznie więcej czasu
na tzw. feature engineering. Ta – krytyczna – faza dla jakości modelu czy predykcji – oznacza
wzbogacanie danych bez dodawania ich sensu stricto.
Gdzie, poza bankowością, widać podaż rozwiązań opartych na danych? Między innymi w handlu
– otwarcie sklepu wielkopowierzchniowego to wielomilionowe ryzyko, dlatego rośnie zapotrzebowanie na dokładne prognozy co do ruchu konsumenckiego. Dobrymi klientami są
działy marketingu i operacyjne, szukające wiarygodnych informacji o zachowaniach konsumenckich oraz rozwiązań pozwalających na porównania wskaźników efektywności z konkurencją. Klasyczne, deklaratywne badania bywają w obu tych przypadkach zawodne. Perspektywicznym obszarem są również inteligentne miasta, które (poza infrastrukturalną częścią
takiego przedsięwzięcia) wykorzystują dane do planowania przestrzeni czy analizy turystyki.

Jak w dużej firmie przygotować taką integrację? Pierwszym krokiem może być tzw. wysokopoziomowa integracja danych. Okazuje się, że do podjęcia niektórych decyzji wystarczą
np. „tylko” dane o ruchu i wydatkach w danym obszarze – bez danych osobowych i łączenia
ich na poziomie pojedynczych użytkowników. Druga kwestia to wzbogacanie i przetwarzanie
informacji uznawanych za Big Data. Często są one zbierane w sposób automatyczny jako logi
systemowe, transakcje czy zapisy pozycji GPS. Jednak ich prawdziwa wartość pojawia się dopiero po ich transformacji. Często ta faza obróbki danych wejściowych jest manualna – tu bowiem wiedza ekspercka z zakresu analizowanego czy modelowanego zjawiska wnosi bardzo
wiele do całego procesu. Jednak okazuje się, że sporo z fundamentalnej, acz żmudnej części

Odbiorcy rozwiązań opartych na danych to także konsumenci otrzymujący dzięki nim zarówno pośrednią, jak i bezpośrednią wartość. Dzięki analizom danych transakcyjnych może powstać nowy sklep, zlokalizowany możliwie najbliżej ludzi, którzy go potrzebują, co będzie korzystne dla nich (oszczędność czasu, wygoda) i środowiska (mniej jazdy samochodem i mniej
zanieczyszczeń). My ze swojej strony patrzymy na odbiorców bardzo przekrojowo i angażujemy się w działania mające wyraźną wartość dla klienta. To już nie jest bowiem zagadnienie
z zakresu regulacji, lecz sfera etyki i czegoś, co nazywamy „odpowiedzialną analityką”.

All Rights Reserved © 2019

Łączenie danych pomiędzy podmiotami, nie tylko w zakresie jednej firmy, ale pomiędzy organizacjami, patrzącymi na te same zjawiska z różnych punktów widzenia i mierzącymi ich różne aspekty jest wyzwaniem zarówno biznesowym (konkurencja), jak i technologicznym (dane
są rozproszone i rzadko posiadają łączący je jednoznacznie klucz) oraz prawnym (szczególnie
po wprowadzeniu RODO). Coraz częściej na światowej i polskiej scenie start-upowej obserwujemy jednak podmioty pomagające sprostać tym wyzwaniom.
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placeme.pl

Hubert Guzera

2013

Carrefour, PKO Bank Polski, The Boston Consulting Group, NETTO, Dino

Placeme to aplikacja geoanalityczna dostarczająca informacji
o klientach i potencjale sprzedaży w danej lokalizacji.
Agreguje dane z wielu źródeł i przetwarza je za pomocą
machine learning we wnioski i prognozy. Narzędzie jest
wykorzystywane przez menedżerów ekspansji i marketingu.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

KLIENCI
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querona.io

Marek Byszewski

Klienci z sektorów retail, farmaceutyka, finanse, IT

YouNeedIT to grupa specjalistów zajmujących
się zaawansowanymi rozwiązaniami w dziedzinie
oprogramowania, analityki biznesowej, integracji danych
i ich statystycznej eksploracji. Świadczy usługi dla klientów
z Europy i USA. Flagowym produktem jest Querona.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Wiodąca firma branży retail zwróciła się do nas z pytaniem, gdzie utworzyć nowe punkty
sprzedaży i gdzie lokować działania marketingowe, tak aby zwiększyć zwrot z inwestycji.
Ponadto poprosiła nas o wskazanie optymalnej lokalizacji pod nowy format sklepu.

Model biznesowy klienta bazuje na jak najlepszym dostosowaniu stosunku jakości projektu produktu do ceny i trendu rynkowego. Źródła danych do takiego modelu biznesowego
pochodzą zarówno z wewnątrz firmy, jak i ze źródeł zewnętrznych (np. z Google Analytics
i Facebooka). Dlatego dział analityki oraz dział marketingu firmy potrzebowały hurtowni danych, którą będzie można szybko stworzyć i dostosowywać do nowych źródeł danych oraz
utrzymywać we własnym zakresie (bez dodatkowego personelu IT).

ROZWIĄZANIE

Placeme, wykorzystując dane historyczne przekazane przez retailera, uczenie maszynowe i swoje zbiory danych, m.in.: dochody i rozkład mieszkańców, konkurencję, punkty handlowo-usługowe i natężenie ruchu, stworzyło model predykcyjny, obliczający potencjalny
przychód oraz liczbę klientów w każdym wskazanym punkcie. Co więcej, przeprowadziliśmy
analizę ścieżek konsumentów, identyfikując jak grupa docelowa, pasująca do nowo otwieranego formatu, wchodzi w interakcję z innymi punktami oraz gdzie i w jaki sposób się porusza.
EFEKTY

#AI

#LOCATION INTELLIGENCE

#APLIKACJA GEONALITYCZNA

#MACHINE LEARNING

Dzięki wdrożeniu Querony użytkownicy biznesowi oraz IT mogli podłączyć się do 180
typów źródeł danych, skonsolidować je oraz bezpiecznie udostępnić dane użytkownikom
dowolnego oprogramowania: aplikacyjnego, analitycznego czy wizualizacyjnego. W rezultacie klient był w stanie połączyć dane z wewnętrznych baz produktowych, baz marketingowych oraz z zewnętrznych źródeł danych ze sklepu online i Google Analytics.
EFEKTY

Firma mogła własnymi zasobami szybko stworzyć wydajną hurtownię danych. Ponadto,
dzięki koncepcji wirtualizacji danych, na której bazuje Querona, hurtownia dostosowuje
się do zmian w obecnych źródłach danych. Nie ma potrzeby tworzenia kodu ETL przez
programistów baz danych – zmiany nanoszone są w interfejsie online, w większości poprzez
wybór odpowiednich opcji i ustawień.

#BIG DATA

#DATA VIRTUALIZATION

#DATA INTEGRATION

#DATA WAREHOUSE

All Rights Reserved © 2019

Dzięki możliwości wykorzystania modelu predykcyjnego czas przeznaczony na wybór odpowiedniej lokalizacji został skrócony o 40%. Trafność predykcji, potwierdzona w testach na
istniejących już sklepach, pozwoliła skupić się na wyborze spośród najbardziej obiecujących
lokalizacji. Analiza miejsca pod nowy format poskutkowała wyborem optymalnego adresu,
pod którym w najbliższym czasie zostanie otwarty pierwszy sklep.

ROZWIĄZANIE
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cognitum.eu

Pawel Kaplanski

2016

Telstra, Nokia Global, P&G, Hilti Corporation, Rząd Brazylii

KLIENCI

Cognitum – C.metrics project to firma
posiadająca rozwiązania oparte o AI,
wspomagające transformację klientów
z wykorzystaniem danych. Oferuje
m.in. optymalizację sprzedaży i promocji.

10

proxi.cloud

Krzysztof Luczak

Multikino/Vue, Intermarche, Helios S.A., Eurocash S.A., GroupM

Twórcy Proxi Cloud wierzą, że to odwiedzane przez nas miejsca,
a nie historia przeglądania mówią więcej o naszych prawdziwych
intencjach. Dlatego pomagają markom efektywnie wykorzystać
kontekst lokalizacji konsumenta w komunikacji i dostarczają
cenne insighy na podstawie danych lokalizacyjnych.

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Analitycy sprzedaży branży FMCG są odpowiedzialni za opracowanie planu promocji na
kolejny kwartał w przedsiębiorstwach. Obecnie plany te są tworzone ręcznie, głównie przy
użyciu konwencjonalnych narzędzi, które próbują odpowiedzieć na typowe pytania z zakresu Trade Performance Optimization, m.in. takie jak: czy możemy obniżyć całkowite koszty
poprzez optymalizację sprzedaży produktów i strategii promocji poprzez przewidywanie
kalendarza promocji dla danego okresu?, Czy możemy przewidzieć na podstawie kluczowych
wskaźników, kiedy i który model sprzedaży jest najbardziej skuteczny i może być wykorzystany do zwiększenia sprzedaży?, Czy możemy skonfigurować skuteczny kalendarz promocji
„produktów wolno zbywanych?

