OTP LAB: Bank és Fintech
együttműködés a gyakorlatban
Fischer András, Főosztályvezető - 2018. szeptember 7.

Az OTP LAB küldetése, hogy az OTP Bank versenyelőnyét
elősegítse a bankban meglévő innovációs

potenciál

maximalizálásával.
Ezt úgy érjük el, hogy a szakterületeket és az ott dolgozó
kollégákat ruházzuk fel azokkal az eszközökkel,

információkkal és erőforrásokkal, amivel ők maguk
lehetnek az innováció motorjai.

Szervezeti szempontból háromféle módon lehet közelíteni az innovációhoz

Kockázat

Transzformáció
a bankon belül

Innovatív
kísérletezés
a banki
határterületeken

Nagyszabású,
akár diszruptív
ötletek VC-szerű
megközelítéssel

Távolság a főtevékenységtől
Szervezeti
elhelyezkedés

Bankon belül

Határterületen (leányvállalat,
inkubátor, stb.)

Szervezeten kívül
Bankolástól teljesen független
témák

OTP-s példa

Előnyök &
hátrányok

Forrás: McKinsey, OTP Bank

+ szoros kapcsolat
+ válasz az üzleti
painpontokra
- adott keretek (IT, belső
szabályok)
- lass döntéshozatal

+ független IT és szervezet
+/- pénzügyi alapú értékelés

+ diverzifikáció és nagy
szabadságfok

- könnyen izolálódhat

- innováció és tudás
visszajuttatása nagyon nehéz
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Az OTP LAB feladatköre három fókuszterületre tagolható

OTP LAB

Belső innováció
és hálózat

•
•
•
•

Innovációs
labor

Külső innovációs
ökoszisztéma és partnerségek

A banki szervezetbe beágyazottan működik
Szolgáltató partnerként működik a szakterületek számára
Az innovációs ötleteket ő maga is javasol, de felkéréseknek is eleget tesz
Transzparens működés, nyitottság a dolgozók, az üzleti partnerek és akár az ügyfelek felé is

Forrás: OTP Bank; OTP LAB
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Az OTP csoport számára is fontos, hogy az új megoldások kifejlesztése során külső
lehetőségeket is megvizsgáljon, kiemelt figyelmet fordítva a fintech cégekre

Startup együttműködések
• Folyamatosan nyomon követjük a
hazai és nemzetközi FinTech
trendeket és startupokkal is egyeztetünk
potenciális együttműködési
lehetőségekről

PortfoLion Digitális Kockázati-tőkealap
• A Digitális Kockázati-tőkealapot 2017-ben
indította a PortfoLion
• Fókuszában korai stádiumban lévő
fintech és egyéb technológiai
startupok vannak

PortfoPortfoLion
Lion
Regiona
Regiona
l VC
l VC
Fund
Fund

Forrás: OTP Bank

OTP
OTP
DayOne
DayOne
Seed
Seed
Fund
Fund

OTP
OTP
VC
VCI.
Fund
Fund I.

OTP
OTP
Digita
l Digita
VC
l VC
Fund
Fund
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A bankok a startupok által létrehozott újdonságokat különböző stratégiákat követve
építhetik be üzletmenetükbe – ezzel biztosítva hosszú távú versenyelőnyüket

Akvizíció

• Teljes folyamat és
megvalósítási
kontroll

• Nemcsak
megoldás, hanem
szaktudás
akvirálása is

Partnerség

Befektetés
(VC / PE)

Startup
Accelerator

Hátrányok

Előnyök

Példák

Építés

• Know-how és IP
házon belül marad

• Kapacitás miatt
lassabb
implementáció
• Új szolgáltatás
esetén a meglévő
belső know-how
hiányozhat

Forrás: McKinsey, OTP LAB

• Piaci részesedés
növelése

• Új megközelítések, • Portfólió
• Belső tanulási
agilis módszer
diverzifikálása
lehetőség
alkalmazása
• Startup know-how • Jól formálható
• Jól formálható
részleges importja
végtermék a
megállapodások,
program során
kedvezőbb árazás

