
MKB Bank
Partner Bank a Fintech 

és az IT Világnak



Mindenki digitális akar lenni

•Digitális Bank
•FinTech
Partner Bank
•IT Éllovas Bank



Szintetizálni kell a digitális víziót 



Szolgáltatói banki modell lenne a végcél



Az open API út látszik a legjobbnak



Mi a szívsebészettel kezdtük

Full BPR was

executed to

optimize effects of 

core banking system

change

New and robust

Infrastructure will

be implemented.

ESB will be used, 

which are the first

steps towards SOA

Change of Core Banking System

Several systems will

be replaced, to

simplify

architecture
Organizational

Changes because

of BPR

Products will be 

changed, new ones

will be introduced.

http://www.tozsdeforum.hu/blogok/bankracioblog/vajon-miert-emelte-tobbszorosere-dijait-az-mkb-38400.html
http://www.tozsdeforum.hu/blogok/bankracioblog/vajon-miert-emelte-tobbszorosere-dijait-az-mkb-38400.html


De közben ráfordultunk a digitális világra is

• Új MKB Mobil 

Alkalmazás

• Digitális 

Aláírás

• Új MKB Portál

• NFC Fizetés

• Mobil Wallet

• … És még sok 

minden!!!
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Mindennek központjában az adatfelhasználás

• Önkiszolgáló BI a kollegáknak, 24/7 online elérhetőség az ügyfeleknek

• Még teljesebb ismeret az ügyfelekről: social-, text-, hang-, tranzakció-
bányászat, geo-lokáció, komplex viselkedési mutatók

• Még jobb ügyfélkiszolgálás: csatornapreferencia, időzítés és egyénre 
szabott relevancia modellezése és használata

• Adat-vizualizáció, gyors és pontosabb döntéselőkészítés

• Teljes termék- és ügyfél-életciklus elemzés és értékelés

• Omni-channel kampányok és információ-megosztás a 
szervezet egészébe integrált CRM-en keresztül
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IT fejlesztésben is kultúra váltás jön

• Kétsebességes IT (agilis az ügyfél felé a fronton, stabil alaprendszer a 
háttérben)

• Sokkal nagyobb nyitottság az új változásokra

• Fintech cégek teljes vagy rész megoldásainak gyors átvétele

• Olyan technikai képesség, hogy gyorsan reagáljon az üzleti 
mozgékonyságra 

• Lényeges, a különböző megoldások összeillesztésének kockázatát 
minimalizálni. 

• Biztonság a digitális bankolásban!  Nagyobb bizalom az ügyfelektől.

• Több automata tesztelés, rövidebb TimeToMarket
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De közben a FinTech világ is kopog …

- Design: Ügyfél élmény mindenek felett. 
- Egyszerű, átlátható felhasználói felületek 

- Innovatív technológiák 
- Out-of-the box gondolkodás 

- Alacsony operációs költségek -> 
alacsonyabb szolgáltatási ár

Bank vs FinTech: Lesz ebből barátság? 
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… és mi be is engedjük

• Moduláris Bank – Plug & Play APPS

• Széleskörű API hozzáférés

• Sandboxing technológia

• PSD 2
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A legjobb helyen az emberek is szeretnek 
dolgozni
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