Multikino za główny cel kampanii postawiło sobie promocję repertuaru na najbliższy
tydzień i zwiększenie liczby odwiedzin kina. Celem pobocznym była aktywizacja klientów,
którzy odwiedzają kina konkurencyjne. Dlatego Multkino poszukiwało odpowiedniego, skutecznego wsparcia dla tego wyzwania.

ROZWIĄZANIE

Dzięki Proxi Cloud powiadomienia były wysyłane wieczorem w dzień wprowadzenia
repertuaru na następny tydzień. Grupę docelową tworzyli użytkownicy aplikacji, którzy
w ciągu ostatnich 3 miesiącach odwiedzili kino klienta lub kino konkurencji. Następnie mierzyliśmy przez tydzień odsetek klientów, którzy odwiedzili kino po kliknięciu w wysłane przez
nas powiadomienie push.
EFEKTY

Dzięki precyzyjnemu targetowaniu kampania odnotowała wysoki współczynnik klikalności (CTR) – 11,7% oraz współczynnik odwiedzin (12,3%). Kino klienta po kliknięciu w powiadomienie odwiedziło 487 użytkowników, z czego 26% stanowili klienci konkurencji. Ogółem,
na niemal 34 tys. wysłanych powiadomień klienci otworzyli niemal 4 tys. z nich.

EFEKTY

Nasze rozwiązanie umożliwiło spółce przeprowadzanie analizy sprzedaży w wielu kategoriach produktów w czasie i prognozowanie wielkości sprzedaży w określonych ramach
czasowych. Rozwiązanie to pozwoliło firmie zwiększyć dokładność prognoz nawet o 10%.
#MOBILE
#AI

#MACHINE LEARNING

#DATA-DRIVEN

#OPTIMIZATION

#SELF-LEARNING

#MARTECH

#BUSINESS INTELLIGENCE
#BIG DATA

#CONSUMER ANALYSIS

All Rights Reserved © 2019

W naszym przypadku prognozowanie doprowadziło do zmniejszenia budżetu promocyjnego, wspierającego sprzedaż (na wielu etapach w całym łańcuchu dostaw). Aby rozwiązać problem, połączyliśmy wiedzę biznesową ekspertów merytorycznych z historycznymi
danymi sprzedażowymi w algorytmach uczenia maszynowego. Uwzględniliśmy także ich
anomalie i wartości niestandardowe.

ROZWIĄZANIE
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Polacy – budujmy roboty!
Według badań Polacy spędzają nawet ponad 20%
swojego czasu w pracy, wykonując powtarzające się,
proste i rutynowe czynności. Co by się stało, gdyby
dać im robota na poziomie oprogramowania?

JACEK
DUDKIEWICZ
prezes zarządu
Rhenus Data Office Polska

Mógłby on np. automatycznie zalogować się do różnych systemów, Outlooka czy portali
webowych, aby przenosić między nimi informacje i w ten sposób bezbłędnie i nieporównywalnie szybko realizować procesy biznesowe.
Odpowiedź jest prosta – pojawiłby się najistotniejszy efekt dla każdego biznesu – oszczędności. To właśnie istota robotic process automation (RPA), szturmem zdobywającego nowych
użytkowników w biznesie. RPA to więcej niż technologia, to budowa niejako nowej, wewnętrznej inteligencji firmy z nowym sposobem pracy.

Mając za sobą pierwszych 20 zbudowanych robotów, zrozumiałem, że skuteczna automatyzacja procesów biznesowych w skali całej firmy wymaga stosowania różnych narzędzi,

Automatyzacja rozpędza się w imponującym tempie, także dzięki wzbogacaniu o elementy
sztucznej inteligencji (AI). To np. uczenie maszynowe ze wstępnie wytrenowanymi modelami
(algorytmami) do pracy nad danymi nieustrukturyzowanymi, zawartymi w obszernych plikach
takich jak np. umowy najmu, faktury zakupowe czy wnioski o wypłatę odszkodowania. Firmy,
korzystając z takiej platformy, zasilają modele własnymi danymi, przez co uczą je dalej i są
w stanie osiągnąć imponujące poziomy tzw. metryk sukcesu.
Natomiast integracja z dedykowanymi platformami do procesu miningu ułatwi zmapowanie
procesu na wejściu, opomiarowaniu jego etapów i wskazaniu przez robota miejsc, które też
mogą być zautomatyzowane, a których nie zauważył jeszcze człowiek. Kolejny krok jako autokreacja robotów? Jak najbardziej!

All Rights Reserved © 2019

RPA wciąż postrzegany jest jako raczkująca innowacja, a nie pełnoprawny produkt, bez którego nie można się obyć, jak np. bez pakietu MS Office. „Nie mam na to budżetu”, „najpierw
muszę dostosować swoje procesy”, „obawiam się niepokojów wśród załogi” – słyszę często.
Oczywiście, podjęcie decyzji o automatyzacji wymaga czasu i analizy. Jednak nie jest to kwestia „czy”, ale kwestia „kiedy” – w gospodarkach USA czy Anglii poziom automatyzacji firm
jest wielokrotnie wyższy niż w Polsce. Moje obserwacje wskazują, że firm posiadających ponad 100 robotów jest kilkanaście. Łączna liczba biznesów mających zaimplementowaną robotykę i będących na etapie jej skalowania to mniej więcej 250. To jednak dopiero początek:
edukujących się w zakresie RPA są w Polsce tysiące i liczba ta na pewno będzie stale rosnąć.

również kodowania – to ostatnie samo w sobie stanowi narzędzie automatyzacyjne. Strach
przed nowym? Spotykam go codziennie i, jak uczy historia rewolucji przemysłowych, można
go przełamać tylko edukacją. Na wielu uczelniach w Polsce uruchamiane są więc kierunki
związane z nowymi technologiami. Robotyka łączy się również z tematem nabywania umiejętności umożliwiających ludziom pracę z nowymi technologiami (to m.in. programowanie,
budowanie prostych, desktopowych automatyzacji i kontrolowanie prac robotów). Jednocześnie, w Polsce odsetek prac realnie i teraz zagrożonych automatyzacją wynosi 7,1% (według
raportu Arntz, Gregory’ego i Zierhana z instytutu ZEW).
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applica.ai

Piotr Surma

Ultimo/B2Holding, BEST SA, Bauer Media, Wirtualna Polska

Applica.ai rewolucjonizuje sposób wykorzystania AI do
automatyzacji procesów wymagających rozumienie tekstu.
Dzięki autorskiej technologii rozwiązanie Applica jest trenowane
do nowych zastosowań na kilku przykładach. Jest ono
wykorzystywane przez banki, firmy mediowe i kancelarie prawne.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE
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identt.pl

Jan Szajda

Bank Pekao SA, Nest Bank, Totalizator Sportowy sp. z o.o, NN TFI, Takto Finanse

Identt dostarcza system weryfikujący i potwierdzający
tożsamość klientów (sprawdzenie dokumentu tożsamości
i wizerunku) – także zdalnie. Wykorzystuje zaawansowane
metody analizy danych przy użyciu głębokich sieci neuronowych.
Realizuje projekty w zakresie cyberbezpieczeństwa.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Jedna z największych firm windykacyjnych w Europie szukała rozwiązania do automatyzacji
procesu przetwarzania ponad 200 tys. dokumentów prawnych miesięcznie. Proces ten
polega na ręcznym badaniu dokumentów, klasyfikacji ich według jednej z kilkudziesięciu kategorii, ręcznego wybierania danych przydatnych dla każdej z kategorii oraz na podejmowaniu
decyzji na podstawie wyłuskanych kontekstowo informacji. Dokumenty różnią się od siebie
słownictwem, są zapisane litym tekstem, zawierają też ustrukturyzowane elementy takie jak
np. tabele. Realizacja procesu wymagała zaangażowania 100-osobowego zespółu ręcznie
procesującego dokumenty, który popełniał liczne błędy oraz nie był w stanie przestrzegać
terminów ustawowych. Jednocześnie potencjalne wdrożenie prostej automatyzacji bazującej
na słowach kluczowych okazało się zbyt czasochłonne i nieefektywne w utrzymaniu.

Firma z branży bankowej szukała możliwości pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia konwersji na grupie klientów, którzy nie mają czasu na wizyty w placówkach stacjonarnych. Dotychczasowy model sprzedaży umożliwiający zakładanie konta bez konieczności
wizyty w placówce stacjonarnej wymagał od banku korzystania z usług kurierskich. Podczas
wizyty u klienta kurier weryfikował tożsamość klienta. Taki model jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym i niesie ze sobą ryzyko popełnienia oszustwa z wykorzystaniem
fałszywej tożsamości.

ROZWIĄZANIE

EFEKTY

85% ludzkich błędów jest eliminowanych, przetwarzanie pojedynczego dokumentu
zajmuje mniej niż 1 sek. Bezproblemowe utrzymanie dzięki interakcji ze zwykłymi użytkownikami, sprawdzającymi jakość na podstawie badania 2% wszystkich dokumentów.

