Трансформація
відділення:
Прості істини

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ:
ПРОСТІ ІСТИНИ

Те, що колись здавалося «Відділенням майбутнього», виявилося швидше процесом, а не
результатом. Якщо форма повинна витікати з функції, то те ж
саме стосується і концепції
трансформації, тобто реорганізації банківських відділень. Визнані
авторитети та постачальники в
галузі фінансових послуг написали цілі томи на тему таких трансформацій. Згідно з останнім дослідженням, проведеним Міжнародною корпорацією даних (IDC),
в 2017 р. по всьому світу в трансформацію відділень буде вкладено цілих 16 млрд. доларів. Але
на що підуть ці гроші?
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Зрозуміло, що багато хто пропонує трансформацію «під ключ», але це не готовий об'єкт або
товар, який можна взяти з полиці. Трансформація
– це щось, що ви проводите та втілюєте в життя,
задіюючи кадри, правильні засоби, обладнання
та технології для підтримки вашої концепції.
Більшість фінансових установ погодяться, що
трансформація відділення – це його диференціація шляхом надання інших, ніж у конкурентів,
послуг високої якості. Прийнято вважати, що це
найважливіший елемент у діючій моделі обслуговування. Йдеться про залучення і вибудовування
відносин з конкретними клієнтами і більш довірче
спілкування з ними. Для досягнення цієї мети вам
необхідно працювати на підвищення ефективності у всіх сферах діяльності відділення. І все це,
звісно, призведе до більш швидкого зростання та
прибутковості вашої організації.

Аби досягти бажаних результатів, мало просто
купити чийсь продукт або цілу лінійку. Справжня
трансформація починається з ваших співробітників і тільки потім стосується процесів фінансових послуг. Нарешті, результативність вашого
відділення повинна враховувати його конструктивні особливості і фізичні характеристики.

У 2017 Р. БАНКИ ВСЬОГО
СВІТУ ВКЛАДУТЬ У
ТРАНСФОРМАЦІЮ
ВІДДІЛЕНЬ 16 МЛРД.
ДОЛАРІВ.
Джерело: Міжнародна корпорація даних (IDC)

ЛЮДИНА ПЕРШ
ЗА ВСЕ

«...ЗРОБІТЬ ТАК, ЩОБ
ПЕРСОНАЛ, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗУСТРІЧАЄ
КЛІЄНТІВ, ЗАПРАЦЮВАВ
ЯК ЄДИНИЙ МЕХАНІЗМ
ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ЇХ
РІЗНОМАНІТНИХ ПОТРЕБ»
Джерело: Американська банківська
асоціація (ABA) під час представлення
нового Універсального банківського
сертифікату
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При трансформації будь-якого відділення на
першому місці завжди стоять люди. Для
задоволення мінливих потреб клієнтів ваш
персонал повинен хотіти і вміти змінювати
свою поведінку, розвивати нові навички і
відповідати новим очікуванням. Навчання
вкрай важливо саме по собі, адже воно може
змінити ваші методи найму персоналу.
У минулому навчання часто залишали наостанок,
під закінчення великого проекту з впровадження
систем. Але з часом організації зрозуміли, часто
заплативши дорогу ціну, що навчання необхідно
починати ще до того, як нове обладнання прибуде в відділення. Найперше завдання пов'язане з
тим, що саме відділення і, звичайно ж, персонал
будуть думати про нову технологію та навчання.

Працівник, зайнятий наданням фінансових
послуг, може обмежитися лише консультуванням
при роботі з клієнтами. Більш ефективні співробітники беруть на себе роль помічника -–задають навідні питання для визначення та задоволення дійсних потреб клієнтів, застосовують до
них більш клієнтоорієнтований підхід.
Щоб досягти успіху, потрібно знайти, правильно
навчити й утримати відповідну людину. Але цього
не достатньо.

А ПОТІМ
ПРОЦЕС

Не можна забувати й про процес роботи. Різні
процеси у відділенні теж необхідно адаптувати
під різні типи співробітників. Саме тут технології допомагають знизити кількість персоналу,
але також збільшити число доступних працівникам послуг. Аби ці послуги були вищої
якості, необхідним є використання технологій
для спрощення всіх операцій та підвищення їх
ефективності.

