Автоматизація внесення готівки:
адаптація і процвітання в новій ері банкінгу

Просто уявіть часи до мобільних телефонів, роботів-пилососів, прогнозу погоди в режимі реального
часу або навіть до нашого нинішнього рятівника – онлайн-шопінгу. Все це було не так уже й давно...
Технології щільно вплелися в нашу ДНК. Ми покладаємося на них і залежимо від них кожного дня в
кожному аспекті нашого життя. Вони покликані поліпшити якість нашого буття та роботи, а також підвищити ефективність повсякденних завдань, роблячи їх зручнішими та приємнішими.
Протягом останніх декількох десятиліть сфера рітейлу очолювала технологічну революцію. Відбувалося
це з міркувань конкуренції і необхідності виживати. Або ж ви пристосовуєтеся до мінливих запитів
споживачів, або ж швидко втрачаєте актуальність. Безсумнівно, ті, хто не встиг пристосуватися, стали
першими жертвами епідемії COVID-19.
У сфері банкінгу складається інша історія, переважає інше мислення споживачів, які до недавнього часу
не очікували від фінансових установ того, чого вони очікують зараз. Досить легко поміняти звичний
супермаркет, торговий центр або ж інтернет-магазин. Але банк зазвичай не змінюють без особливої на
те причини. Що ж, COVID пролив світло на нездатність фінансової сфери адаптуватися в ці часи...
Це не означає, що у фінансовій індустрії не було значних технологічних досягнень – вони були. Проблема полягає в розбіжностях між тим, наскільки далеко одна від одної на кривій технологічної зрілості
знаходяться різні фінансові установи. Крім усіх економічних та нормативних перешкод, з якими стикаються банки, тепер їм необхідно приділяти набагато більше уваги та ресурсів вирішенню тієї ж дилеми
споживчого попиту, з якою рітейлери стикаються вже протягом багатьох років.
Ми живемо з Вами в багатоканальному світі. Щоб дійсно зрозуміти серйозність проблеми, ми повинні
почати з питань, що стоять перед фінансовими установами на ранніх стадіях кривої технологічної
зрілості. У багатьох з них є послуга онлайн-банкінгу, мобільні додатки і, швидше за все, кілька банкоматів. Хоча вони й здатні обслуговувати за допомогою цифрових технологій, але клієнтам все одно
доводиться відвідувати відділення свого банку для більшості операцій.
Оцінюючи вартість виконання цих транзакцій, запитайте себе, чи є спосіб стати краще. Зокрема, це
стосується сфери сучасного банкінгу, де фінансові установи піддаються тиску з усіх боків. Онлайн та
мобільні канали – це здорово, але вони не вирішують питань управління готівкою. Саме тут банкомат –
а особливо банкомат, за допомогою якого можна внести на рахунок готівку – дійсно заповнює прогалину. Надання (як мінімум) можливості внесення грошових коштів через канал самообслуговування
сприяє зниженню витрат всередині мережі, що допомагає скоротити ваші витрати та, в підсумку, підвищити ефективність. Проте, в країні, як і раніше, існують сотні фінансових установ, що не надають подібних можливостей.

Але, часи змінюються. Тепер слід придивитися до клієнта та його бажань. Ми вже знаємо, що споживачі
все більше звикають до технологій самообслуговування в інших галузях, і банківська справа нічим від
них не відрізняється. Клієнти, чиї переваги щодо каналів проведення фінансових операцій є досить
мінливими, швидко перейшли на використання технологій самообслуговування, як тільки їх банки
надали таку можливість. Згідно з даними дослідження Diebold Nixdorf, з 2017 до початку 2020 року
клієнти віддають перевагу каналам самообслуговування на 13% частіше. Очікується, що в наступні два
роки цей показник виросте більш ніж на 50%. І ця динаміка почалося ще до спалаху COVID! Це явний
доказ того, що споживачі очікують від банку все більше і більше послуг. Вони прагнуть підвищити
ефективність та зручність, а також заощадити час при проведенні ряду транзакцій. Не надаючи можливості внесення готівки за допомогою банкоматів, фінансові установи, по суті, змушують споживачів
вибирати найдорожчий канал. Тим часом, перші адепти автоматизації вже бачать величезні перспективи ще більшого скорочення витрат за рахунок рециркуляції готівки, внесеної в банкомати.
Яка Ваша стратегія переходу? Третій компонент, який фінансові установи часто не беруть до уваги, – це
досвід співробітників. У відділеннях з великою кількістю транзакцій співробітники намагаються проводити їх якомога швидше. У них також йде багато часу на обробку чеків, звірку каси та залишків, виявлення розбіжностей і, звичайно ж, пошук можливостей для направлень або перехресних продажів.
Найбільш успішні фінансові установи, вже давно усвідомивши важливість цих процесів, перемістили
більшу їх частину за межі відділення, щоб співробітники могли зосередитися на більш тісній взаємодії з
клієнтом. У підсумку це призводить до підвищення задоволеності відвідувачів і поліпшення загального
досвіду співробітників. Основним фактором подібних змін є банкомат з функцією прийому готівки.
Удосконалюються технології, а разом з ними і банкомати. Просто мати банкомат, що приймає готівку, –
вже не найбільш ефективний, зручний або продуктивний варіант. Як клієнти, так і співробітники
банківських відділень, не люблять використовувати для внесення банкнот та чеків конверти – не найприємніший варіант для всіх учасників, враховуючи обтяжливість фінансових витрат на звірку. Технологія автоматизації внесення готівки забезпечує максимальну зручність та ефективність при переміщенні
транзакцій за межі відділення.
Фінансові установи, які не мають банкоматів з автоматизацією внесення готівки, змушують своїх
клієнтів і співробітників витрачати час банку, а не споживачів. І якщо ми й навчилися чогось у сфери
рітейлу, так це того, що така стратегія не приносить довгострокового успіху... Особливо з урахуванням
зростання залежності від каналів самообслуговування внаслідок епідемії COVID.
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