ROZWIĄZANIE

Wdrożenie naszego rozwiązania umożliwiło wprowadzenie do oferty banku możliwości
założenia konta przez klienta w dowolnym momencie, w dowolnym czasie, z dostępnością
24 godz. na dobę. Automatyczna weryfikacja z wykorzystaniem technologii biometrycznej
znacząco eliminuje ryzyko założenia konta na fałszywy dokument.
EFEKTY

Dzięki wdrożeniu rozwiązania bank pozyskuje nową grupę klientów. Koszt pozyskania
klienta został zmniejszony przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.
Technologia może być wykorzystywana również w przypadku sprzedaży innych produktów,
np. kredytowych, co w znaczący sposób może wpłynąć na minimalizację ryzyka spowodowanego wykorzystywaniem fałszywych dokumentów oraz fałszywej tożsamości.

#ANALIZA DANYCH
#AUTOMATYZACJA PROCESÓW

#NLP

#CYBERBEZPIECZEŃSTWO

#WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

#KYC

#AML
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Technologia Applica pozwalająca na ograniczenie zespołu do 10 osób. Ultraszybkie
wdrożenie z użyciem minimalnej liczby danych klienta powodujące, że 90% dokumentów
procesowanych jest automatycznie (nigdy nie są one czytane przez człowieka).

#RPA

Automatyzacja procesów

2014
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workai.com

Łukasz Skłodowski

2011

PKO Bank Polski, PGNiG, Eurobank, Getin Noble Bank, Ringier Axel Springer

KLIENCI

Workai to inteligentna platforma Digital Employee
Experience, która pomaga organizacjom odnieść
sukces w procesie transformacji cyfrowej. Jej celem jest
usprawnienie komunikacji wewnętrznej, zarządzania
wiedzą i wsparcie zaangażowania pracowników.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

KLIENCI

26

skanuj.to

Dominik Adamik

Dwa Banki w Polsce (nazwy objęte klauzulą poufności), KRD, Leroy Merlin, LPP

Grupa Cloud Planet oferuje rozwiązania online wspierające
automatyzację procesów księgowych. Dostarczają one narzędzi do
wystawiania faktur i prowadzenia księgowości elektronicznej. Jedno
z nich – Skanuj.to w automatyczny sposób wprowadza papierowe
dokumenty księgowe do systemu finansowo-księgowego.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Bank jest organizacją o znacznie rozproszonej strukturze w obrębie kraju. Wyzwanie stanwi zapewnienie spójnej komunikacji wewnętrznej oraz zaangażowanie w nią pracowników,
bez względu na lokalizację ich pracy. Organizacja potrzebuje skutecznych kanałów komunikacji z pracownikami oraz pomiędzy nimi. Co więcej, aby móc oferować najwyższą jakość
obsługi klienta, niezbędne jest zapewnienie efektywnej bazy wiedzy, dającej łatwy dostęp do
aktualnych dokumentów, procedur i materiałów produktowych.

Trudne pozyskanie danych operacyjnych o przedsiębiorstwach niezbędnych w procesach
oceny ryzyka kredytowego, szanse wynikające z PSD2 i konieczność włączenia się banków w transformacje cyfrowe. Z tego wynikła potrzeba stworzenia platformy do księgowości online zintegrowanej z systemami bankowości elektronicznej.

ROZWIĄZANIE

EFEKTY

Szybkie wdrożenie i adaptacja gotowego produktu, spełniającego najwyższe standardy
bezpieczeństwa i którego możliwości pozwalają na łatwe dostosowanie do specyficznych
potrzeb banku oraz na sprawne zarządzanie przez osoby nieposiadające technicznej wiedzy.

Powstała kompletna platforma dla klienta MSP do zarządzania firmą w ramach usług banku. Klienci banku otrzymają możliwość zarządzania swoim przedsiębiorstwem z dowolnego
miejsca. System umożliwia: szybkie wystawienie faktur, weryfikację płynności finansowej, zarządzanie magazynem, tworzenie deklaracji podatkowych, inteligentne rozpoznawanie treści
zeskanowanych dokumentów, a także automatyczny clearing i matching faktur na podstawie
historii rachunku oraz zlecenie płatności faktury (phot-to-pay).

EFEKTY

ROZWIĄZANIE

Pełna integracja naszej aplikacji z systemem bankowości elektronicznej.

#BANK INTEGRATIONS
#DIGITAL EMPLOYEE EXPERIENCE

#DIGITAL WORKPLACE

# ENTERPRISE

#FINTECH

#INVOICING

#WHITE LABEL
#DATA ENTRY AUTOMATION

All Rights Reserved © 2019

Usprawnienie komunikacji w całej sieci banku oraz skrócenie czasu poświęconego na
obsługę klienta. Zbudowanie kultury otwartej komunikacji i oddolnego wprowadzania innowacji od pracowników, możliwość monitorowania nastrojów i angażowania zespołów w wewnętrzne inicjatywy. Platforma workai wdrożona w banku zmieniła sposób, w jaki pracownicy
wykorzystują informacje. Dzięki przyjaznemu UI i wyszukiwaniu opartemu o AI zespoły są
efektywniejsze. Pracownicy zdolni do szybkiego przekazywania informacji są według klientów godni zaufania i bardziej pomocni, co przyczynia się do sukcesu banku.

#SAAS

Automatyzacja procesów

2016
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Cyberbezpieczeństwo

Biznes i technologia
dążą do symbiozy
Rola obszaru cyberbezpieczeństwa
w organizacji nieustannie ewoluuje.

GRZEGORZ
MURDZA
IT security & risk manager,
Eastern Europe, Accor

Obecnie najbliżej jest mu do roli sworznia między działem technologii oraz ryzyka/governance a tzw. biznesem.
Podczas gdy bezpieczeństwo i technologia mają wspierać działalność biznesową organizacji, nie możemy zapomnieć o nadrzędnym celu komórek ds. bezpieczeństwa – zapewnieniu
odpowiedniego poziomu poufności, dostępności i integralności. Oba wymienione wyże cele
mogą istnieć w symbiozie, jednak wymaga to odpowiednich umiejętności „miękkich” oraz
świadomości zdarzeń mających miejsce w infrastrukturze technologicznej. To pozwala odpowiednio zidentyfikować ryzyko i uzasadnić decydentom po stronie biznesowej przedstawiane
im rekomendacje.

Widać także niemały potencjał do rozwoju usług typu Security Awareness – większość firm
zdaje sobie sprawę z wagi czynnika ludzkiego w procesie zabezpieczenia organizacji, ale
często brakuje im zasobów i pomysłu, jak zorganizować program szkoleń i uświadamiania o
zagrożeniach czyhających w cyberprzestrzeni. Na rynku pojawia się zatem coraz więcej podmiotów oferujących takie możliwości. Wciąż jednak nie wszystkie z nich potrafią zapewnić akceptowalny poziom elastyczności, niezbędny dla skutecznego wykorzystania usługi. Warto
śledzić ten obszar w oczekiwaniu na dalszy rozwój i udoskonalenie oferty rynkowej.
Spośród startupów wyróżnionych w tej edycji badania warto zwrócić uwagę m.in. na Digital Fingerprints – prężnie rozwijającą się firmę, dostarczającą rozwiązania z zakresu biometrii behawioralnej. Jej rozwiązanie jest obecnie w fazie pilotażu w mBanku, zbierając
pozytywne recenzje od testerów. Biorąc pod uwagę światowe trendy, tego typu usługi
będą cieszyły się coraz większą popularnością. Dlaczego? Ponieważ adresują one ryzyko
związane z działaniem cyberprzestępców już po etapie udanej autentykacji użytkownika,
a w warstwie technologicznej wiążą ryzyko związane z czynnikiem ludzkim ze świadomością cyberzagrożeń.

All Rights Reserved © 2019

Dynamiczny rozwój technologii niesie ze sobą wzrost liczby i częstotliwości zagrożeń.
Jednocześnie znakomita większość organizacji cierpi na niedobór personelu odpowiedzialnego za operacje bezpieczeństwa – monitorowanie, identyfikacje i reagowanie na
incydenty bezpieczeństwa (np. operatorów Security Operations Center, w skrócie – SOC).
Taki stan rzeczy skłania mniejsze organizacje do szukania kompetencji w formie usług zewnętrznych, np. SOC-as-a-Service lub Software as a Service, odpowiedzialnego za automatyczne zbieranie i korelacje zdarzeń bezpieczeństwa. Rozwiązania te, najczęściej oparte są o sztuczną inteligencję (AI), co zwiększa wydajność zespołów SOC. Nadal jednak nie
gwarantują one 100 procentowej skuteczności – niezbędni są ludzie odpowiedzialni za
utrzymanie tych systemów, analizę nowych i niestandardowych zdarzeń i trendów oraz

tropiący nowe zagrożenia. Zatem oceniam, że w najbliższym czasie będziemy obserwować rozwój rynku związanego z operacjami bezpieczeństwa, wspieranego udoskonalanymi rozwiązaniami zasilanymi AI.
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KLIENCI

60

nethone.com

Hubert Rachwalski

2012

LOT, Thales, eSky, ING, YesFinance

KLIENCI

Nethone opracował własny system analityczny Know Your
Users (KYU) oparty na uczeniu maszynowym, który pomaga
przekształcać cyberzagrożenia w świadome i opłacalne
decyzje biznesowe. Nethone chroni przed oszustwami
firmy z branży podróżniczej, finansowej oraz e-commerce.