Наприклад, персонал відділення не слід прив'язувати до традиційної касової лінії. За даними
Bancography, провідної консалтингової компанії у
фінансовій сфері, «...Касову лінію необхідно
переобладнати, щоб співробітник міг вільно
переміщатися від платіжного терміналу до
терміналу продажів та обслуговування». Тобто
нові функції співробітникам потрібно підшукувати
не лише на словах і не просто підганяти їх і
вимагати особливої продуктивності. Йдеться про
залучення службовців в більш широкий діапазон
завдань та обов'язків.
Нераціональні завдання офісу потрібно звести до
мінімуму, а клієнти повинні відчути підвищення
рівня послуг, що надаються. Простіше кажучи,
куплені технології повинні допомогти персоналу в
його нових ролях, підвищити якість обслуговування клієнтів у філії. Інакше вони не приносять
користі.
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«...КАСОВУ ЛІНІЮ НЕОБХІДНО ПЕРЕОБЛАДНАТИ, ЩОБ
СПІВРОБІТНИК МІГ ВІЛЬНО
ПЕРЕМІЩАТИСЯ ВІД
ПЛАТІЖНОГО ТЕРМІНАЛУ
ДО ТЕРМІНАЛУ ПРОДАЖ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ»
Джерело: Bancography

І НАРЕШТІ, ВЛАСТИВОСТІ
ТОГО Й ІНШОГО

Було б нелогічно проектувати нові відділення
до зміни розпорядку і завдань людей та
організації процесів. Однак фізичний розмір,
планування та елементи дизайну рішень
повинні доповнювати людей, технології і
процеси, які обслуговують вашу клієнтуру.
Правильне проектування є значущою частиною
трансформації ваших відділень так, що не
важливо, чи потрібен вам компактний розмір,
різні формати в мережі відділень або більш
«екологічний» підхід до банківського обслуговування.
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Кілька років тому Інститут банківської адміністрації (BAI) провів два великих дослідження. Перше
називалося «Frontline Experience», за яким послідувало «Frontline Factor». Перше стосувалося
важливості правильного управління персоналом
задля якісного обслуговування, а в другому
розглядалася роль персоналу, що безпосередньо
працює з відвідувачами для побудови більш
тісних взаємин з ними.

Хоча дослідження ці ще не застаріли, організація
роботи з клієнтами вже встигла значно змінитися. І не лише тому, що роботу виконує персонал,
обов'язки якого вийшли далеко за рамки обробки операцій, але й тому, що для багатьох установ
монолог клієнта став діалогом з фахівцем.

ЩО Ж ДАЛІ?

Без сумніву, технології займають своє місце у
відділенні. Коли ви вирішите, які люди підходять для вашого відділення, і розробите
стратегію найму та навчання, потрібно буде
обміркувати, як ви можете розширити їх можливості в цій ролі. Ключовим фактором є
усунення та автоматизація завдань, які не
приносять великого зиску. В рамках ваших
планів з трансформації відділення варто
розглянути кілька технологій, що добре себе
зарекомендували і набирають популярність.
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ВАРІАНТ: ПРИСТРОЇ
РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ГОТІВКИ

На загальну думку, нова роль традиційного
касира-операціоніста повинна задіяти технологічні можливості, які роблять стандартні операції простішими, швидшими і більш клієнтоорієнтованими. Поставте пристрій рециркуляції
готівки!

У статті «Channel Changers: the Rise of the
Universal Banker» в журналі «American Banker»
говориться: «Ще однією одиницею обладнання, що довела свою важливість для моделі
«універсального банкіра», є пристрій рециркуляції готівки, який автоматизує операції, зберігає та видає готівку і дозволяє декільком
співробітникам працювати з однією касою».

«ДРУГОЮ ОДИНИЦЕЮ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ДОВЕЛА
СВОЮ ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ МОДЕЛІ «УНІВЕРСАЛЬНОГО
БАНКІРА», Є ПРИСТРІЙ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ГОТІВКИ, ЯКИЙ
АВТОМАТИЗУЄ ОПЕРАЦІЇ, ЗБЕРІГАЄ ТА ВИДАЄ ГОТІВКОВІ І ДОЗВОЛЯЄ КІЛЬКОМ СПІВРОБІТНИКАМ ПРАЦЮВАТИ З ОДНІЄЮ КАСОЮ»
Джерело: Стаття в журналі «American Banker»:
«Механізми зміни каналів: Зростання впливу універсальних банкірів»
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Джерело: Bancography

Ця технологія отримала широке розповсюдження
на ринку фінансових установ самих різних
розмірів і типів по всьому світу. Це необхідний
елемент звільнення персоналу від турбот про
збереження, перерахунок та перевірку справжності купюр. Рециркулятори дозволяють касиром
займатися клієнтом протягом усього візиту.