• Integrációs
kihívások

• Magas
partnerkockázat

• Tárgyalási szakasz • Banki IP védelem
elhúzódhat és
(know-how a
emiatt lassulhat a
startuphoz
folyamat
kerülhet)

• Nincs közvetlen
hatás a bank
működésére

• Magas
humánerőforrás
igény

• Befektetési banki • Magas
„mindset” nagyban
partnerkockázat
különbözik a
kereskedelmitől
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Hasonlóan a legnagyobb bankokhoz, az OTP Bank is a lehetőségek közül többet
kiaknázva kapcsolódik a startup ökoszisztémához

Építés

Akvizíció

Partnerség

Befektetés
(VC / PE)

Startup
Accelerator

Példák

Üzleti ráció

• Új termék, de van
kapcsolódás a
meglévő
szolgáltatásokhoz
(fizetés,
számlavezetés)

• Növekedési
lehetőség,
lefedetlen terület

• „Niche” probléma,
amire a legjobb
megoldást
kerestük

• Alacsony meglévő
know-how
• Egyedi
technológiai
• „Érett” üzlet,
• Fontos a meglévő
megoldás, knowmenedzsment
ügyfélbázis elérése
how
• Saját „beyondbanking”
ökoszisztéma
építés

Forrás: OTP LAB

• Nem csak banki
környezetben
lehetséges
alkalmazás
• Nagy növekedési
potenciál
• Elsősorban
pénzügyi
támogatás
szükséges a
növekedéshez

• Új ötletek/
technológiák
megismerése
• Startup mentalitás
átvétele
• Üzleti igényként
még nem felmerülő
ötletek
megismerése
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Az Accelerator programunk előtt is volt már sikeres példa startup együttműködésre
ESETTANULMÁNY

Digitális aláírópad bevezetése
 Megvalósult projekt: Digitális
aláírópad

+

 2017 tavaszán Európában
egyedülálló digitális aláírópadot
vezetett be az OTP Bank
 Hatás: papírmentesítés,
gyorsabb ügyintézés
 A projekt során egy magyar
biometrikus azonosítási
megoldást kínáló startuppal
(Cursor Insight) végezte a bank
az implementációt

Forrás: OTP Bank
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A szolgáltatás bevezetése és működtetése kapcsán folyamatos az ellenőrzés
ESETTANULMÁNY

Bevezetés

+
 Információbiztonság (IBF):
biztonságos kommunikáció
 Compliance: adatkezelés
 Jog: együttműködés jogi kerete,
eIDAS megfelelés

Ellenőrzés

 IT: integrálhatóság vizsgálata,
rendszerérintettségek

Forrás: OTP Bank

Ellenőrzési Igazgatóság
•Ügyfélhozzájárulások kezelése
•Visszautasítás megfelelő kezelése
•Audit logok vizsgálata
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Ellenőrzések
tárgya

Kiszervezett
szolgáltatások

Saját startupjaink is számos OTP Bank által kiszervezett szolgáltatást nyújtanak
ügyfeleiknek, melyeket az OTP Bank és a szabályozó is ellenőriz

Banki számlaegyenleg



Bankszámlaegyenleg információ

lekérdezés



Bankszámlatörténet



Bankkártyák közötti pénzküldés



Bankszámlakivonat



Banki bankkártya regisztráció



Utalási megbízás



Törvényi megfelelés vizsgálata a



Az adatok feldolgozásának



szerződésekben


Tevékenység végzésének

biztonsági kontrollja


szabályozása


Adatok védelmének biztosítása

Forrás: OTP Bank, OTP Mobil Kft., eBIZ

GDPR megfeleléssel
kapcsolatos intézkedések



Incidenskezelés
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2018 februárban elindult első startup akcelerátor programunk 8 hazai és nemzetközi
céggel