38

autenti.com

Grzegorz Wójcik

Bank BNP Paribas, E&Y, Lumi PGE, Medicover, Vienna Life

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania
umów online, które można podpisywać na komputerze,
tablecie lub smartfonie w dowolnym miejscu i czasie. Platforma
to połączenie e-podpisu, technologii oraz środowiska
prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe.

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Grupa eSky i działająca w Ameryce Łacińskiej marka eDestinos, współpracujące z ponad
tysiącem przewoźników oraz z ponad milionem hoteli, zaobserwowały, że stosowane do tej
pory rozwiązania zapobiegające przestępstwom na kartach płatniczych nie są wystarczająco
skuteczne na poziomie lokalnym. Rozwiązania te były oparte na regułach i nie pozwalały na
bezpieczną ekspansję na kolejne rynki.

Bank BNP Paribas rozumie, że w świecie zdominowanym przez nowe technologie klienci
oczekują, że bankowe procesy będą przebiegać szybko i sprawnie. Podpisywanie umów
papierowych, drukowanie ich, skanowanie, wysyłanie pocztą czy kurierem trwa zbyt długo
i jest zniechęcające. Wprowadzenie do obsługi bankowej nowoczesnych rozwiązań technologicznych to pożądane rozwiązanie.

ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE

Grupa eSky zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z Nethone i wdrożenie jego rozwiązania Guard, czyli innowacyjnego rozwiązania wykrywającego oszustwa i zapobiegającego nim w kanałach online. Zespół opracował autorskie modele uczenia maszynowego
przetestowane pod kątem lokalnej specyfiki: różnic w zachowaniu użytkownika i metodach
płatności. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu Nethone pozyskuje ponad 5 tys. danych o każdym użytkowniku, który odwiedza stronę klienta. Poszerza ten kontekst o dane pochodzące
z innych źródeł i finalnie przetwarza wszystkie te informacje przez dedykowane modele uczenia maszynowego. Co istotne, współpraca obu firm wiąże się ze stałym dialogiem pomiędzy
analitykami, co pozwala zwiększać skuteczność modeli.

Autenti zwyciężyła pierwszą polską edycję Bank BNP Paribas International Hackathon.
Zaproponowaliśmy oprogramowanie usprawniające zawieranie umów bankowych poprzez
zastosowanie podpisu elektronicznego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autenti podpisywanie umów kredytowych możliwe jest online, na dowolnym urządzeniu elektronicznym
z dostępem do sieci.

Najbardziej widocznymi rezultatami działań Nethone Guard są: 23-procentowy wzrost
ruchu, który jest wpuszczany na stronę dzięki zidentyfikowaniu go jako ruch bezpieczny,
47-procentowa redukcja liczby użytkowników, którzy muszą być zweryfikowaniu przez zespół
eSKY, i 6-procentowy spadek wskaźnika obciążeń zwrotnych (chargeback).
#UCZENIE MASZYNOWE

#ANTY-FRAUD

#KYU

#PŁATNOŚCI

EFEKTY

Autenti gwarantuje bankowi pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji. Platforma
ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, a dowody
umieszcza na trwałym nośniku. Bezpieczeństwo i zaufanie, wyjątkowo istotne w procesach
bankowych, zapewnione są dzięki szyfrowaniu danych i użyciu dodatkowych, cyfrowych metod
weryfikacji klienta. Platforma pełni funkcję zaufanej strony trzeciej, gwarantując autentyczność
raz podpisanych dokumentów i zabezpieczając listę potwierdzonych dowodów czynności podejmowanych w procesie ich podpisywania. Do tego, eliminując papier z obiegu dokumentów,
w ciągu 3 lat Bank BNP Paribas oszczędzi 6 tys. drzew, czyli średniej wielkości las.
#FINTECH

#ECOMMERCE

#SIGNATURE

#PAPERLESS

#DIGITALIZATION
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EFEKTY

#SZTUCZNA INTELIGENCJA
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KLIENCI
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cryptomage.com

Milosz Smolarczyk

Klienci objęci są klauzulą poufności (NDA)

2017
KLIENCI

Cryptomage jest firmą informatyczną, świadczącą̨
usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ICT.
Naszym flagowym produktem jest Cryptomage Cyber
Eye – rozwiązanie oferujące unikalne podejście do
niskopoziomowej, głębokiej analizy ruchu sieciowego.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

15

fingerprints.digital

Cyberbezpieczeństwo

2016

Mateusz Chrobok

mBank (inni klienci objęci są klauzulą poufności)

Digital Fingerprints to system bezpieczeństwa oparty
na biometrii behawioralnej (np. poruszanie myszką czy
pisanie na klawiaturze), chroniącej użytkowników w czasie
rzeczywistym. Działa w sposób etyczny, nie zbiera
danych prywatnych i jest zgodny z PSD2 oraz RODO.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PRZYKŁADOWY OPIS DZIAŁANIA

PROBLEM

Dyrektywa NIS oraz RODO określiły wymogi z zakresu cyberbezpieczeńtwa dla firm,
zwłaszcza dostawców usług kluczowych. W celu odpowiedniego zabezpieczenia swoich
infrastruktur IT wiele organizacji zdecydowało się na zakup rozwiązań, które usprawniłyby jakość detekcji ich systemów bezpieczeństwa oraz wsparły pracę inspektorów
ochrony danych osobowych i audytorów. Produktem spełniającym wymagania była sonda
Cryptomage Cyber Eye pełniąca funkcję narzędzia do (1) monitorowania systemu informacyjnego, (2) zbierania informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach, (3)
wykrywania nieuprawnionej modyfikacji systemu informacyjnego oraz (4) wykrywania nieszyfrowanych danych osobowych w ruchu zewnętrznym.

Klient z branży bankowej mierzył się z wymogiem silnego uwierzytelniania, wynikającym
z dyrektywy PSD2, która weszła w życie 14.09.2019 r. Dodatkowymi problemami idącymi
za tym były koszty wdrożenia dodatkowej metody SCA oraz wpływ na komfort użytkownika
końcowego. W związku z tym, że PSD2 obejmuje teren Unii Europejskiej, metoda musiała być
zgodna z GDPR/RODO.

#AI

#ML

#ANOMALYDETECTION

#STEGANOGRAPHY

#GDPR

Wdrożenie systemu Digital Fingerprints, zabezpieczającego użytkownika końcowego na
podstawie biometrii behawioralnej. Dzięki ciągłej analizie zachowania podczas interakcji
człowieka z komputerem (sposób pisania, poruszania myszką, obsługa touchpada) zapewniliśmy naszemu klientowi spełnienie wymogu SCA dyrektywy PSD2 bez negatywnego wpływu
na User Experience. W świetle GDPR/RODO informacje, które są przetwarzane przez system,
nie są uznawane za wrażliwe ani jednoznacznie identyfikujące użytkownika. Ponadto dana
wykorzystywane są w sposób etyczny – wyłącznie do ochrony konta użytkownika.
EFEKTY

Redukcja kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w świetle PSD2 – klient mógł zrezygnować z SMS-ów potwierdzających transakcje.
Dodatkowo poziom zabezpieczeń wzrósł – klient nie jest już podatny na ataki przez klonowanie kart SIM i wiele innych. Ponadto klient potwierdził zredukowanie liczby sygnałów typu
false-positive, co oszczędza pracę działu antyfraud/Security Operations Center.

#CYBERSECURITY

#INNOVATION

#PRIVACY

#BEHAVIOURAL BIOMETRICS

#PSD2
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Dzięki swoim funkcjonalnościom sonda skutecznie pomaga w osiągnięciu wymaganego
poziomu bezpieczeństwa określonego przez ustawy oraz stanowi nieocenione narzędzie
podnoszące poziom zabezpieczeń IT. Dodatkowo urządzenie wspomaga procesy raportowania poprzez generowanie dokumentów przedstawiających obecną sytuację z zakresu
występujących zagrożeń.

ROZWIĄZANIE
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Polskie firmy głodne
innowacji w finansach
Aż 41% średnich i dużych firm na polskim rynku
planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych
w technologie IT w najbliższym roku – wynika
z najnowszych badań Grant Thornton.

To zapowiedź tego, że startupy będą miały coraz więcej do powiedzenia także w segmencie finansów.

W zarządzaniu finansami firmy ważną rolę odgrywają usługi bankowe i to niezależnie od skali prowadzonej działalności biznesowej. Duże przedsiębiorstwa najczęściej obsługiwane są

Dyrektor Biura Innowacji,
PKO Bank Polski SA

bezpośrednio, przez integrację systemów księgowych z systemami bankowymi, np. za pośrednictwem dedykowanego API. W przypadku MŚP banki oferują dostęp do internetowego
portalu bankowego. Tu przy wyborze oferty na znaczeniu zyskują usługi dodane, te pozabankowe. Trend integracji coraz większej liczby rozwiązań technologicznych pod parasolem
instytucji finansowych można dostrzec od dłuższego czasu. Jego popularnym przykładem
jest m.in. księgowość wbudowana w bankowość elektroniczną. Z punktu widzenia banków
wdrożenie tego typu narzędzia nie tylko rozszerza ofertę podstawową, lecz także pozwala na
lojalizację obecnej bazy klientów biznesowych. My, w PKO Banku Polskim, w ramach własnej
platformy usług dodanych dla segmentu MŚP oferujemy już m.in.: e-księgowość, e-sklep,
e-prawnika czy e-windykację i pracujemy nad rozszerzeniem tej listy.
Pojawiające się na rynku startupy mają dwojaką rolę: prowadzą nie tylko do coraz szerszej
cyfryzacji usług bankowych, lecz także do rozbudowania oferty o usługi okołobankowe. Te
zaawansowane technologicznie podmioty z jednej strony stanowią bezpośrednią konkurencję dla banków, z drugiej zaś zmuszają je do szybszego reagowania na zamieniające się otoczenie rynkowe. Nasze doświadczenie pokazuje, że kooperacja jest tu możliwa i prowadzi do
obopólnych korzyści. Dowód? Część z rozwiązań, które dziś świadczy nasz bank, przygotowana została we współpracy ze startupami skojarzonymi w ramach platformy rozwoju innowacji „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”.
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Przytoczona wyżej optymistyczna prognoza inwestycyjna świadczy o rosnącym poziomie dojrzałości polskich przedsiębiorców. Zapowiadane inwestycje są przecież silnie skorelowane
z charakterem działalności biznesowej poszczególnych firm. Dlatego też można wyróżnić wiele
zastosowań technologii w przedsiębiorstwach w tym w obszarze zarządzania i finansów. Dotychczas segment ten zdominowany był przez dużych dostawców z sektora IT. Integrowali oni
szereg procesów biznesowych w ramach własnych, uniwersalnych platform. Rozwiązania te
charakteryzowały się jednak niską elastycznością. Alternatywa istnieje – to startupy oferujące
narzędzia biznesowe w wysoce wyspecjalizowanych obszarach – także w modelu B2B. Zaletą
współpracy z takimi innowacyjnymi firmami jest nie tylko krótki czas wdrożenia narzędzia czy
konkurencyjna cena, lecz także ich wysoka zdolność do adaptacji. Obserwuję rosnącą grupę
przedsiębiorców zainteresowanych testowaniem oferty startupów, a nawet korzystania z niej
na szeroką skalę. Hotailors (organizacja i rozliczanie podróży służbowych) czy Szpiegomat (monitoring cen rynkowych) odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorstw, w sposób nieosiągalny dla niejednego globalnego systemu do zarządzania finansami.

GRZEGORZ
PAWLICKI
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KLIENCI
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cashdirector.com

Rafal Strzelecki

mBank, Bank BNP Paribas

2017
KLIENCI

Cash Director to cyfrowy dyrektor finansowy, oparty na
zautomatyzowanej platformie księgowej, zintegrowany z bankowością
internetową. Umożliwia mikroprzedsiębiorstwom rozliczanie KPIR,
zarządzanie płynnością i pozyskiwanie finansowania. Bankom
natomiast pomaga zwiększyć lojalność i zyskowność klientów mikro.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

40

smeo.pl

Michal Pawlik

Branża kreatywna, budowlana, transportowa i handel hutrowy

SMEO to innowacyjna firma z sektora Financial
Technology (FinTech) dostarczająca faktoring
cyfrowy. Faktoring online wypełnia lukę pomiędzy
dostępnymi usługami banków i tradycyjnych firm
faktoringowych a potrzebami przedsiębiorców.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Mikrofirmy mają problem z zarządzaniem płynnością finansową, nie posiadają odpowiedniej wiedzy finansowej, ale potrzebują łatwo i tanio prowadzić księgowość, rozliczać
podatki oraz zarządzać swoimi finansami. Dla banków wyzwaniem jest uzyskanie dobrej
jakości informacji finansowo-księgowej (potrzebnej do oceny ryzyka) oraz wysoki koszt pozyskania nowych klientów przy niskiej rentowności tego segmentu.

Firma Santander Leasing w 2018 r. postanowiła zaimplementować nową usługę – finansowanie faktur z długim terminem płatności (faktoring). Jako lider innowacji w obszarze leasingu również faktoring dostarczony klientom Santandera musiał odpowiadać wyzwaniom
mobilności, dygitalności i prostocie.

ROZWIĄZANIE

CashDirector – cyfrowy dyrektor finansowy, oparty na zautomatyzowanej platformie
księgowej, zintegrowany z bankowością internetową. Pomaga mikrofirmom tanio rozliczać
KPIR, wystawiać i opłacać faktury oraz zarządzać płynnością. Bank zyskuje zaś dostęp do
aktualnych i kompletnych danych księgowych, przydatnych do oferty kredytowej. Ma też
dodatkowy argument dla nowych klientów: pełną funkcjonalność księgową i narzędzie do
zarządzania płynnością w ramach bankowości online.
EFEKTY

#MIKROFIRMY

Odpowiedzią na zapotrzebowanie Santander Leasing stał się w pełni zdigitalizowany proces przyznawania limitu faktoringowego i finansowania faktur w SMEO. SMEO dostarczyło
swoją usługę faktoringu w modelu co-brandingu z pełnym wykorzystaniem systemów SMEO
oraz kanału dystrybucji Santander Leasing.
Dokonano integracji systemu CRM Santander Leasing z CRM-em SMEO. W całym kraju odbyły się szkolenia handlowców, wprowadzono współpracę w zakresie sprzedaży usług oraz
dedykowaną ofertę tylko dla klientów Santandera.
Szeroka edukacja klientów Santandera dotycząca zalet i warunków funkcjonowania produktu
faktoringowego stała się podstawą sukcesu wdrożenia.
EFEKTY

Powstało idealne połączenie, które stało się podwaliną pierwszej tego typu współpracy na
linii FinTech – firma leasingowa w Polsce. Komplementarność produktów oferowanych przez
obie spółki przyczyniła się do stworzenia co-brandingowanej platformy dla klientów.

#KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA

#ZARZĄDZANIE FINANSAMI

#FINTECH

#PODATKI

#FAKTORING ONLINE

#FINANSOWANIE FAKTUR

#GOTÓWKA Z FAKTUR

#FAKTOR ROKU

All Rights Reserved © 2019

Według statystyk dostarczonych przez współpracujący bank, CashDiector spowodował
wzrost akwizycji nowych klientów mikro o 25% oraz wzrost liczby transakcji bankowych
wśród aktywnych użytkowników o 90%. Efekty dla mikroprzedsiębiorców? Obniżenie kosztu
księgowości, dostęp do danych o wyniku finansowym i podatkach w czasie rzeczywistym, obniżenie ryzyka utraty płynności finansowej i po prostu więcej czasu na biznes (mniej biurokracji).

ROZWIĄZANIE
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hotailors.com

Filip Maksymilian Bloch

Google, Vodafone, EY

2013
KLIENCI

Hotailors upraszcza organizację podróży służbowych. Za pomocą
Hotailors pracownicy mogą rezerwować wyjazdy w ramach
przysługujących im limitów, natomiast firma otrzymuje jedną,
zbiorczą fakturę. Narzędzie zapewnia dokładną kontrolę wydatków
w czasie rzeczywistym i pełne wsparcie agentów podróży.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

8

szpiegomat.pl

Grzegorz Brajewski

Epson, Curver (Keter), Inter Cars, Media Expert, SMYK

Szpiegomat to narzędzie dla sklepów internetowych,
producentów i dystrybutorów. Monitoruje ceny w sklepach,
porównywarkach oraz portalach aukcyjnych i dostarcza
codzienne raporty o poziomie cen. Dzięki temu sprzedawcy mogą
porównać swoją ofertę z konkurencją i właściwie ustalać ceny.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

W 2018 r. rozpoczęliśmy współpracę z międzynarodową firmą, która po raz kolejny przygotowywała wydarzenie, na które zjeżdżały się tysiące pracujących dla niej kontraktorów.
Podróże służbowe kontraktorów nie były rozliczane przez system wewnętrzny, trudno
więc było o wyegzekwowanie polityki podróży. Podróżujący musieli opłacać podróż z góry
z własnych środków, czekać na zwrot pieniędzy oraz zbierać papierowe faktury za każdego
wydanego dolara.

Sklep internetowy oferujący zegarki Eztime.pl miał problem z właściwym ustalaniem cen
na swoje produkty i utrzymaniem konkurencyjnej oferty. W tej branży codziennie zmieniają
się ceny co najmniej kilkuset produktów. Do wykonania analizy cenowej konkurencji, która
byłaby podstawą do ustalenia cen, potrzebny byłby zespół kilku osób, co jest mało efektywne i kosztowne.