Fókusz témák

• Fókusz területek
meghatározása a
társterületekkel

Startup kiválasztás

Akcelerátor szakasz

Implementáció

•

180 online jelentkező

•

12 hetes program

•

•

30 meghívott a budapesti
kiválasztásra

•

A kiválasztott startupok az
OTP LAB irodájában
dolgoznak

Hosszú távú együttműködés
a legjobb startupokkal

•

Kiterjesztés a külföldi
leányvállalatokra

•

8 startup került a programba
•

30+ workshop és találkozó

Program előkészítése

Startup kiválasztás

Accelerator program

Utókövetés

2017 AUG-SZEPT

2017 OKT-DEC

2018 FEB-MÁJ

2018 JÚN -

Forrás: OTP Bank
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Esettanulmány: a célok korai és egyértelmű definiálása volt a kulcs, ahhoz hogy a
Scanye és az eBIZ hosszú távú szerződést köthetett a harmadik hónap végére

Termék

Saját cél

Intelligens számla digitalizáló
szoftver vállalkozóknak és
könyvelőknek

Digitális pénzügyi
asszisztens és netbank
vállalkozóknak

Belépés új piacokra,
felhasználóbázis növelése a
mérethatékonyság eléréséhez

Számlázási folyamat
egyszerűsítése a legújabb
technológiák felhasználásával
Eredmény

A Scanye és az eBIZ együttműködést kötött, melynek eredményeképp a
Scanye a magyar nyelvű számlákat is támogatni fogja, így az eBIZ fog tudni
nyújtani meglévő és új ügyfelei részére

(Az akcelerátor) során egy konkrét célra
fókuszáltunk az általános „startupos” témák
helyett. – Łukasz Podgajny, Társalapító, Scanye

Forrás: eBIZ by OTP Business, Scanye
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A program felét átlépve az együttműködések kapcsán elsősorban üzleti, jogi és IT
kihívásokat tapasztalunk, ezeket közös munkával át lehet hidalni

Fintech oldal



Üzleti





Jogi /
Compliance





IT

Forrás: OTP Bank



Banki oldal

Saját értékajánlat tisztázása
Együttműködési modell
kialakítása
Ügyfél meggyőzése az
együttműködés hasznosságáról



Hazai startupok „nagyjából”
képben vannak
Külföldi csapatoknak magasabb
erőforrásigény ezzel kapcsolatban



Kiemelt óvatosság (pl. adatvédelmi
kérdések kapcsán)

Banki IT szervezet és annak
működésének ismeretének hiánya
Nincs standard integrációs modell




Kapacitás hiány
Jogszabályi megfelelés (pl. PSD2,
AFIR)
Külső partnerekkel való
kapcsolódás







„Business as usual” mellett
kapacitás dedikálása
Fejlesztési ütemterv módosítása
„Build or buy” dilemma
Kereslet-kínálat összehangolása
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A program során végig kapcsolatban voltunk azokkal a területekkel, akik biztosítani
tudták az együttműködések prudens megvalósulását
Nem teljeskörű

Jog




Miért?

NDA
Együttműködési
megállapodás

Minden startup számára
előfeltétel a programban
való részvételre

Információ biztonság

IT




Architektúra
illeszkedés
Tesztkörnyezet

IT véleményezés minden
konkrét együttműködés
előtt (pl. pilot)




Rendszerhozzáférések
Jogosultságkezelés

Új technológiák biztonsági
vizsgálata, tesztelések
elemzése

Gépelés-alapú
biometrikus azonosítás

Forrás: OTP Bank

Compliance

(IBF)



Ügyfél és
munkavállalói
adatvédelem (GDPR)

Személyes adatokkal
dolgozó projektek esetén
az anonimizáció
biztosítása

Kockázatkezelés nemtradicionális adatok alapján
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Tanulságok a startup együttműködések kapcsán:
1 • Szükséges a belső ügyrendek felülvizsgálata és
„startup-barát” folyamatok kialakítása

2 • Támogató területek bevonása már az előkészítési
szakaszban

3 • Javasolt a biztonságos tesztelést lehetővé tevő
feltételek megteremtése (pl. sandbox)

4 • A startupokat is támogatni kell a prudens
együttműködéshez

5 • Dolgozni kell a kultúra és a gondolkodásmód
fejlesztésén

Forrás: OTP Bank
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Köszönöm a figyelmet!
Fischer András, fischera@otpbank.hu