ROZWIĄZANIE

Narzędzie Hotailors pozwoliło firmie scentralizować i zautomatyzować proces planowania
oraz rezerwowania, a także uproszczenia rozliczenia podróży służbowych. Decydenci
zyskali stały dostęp do danych związanych z obecnymi kosztami a sami podróżujący zyskali
większą elastyczność dokonywania wyborów.
EFEKTY

#BUSINESS

#TRAVEL

#BLEISURE

#SIMPLIFIED

Wdrożenie aplikacji Szpiegomat i automatyczne zbieranie i przetwarzanie danych cenowych. Roboty Szpiegomatu zbierały dane o ofertach w sposób automatyczny, robiąc
to wielokrotnie szybciej i dokładniej niż ludzie. Klient każdego dnia otrzymywał gotowe
porównanie ofert z konkurencją, na podstawie którego mógł podejmować decyzje cenowe.
Dodatkowo Szpiegomat podpowiadał produkty z największym potencjałem sprzedażowym
oraz największym potencjałem do optymalizacji marży.
EFEKTY

Udało się wielokrotnie skrócić proces analizy i ustalania cen do ok. 1–2 godz. dziennie.
W efekcie Szpiegomat umożliwił bieżącą analizę cen przy minimalnych nakładach czasowych. Dzięki temu oferta sklepu stała się bardziej konkurencyjna i tym samym atrakcyjniejsza
dla klientów. Przełożyło się to na zwiększenie sprzedaży w sklepie o kilkadziesiąt procent w 2
miesiące od wdrożenia.

#MONITORING CEN

#PRICE INTELLIGENCE

#MONITORING KONKURENCJI

All Rights Reserved © 2019

W roku, w którym firma wdrożyła rozwiązanie Hotailors, jej Global Travel Manager
otrzymała zero e-maili oraz telefonów związanych z planowaniem i rozliczaniem podróży kontraktorów, przed wydarzeniem i po nim. Wcześniej otrzymywała ich ok. 500.
Dzięki Hotailors udało się skrócić czas potrzebny na cały proces nawet o 90% oraz zredukować koszty lotów i hoteli o 30%.

ROZWIĄZANIE
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Prawnicy – technologiczni
konserwatyści
Zmiany technologiczne w zakresie obsługi prawnej firm następują
dość powoli. I to pomimo dużego zainteresowania zarówno
ze strony prawników, jak i ich klientów czy pracodawców.

W sektorze usług prawnych technologia jest używana zazwyczaj w konserwatywny
sposób – służy głównie do komunikacji i tworzenia oraz przechowywania dokumentów.
W ostatnich latach pojawiło się jednak wiele narzędzi pozwalających szybko i łatwo wdrożyć nowe rozwiązania, usprawniające metody pracy prawników. I tak, rozwiązania chmurowe często eliminują potrzebę korzystania z e-maila i zmieniają sposób przygotowywania
informacji dla klientów. Korzystanie z tych narzędzi daje też możliwość przetestowania nowych metod działania, a to często jest początkiem krytycznej analizy innych procesów biznesowych, według których świadczone są usługi prawne.

partner, Bird & Bird

tania prawne, dookreślając ich zakres, przekierowując do bazy wcześniejszych odpowiedzi i dopiero w następnej kolejności kierując je do prawnika.
Gdzie tkwi największy potencjał dla startupów z segmentu obsługi prawnej? W działach
prawnych firm. A to dlatego, że świadczone przez nie doradztwo jest determinowane specyfiką działalności firmy. Dlatego stosunkowo łatwo jest o identyfikację powtarzalnych, typowych
zagadnień prawnych oraz ich rozwiązań lub o wprowadzenie zautomatyzowanych procesów.
Z kolei w kancelariach – poza kancelariami wyspecjalizowanymi w jednym rodzaju spraw –
trudno znaleźć wspólny mianownik dla ogółu doradztwa prawnego. Ponadto takie kancelarie
często nie potrafią przekonać klientów do nowych rozwiązań technologicznych. Choć w sytuacji, gdy to klient wymaga od kancelarii stosowania określonego narzędzia, kancelarie zazwyczaj dostosowują się do tych wymagań bez większych oporów.
Ważna wskazówka dla startupów – najszybsze wdrożenia technologii zachodzą w ramach
wewnętrznej organizacji kancelarii lub działu prawnego. Tu proces ten wymaga jedynie wewnętrznych aprobat. Dużo bardziej wymagające są projekty obejmujące technologiczne
usprawnienie procesów wychodzących poza daną organizację, np. komunikacji z klientem
czy zawierania umów z kontrahentami. Tu w grę wchodzi proces uzyskania akceptacji także
od zewnętrznych partnerów biznesowych.

All Rights Reserved © 2019

Największy potencjał rozwojowy mają obecnie narzędzia automatyzujące część elementów świadczenia pomocy prawnej. Automatyzacji może podlegać chociażby dostarczanie porady prawnej – nie w formie e-maila, lecz poprzez umieszczenie jej we właściwym
miejscu w ramach platformy klienta. Wdzięcznym obszarem automatyzacji są też procesy zawierania umów – od ich tworzenia z wykorzystaniem wzorów i uzupełniania danymi
do ich obiegu pomiędzy różnymi osobami i podpisywania oraz archiwizacji (tu rozwiązania podsuwa choćby Pergamin). Automatyzować można i wszelkie standardowe procesy
biznesowe, np. windykację należności (co oferuje Vindicat.pl). Co więcej, automatyzacji
podlegać może także doradztwo prawne, mające powtarzalny charakter – w tej kategorii
mieści się choćby udzielanie odpowiedzi na typowe zapytania pracowników z danej tematyki w ramach działu prawnego. Korzystając z technologii, można precyzować te zapy-

TOMASZ
ZALEWSKI
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vindicat.pl

Boguslaw Bieda

PKO Bank Polski SA, Bank BNP Paribas, Alior Bank SA, Uniqa TU SA

Vindicat świadczy usługi w zakresie skutecznej
pomocy wierzycielom w dochodzeniu należności na
terenie całego kraju. Firma jest pionierem w tworzeniu
rozwiązań w branży LegalTech, w szczególności
do skutecznej windykacji online dla sektora MŚP.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2016
KLIENCI

8

umownik.pl

Bartłomiej Majchrzak

Collegium da Vinci, POLPOL.pl

LawBiz Technology to startup prawniczy powołany w celu
projektowania narzędzi informatycznych wspierających
działalność przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach
dotykających kwestii prawnych. Pierwszym produktem
spółki jest aplikacja Umownik – do zawierania umów online.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

Klienci mikro i MSP bardzo często spotykają się z problemem niezapłaconych faktur lub
mocno opóźnionym terminem płatności. Opóźnienia sięgają 5–6 miesięcy. Część faktur nigdy nie zostaje zapłacona. W wyniku takiego działania firmy mogą tracić płynność finansową,
a w części przypadków dochodzi nawet do ich bankructwa.

Klient z branży medycyny estetycznej musiał przed każdym zabiegiem, w zależności od
wykorzystanego środka (np. botoks) oraz miejsca na ciele, stworzyć osobny dokument
z dedykowanym zestawem pytań do wywiadu medycznego. Do tego dochodziły inne ważne dokumenty, które wymagały czasu i wyjaśnień.

ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE

Vindicat dostarcza bankom gotowe narzędzie informatyczne, dzięki któremu klienci
banków mogą korzystać (na preferencyjnych warunkach) z gotowych scenariuszy prowadzenia procesu windykacji. Od monitoringu płatności, poprzez windykację polubowną
(wezwanie do zapłaty, giełda długów, negocjacje online, wpis do BIG Info Monitor), po windykację sądową oraz egzekucyjną. Firma dostarcza jedyne na rynku kompletne rozwiązanie do
prowadzenia działań windykacyjnych dla firm segmentu mikro i MŚP.

Udostępniliśmy zaawansowany kreator dokumentu, generujący odpowiednią treść wraz
z pytaniami do wywiadu medycznego, pouczeniami i przeciwskazaniami. Umożliwienie
wypełnienia i wysłania takiego dokumentu przez pacjenta online zapewniło kosmetologowi
odpowiedni czas na analizę ewentualnych przeciwskazań do przeprowadzenia zabiegu.
Proces nie wymagał fizycznego podpisu i druku.

EFEKTY

#LEGALTECH

#INNOWACYJNA WINDYKACJA

EFEKTY

Cała dokumentacja zabiegowa jest tworzona za pomocą komputera lub telefonu i archiwizowana online, co skraca czas obsługi klienta o ponad 20%. Poprawia to bezpieczeństwo
prawne kontrahentów. Dokumenty tworzone w Umowniku mają pełną skuteczność prawną
oraz zapewniają kontrahentom równy dostęp do nich. W przypadku sporu łatwiejsze staje się
odtworzenie historii przeprowadzonego zabiegu.

#UMOWY ONLINE

#LEGALTECH

#UMOWY BEZ PODPISU

All Rights Reserved © 2019

Klienci banku w prosty sposób dostają dostęp do innowacyjnej usługi obszaru LegalTech.
Jest to VAS (Value Added Service), czyli usługa dodatkowa dla firm, dzięki której przedsiębiorca z jednego miejsca może zarządzać firmą. Może zamienić niezapłacone faktury na
pieniądze, monitorować płatności, bądź odzyskiwać należności z niezapłaconych faktur.
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pergam.in

Antek Wędzikowski

PKO Bank Polski, Alior Bank, ANG, Going (Grupa Empik)

KLIENCI

Pergamin to platforma do automatyzacji umów w korporacjach.
Pozwala w 5 minut stworzyć umowę z inteligentnego szablonu
i podpisać ją online. Pergamin przypomni też o terminach
wynikających z umowy, a także zapewni stały dostęp do
wszystkich dokumentów z dowolnego urządzenia.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

2014
KLIENCI

23

icsolutions.pl

Rafał Witkowski

PKO Bank Polski, Enea S.A., PGNiG

IC Solutions kierując się ideą Invisible Computing,
tworzy i wdraża zaawansowane technologicznie
projekty informatyczne, w nieodczuwalny sposób
zmieniające świat analogowy na cyfrowy. Jednym
z nich jest IC Pen – platforma digitalizacji danych.
PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

PROBLEM

PROBLEM

ANG to jeden z największych pośredników finansowych w Polsce, mający gęstą sieć
agencyjną w całym kraju. Dynamiczny wzrost biznesu oznacza duży wolumen umów do
podpisania. W związku z tym zarządzanie umowami stało się poważnym wyzwaniem.

Efektywność pracy obserwatorów OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie) obecnych podczas misji obserwacyjnych wyborów w krajach, w których zagrożona jest demokracja. Aby zebrać reprezentatywną próbę danych, OBWE rozmieszcza
w lokalach wyborczych w całym kraju ok. 700 obserwatorów w dwuosobowych zespołach,
aby doglądali głosowania. Raportując wydarzenia, obserwatorzy odwiedzają wiele lokali
wyborczych i odpowiadają na kilkadziesiąt pytań na papierowych formularzach. Ich raporty
powinny być dostarczone tak szybko, jak to możliwe, szczególnie jeśli dotyczą ważnych kwestii bezpieczeństwa.

ROZWIĄZANIE

Od kwietnia 2019 r. ANG tworzy, podpisuje i zarządza kluczowymi umowami przez
Pergamin. Aktualnie proces dla umów jest w pełni cyfrowy. Inteligentne szablony umożliwiają stworzenie dowolnej umowy w kilka minut. Zawarty w systemie zaawansowany
podpis elektroniczny pozwala podpisać umowę jednym kliknięciem, bez drukowania
i kurierów. Ponadto zarząd spółki ma stały, bezpieczny i uporządkowany wgląd w umowy.
Nie musi poruszać się po wielu archiwach, a dzięki wersjonowaniu może śledzić status
każdego dokumentu. Rozwiązanie umożliwia ujednolicenie wzorów używanych w organizacji. Pracownik ma błyskawiczny dostęp do aktualnej wersji każdego szablonu poprzez
centralną bazę wzorów firmy.

ROZWIĄZANIE

Po wdrożeniu technologii IC Pen obserwatorzy wypełniają formularze tak jak wcześniej,
ale zamiast szukać faksu, mogą bezpośrednio jechać do kolejnego lokalu wyborczego.
Formularze są przesyłane dzięki połączeniu Bluetooth z telefonem, który łącząc się z siecią,
przekazuje dane do serwera. Chwilę później dokumenty można przeglądać w centralnym biurze.
EFEKTY

Pergamin zwiększył wydajność w ANG. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów
zauważyły, że oszczędzają blisko ¾ swojego czasu. Godziny poświęcane wcześniej na
przygotowanie umów zamieniły się w minuty. Firma zauważyła duże oszczędności na drukowaniu, wysyłce i archiwizacji papierowych umów (kilka tysięcy złotych miesięcznie).

Dzięki długopisom cyfrowym obserwatorzy mogą zebrać więcej danych w tym samym
czasie, odwiedzając dodatkowe lokale wyborcze. Kolejne korzyści są widoczne w biurze,
gdzie zespół może skupić się na istotnej pracy: przygotowaniu podsumowania i oceny wyborów, zamiast marnować czas na żmudnym procesie digitalizacji dokumentów.

#SAAS

DIGITAL SIGNATURE

#LEGALTECH

#CONTRACT MANAGEMENT

#BIOMETRIA PODPISU

#DŁUGOPISY CYFROWE

#DIGITALIZACJA DANYCH

#TRANSFORMACJA CYFROWA

All Rights Reserved © 2019

EFEKTY

#COMPLIANCE
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CVC, czyli korporacyjny
eliksir młodości
Czy w świecie wielkich korporacji da się zapracować na
drugą młodość? Z jednej strony liczby są nieubłagane:
według prognoz do 2030 r. aż 50% firm z indeksu S&P500
wypadnie z niego, zastąpią je nowi, agresywni gracze.

Nadciągająca fala zdążyła już przykryć takich gigantów jak: Avon, Motorola, Sears czy Kodak, podgryzanych
małymi kęsami przez mniejsze, innowacyjne spółki. Taki
scenariusz niejako wymusza na korporacjach nie tylko
potrzebę ciągłego monitorowania otaczającej rzeczywistości. To także silna zachęta do walki o drugą młodość,
uzyskiwaną poprzez nieustającą gotowość do adaptacji
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Manager Inwestycyjny,
PFR Ventures

Rynkowa praktyka wskazuje trzy, najczęściej stosowane
modele, ujęte w poniższej grafice.

Świat? Rekord goni rekord
W ostatnich latach model CVC szybko zaczyna przebijać się do strategii kolejnych korporacji. Dowód? W 2018 r.
suma środków zainwestowanych przez fundusze CVC skoczyła o 47% r/r przy 32-procentowym wzroście liczby transakcji. Liderem pozostają CVC z Ameryki Płn. (41%) i Azji (38%
inwestycji). Europa to wciąż zaledwie 17% tego typu inicjatyw. Przy czym największe technologiczne firmy świata
koncentrują swoje działania w obszarze własnych CVC,
co oczywiście nie wyklucza w ich przypadku innych form
współpracy z start-upami, które realizują równolegle. Przykładowo, Google Ventures (najaktywniejszy na rynku) w minionym roku zainwestował m.in. w GitLab, Lime czy Relay
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Oczywiście, im większa organizacja, tym trudniej jej elastycznie odpowiadać na zmiany trendów rynkowych przy
zachowaniu stabilności całej struktury korporacyjnej. Wielu
graczy decyduje się zatem na utworzenie wewnętrznych
struktur R&D, pracujących nad autorskimi rozwiązaniami.
Ma to swoje wady: są one bowiem często nieefektywne
czasowo i kosztowo. Nie dziwi więc, że cała kohorta przed-

siębiorstw ochoczo spogląda na segment startupów, tam
szukając inspiracji na recepturę eliksiru młodości. To startupy, konkurujące głównie elastycznością struktur oraz
nowatorskimi rozwiązaniami, mają często potencjał zachwiania całymi branżami. Ich słabą stroną jest przy tym
brak możliwości łatwego zbudowania skali, tak aby w pełni
wykorzystać potencjał opracowywanych przez siebie rozwiązań. Sytuacja typu win-win nasuwa się samo przez się
– to nawiązanie współpracy pomiędzy korporacją a startupem na zasadzie corporate venture, poprzez obejmowanie
mniejszościowych pakietów w innowacyjnych spółkach.
Dla korporacji inwestujących w formule VC/CVC w startupy lub spółki będące na wczesnym etapie rozwoju potencjał inwestycyjny oznacza tu także dostęp do szerokiego
przeglądu rynku technologii, mogących posiadać „market
distruptive potential” i wybijających je ponad konkurencję.

ADAM
MATUSIAK
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Niskie

100%

ZAANGAŻOWANIE WEWNĘTRZNE

ZAANGAŻOWANIE WEWNĘTRZNE

ZAANGAŻOWANIE WEWNĘTRZNE

Wysokie

Niskie

Średnie

PLUSY

PLUSY

• Pełna dowolność w kształtowaniu
portfela inwestycyjnego

• Dostęp do szerokiego portfolio
projektów technologicznych

• Elastyczność modyfikacji wartości kapitału
przeznaczonego na cele inwestycyjne
• Pełne dopasowanie do strategii i polityki firmy
MINUSY

• Konieczność ponoszenia całości kosztów
utrzymania działu inwestycji
• Samodzielny monitoring rynku
• Brak separacji działu inwestycyjnego
– dodatkowe zobowiązania raportowe dla firm
• Ryzyko pomijania wartościowych projektów
z branż pokrewnych, niezwiązanych
bezpośrednio z działalnością korporacyjną

Therapeutics, a wicelider, czyli Salesforce Ventures, wyłuskał
takie perełki, jak Docker, Quovo czy SessionM. Z kolei Liberty
Global Ventures, fundusz założony przez największego operatora kablowego na świecie Liberty Global, właściciela UPC
Polska, zainwestował do tej pory mniej więcej 350 mln dolarów w blisko 40 firm z obszaru treści, technologii i Internetu, wśród których wymienić można takie jak: Veniam, Thuuz,
Xite, Luminoso czy Personify.

Polskie fundusze korporacyjne? Te można policzyć na palcach obu rąk. Modelowym przykładem polskich CVC są
utworzone w 2018 r. fundusze korporacyjne Tauron (EEC
Magenta) oraz PGE (SpeedUp Energy Ventures). Ten ostat-

• Ograniczenie potrzeb obsługi
inwestycji po stronie korporacji
• Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego
MINUSY

• Brak wpływu na strategię
inwestycyjną funduszu
• Brak wypływu na dobór
innych inwestorów
• Inwestycja w zamyśle
typowo kapitałowa

ni to 100 mln zł kapitalizacji, które partnerzy zarządzający
funduszem chętnie zainwestują w takich obszarach jak
m.in. digitalizacja, magazynowanie energii, elektromobilność oraz przemysł 4.0. Z kolei EEC Magenta dysponuje
już 160 mln zł i przy maksymalnym tickecie inwestycyjnym
na poziomie 26 mln zł szuka innowacji w energetyce czy
czystych technologii. Są też już pierwsze ciekawe inwestycje: EEC Magenta wyłożyło wraz z koinwestorami 13 mln zł
na udziały w Reliability Solutions (RS), tworzącego systemy oparte na AI, pomagające przewidywać niepożądane
zdarzenia oraz analizować scenariusze rozwiązywania problemów w nowoczesnym przemyśle, w tym energetycznym. W zeszłym roku RS dokonał już pierwszego wdrożenia w Elektrowni Łagisza, co ograniczyło koszty usuwania

PLUSY

• Możliwość dopasowania strategii
inwestycyjnej do wymogów korporacji
• Dostęp do szerokiego portfolio
projektów technologicznych
• Z góry ustalony limit wydatków
inwestycyjnych
• Ograniczenie potrzeb obsługi
inwestycji po stronie korporacji
• Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego
MINUSY

• Inwestycja w zamyśle typowo
kapitałowa

awarii i doprowadziło do zwiększenia przychodów z rezerw mocy zakładu. Co budujące, razem z EEC w rundzie
dokapitalizowania RS uczestniczył również wehikuł ICOS
Capital, w którym inwestorami są globalne koncerny
z branży agro i chemii, takie jak Buhler, Nouryon i Royal
Cosun. A to pozwala na optymizm co do przyszłości tej flagowej inwestycji i daje dobry asumpt do kolejnych tego
typu ruchów na polu CVC w Polsce. Tu też są korporacje,
które nie chcą zostać „dinozaurami”. 

All Rights Reserved © 2019

Polska? Coś się zaczyna

• Z góry ustalony limit wydatków
inwestycyjnych

Utworzenie funduszu korporacyjnego (CVC)

WPŁYW NA STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ

Brak

Korporacja inwestuje w fundusze VC

WPŁYW NA STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ

Trzy nowe modele inwestowania w innowacje

Korporacja inwestuje z funduszami VC
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Corporate Venture Building
Jak powstaje nowa generacja
dostawców Enterprise Tech
TOMASZ
RUDOLF
CEO, The Heart

Działy corporate venture capital i innowacji są niezwykle przydatne, ponieważ dają organizacji znać o nowych,
zyskujących popularność technologiach, czasem nawet jeszcze przed
zdefiniowaniem potrzeb. Dokonane
odkrycia są prezentowane jednostkom
biznesowym, a jeśli przyciągną uwagę,
są analizowane i testowane. Tylko
wybrani dostawcy mają szansę wdrożyć
swoje rozwiązania w całej organizacji.

Tradycyjne opcje nie zawsze
są satysfakcjonujące.
• Korzystanie z dotychczasowych dostawców
często nie wystarcza, ponieważ mało dynamicznie reagują na pojawiające się potrzeby.
• Wewnętrzne zasoby IT zazwyczaj skupiają się na
rozwoju głównych systemów. Ciężko oddelegować je do
budowania i rozwoju nowoczesnych narzędzi Enterprise
Tech dla działów HR, sprzedaży czy marketingu.
• Zlecanie projektów zewnętrznym firmom informatycznym
oznacza sporą presję na sponsorów wewnętrznych, którzy
muszą brać na siebie 100% kosztów i pełną odpowiedzialność za zdefiniowanie wymagań i rozwój rozwiązania.

Model Venture Building daje korporacjom możliwość inkubacji swoich przyszłych dostawców.
Jednym z pionierów tego podejścia była Coca-Cola, która we współpracy z doświadczonymi
przedsiębiorcami współtworzyła nowe firmy,
rozwiązujące największe problemy branży.
Jednym z 12 startupów powstałych w ciągu 2 lat
była firma Hivery, tworząca rozwiązania oparte
na sztucznej inteligencji dla automatów vendingowych. Już pilotażowe wdrożenie doprowadziło
do 6-procentowych wzrostu sprzedaży i obniżenia kosztów logistycznych. Kolejnym sukcesem
okazała się firma Wonolo, założona przez byłego
pracownika Coca-Coli AJ Bernsteina. Stworzył
on aplikację do obsługi ofert pracy dorywczej dla
osób zainteresowanych tego rodzaju zleceniami. Dzięki aplikacji właściciele małych sklepów
mogli szybko znaleźć osobę do szybkiej pomocy,
np. przy uzupełnianiu towaru na półkach. Jedno
z rozwiązań utworzonych przez The Heart
Ventures rozwiązuje obecnie podobny problem
wewnątrz dużych korporacji – pomaga zwiększyć mobilność talentów za pomocą „tindera” do
projektów i krótkich zadań.
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Podejście typu „push” ma jednak pewne ograniczenia. Gdy liderzy innowacji
starają się znaleźć wewnętrznego lidera
do wdrożenia interesujących technologii, które udało im się odkryć, zarządzający skupiają się na ważniejszych
i pilniejszych problemach firmy. Odwrócenie procesu i skupienie się w pierwszej kolejności na priorytetach sponsora
może zwiększyć prawdopodobieństwo
sukcesu, pod warunkiem jednak, że
„idealne” rozwiązanie już istnieje.

Rozwiązywanie problemów dużych firm nie jest łatwym
zadaniem. Oczekiwania różnych interesariuszy są często
złożone i niejasno określone. Wdrożenie jakiejkolwiek technologii wymaga integracji z istniejącymi systemami i zachowania zgodności ze standardami. Dużo wysiłku wymagają
też przekonanie do zasadności projektu, wybór najlepszego
dostawcy i skuteczne wdrożenie nowego rozwiązania.
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Udział w tworzeniu nowych dostawców
przynosi korporacjom wiele korzyści.

Corporate Venture Building

• Jasno określony właściciel rozwiązania. Operacje przedsiębiorstwa są
wspierane przez technologie nowej generacji, dostarczane przez dedykowanych
partnerów, którzy skupiają się na ich ciągłym rozwoju i utrzymaniu.
• Niższe koszty. Nowe spółki, korzystając z zewnętrznego finansowania,
mogą oferować korporacyjnym klientom model opłaty za korzystanie
z technologii (pay per use), a nie za jej stworzenie.
• Potencjał inwestycyjny. Działy corporate venture capital mogą podjąć
decyzję o inwestycji w nowego dostawcę, na podstawie potwierdzonych
informacji o potencjale rozwiązania. Dzięki temu zainwestowane pieniądze
mogą wrócić do firmy, finansując rozwój kolejnych projektów.

W The Heart uważamy, że nowa generacja dostawców Enterprise Tech będzie coraz częściej
budowana właśnie w takich modelach. Międzynarodowe korporacje mają wiele problemów do
rozwiązania – od minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, po nowe sposoby zarządzania danymi czy rozproszoną siłą roboczą.
Warto połączyć siły, by przyszli liderzy Enterprise Tech powstawali właśnie w Polsce.
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Jak powstają nowi dostawcy
technologii Enterprise Tech?
Z naszego doświadczenia wynika, że tworzenie rozwiązań w modelu venture building jest inspirowane
przez ważne i nierozwiązane dotąd problemy dużych
firm. Niekiedy okazję dostrzegają byli menedżerowie
korporacji, których przez lata frustrowały dostępne
rozwiązania, ale nie zdobyli wystarczającego poparcia, aby opracować odpowiednio je wewnętrznie.
Nowe technologie projektuje się z myślą o korporacji, która jest pierwszym klientem, ale jednocześnie sprawdza się potencjał do wykorzystania
ich w innych firmach. Proces ten ulepsza tworzone
rozwiązanie poprzez uwzględnienie pomysłów i wymagań innych klientów korporacyjnych. Dedykowany, przedsiębiorczy zespół założycielski, wspierany
przez personel „fabryki startupów” zajmuje się wdrożeniem i dalszym rozwojem rozwiązania, znacznie
odciążając przy tym klientów korporacyjnych.

• Lepsze dopasowanie. Rozwiązania są projektowane tak, aby zaspokoić
najważniejsze potrzeby firmy i spełniają wszystkie wymagania, co
pozwala łatwiej podłączyć je do funkcjonujących systemów.
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