КОНЦЕПЦІЯ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

ВИКОРИСТОВУВАТИ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ, А
НЕ ЗАМІНИ ЖИВОГО
ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ.
Джерело: Звіт Celent «Відео-банкінг:
світло, камера, операція?»
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Відео-касир з'явився як спосіб скоротити число
співробітників у відділенні, об'єднати ресурси і
при цьому гарантувати певний рівень персоналізованого обслуговування. Нещодавно Celent
опублікував звіт під назвою «Банківські операції
на відео: світло, камера, операція?» Його автор
Боб Міра досліджує різні способи, якими фінансові установи можуть займатися клієнтами
дистанційно з використанням можливостей
відеоконференції. На думку Celent, банкам слід
«використовувати відеоконференції для
доповнення, а не заміни живого залучення
клієнтів».
У дослідженні також йдеться про те, що Celent
«виступає за використання відеоконференцій
паралельно з іншими способами багатоканального залучення клієнтів. Що стосується касових
операцій у відділенні, Celent вважає, що самообслуговування з можливістю особистого звернення за допомогою до співробітників є більш привабливою та підходящою економічною моделлю.

Це важливий момент, адже такий формат підходить не всім. У недавньому дослідженні компанії
GLORY відношення споживачів до пристроїв
самообслуговування, 47% респондентів рідко
або ніколи б не скористалися пристроями самообслуговування за можливості вибору. А тепер
подумайте: клієнти відділення доклали зусиль,
щоб знайти відділення і зайти в нього. Важливо,
щоб технології, які вони виявлять, сприяли
розширенню особистої взаємодії, а також її
ефективності, а не змушували клієнтів використовувати машини проти їх волі.

ВПРОВАДЖУЙТЕ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Ми також спостерігаємо важливість технології кіосків з розширеними функціями в клієнтському
залі трансформованого відділення, що зароджується. Ці кіоски можуть забезпечити виконання
практично будь-якої операції, що традиційно виконується касиром, як в режимі повного самообслуговування, так і з підказками персоналу. Ті клієнти, які хочуть прямого спілкування або потребують допомоги, можуть звернутися до співробітника. Це дає кожному клієнту, який прийшов у
відділення, можливість вибрати, яким чином виконати свої задачі.
Як висловився Кевін Тревіс з Novantas (цитата з Bank Technology News), «Самообслуговування з
можливістю звернутися за допомогою до персоналу – до цього способу клієнти прийдуть досить
швидко». Ідея полягає в тому, щоб клієнт відчував себе комфортніше при використанні технології
самообслуговування і в той же час надати йому можливість особистого контакту.

САМООБСЛУГОВУВАННЯ З МОЖЛИВІСТЮ ЗВЕРНУТИСЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДО ПЕРСОНАЛУ – ДО ЦЬОГО СПОСОБУ
КЛІЄНТИ ПРИЙДУТЬ ДОСИТЬ ШВИДКО.

Джерело: Bank Technology News
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ОБСЛУГОВУВАННЯ МОЖЕ
ВРЯТУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ

Незважаючи на те, що кіоски та інші подібні
пристрої розширюють можливості персоналу
вашого відділення, вкрай важливо мати
договір про обслуговування з довіреним
партнером, щоб гарантувати максимальний
термін роботи обладнання. Чи є у вашої обслуговуючої компанії договір з виробником на
термін служби вашого рішення? Це забезпечить наявність запчастин, проходження
навчання та отримання підтримки від технічних
фахівців в потрібний момент. Найефективнішим способом досягти цього є співпраця з
Виробником оригінального устаткування (OEM)
у міру можливості.

Послуги з управління
• Інтелектуальна служба підтримки
користувачів
• Віддалене оновлення внутрішніх
програм та шаблонів
• Ведення та зберігання журналу операцій
• Огляд та аналіз подій

Управління
системою для
оптимальної
щоденної роботи

Системи контролю
• Система сигналізації та оповіщення
• Перегляд стану системи в режимі
реального часу
• Віддалене управління діагностикою
• Система допомоги з інтелектуальним
диспетчерським зв'язком

Ефективне
вирішення проблем
та швидке
повернення в
експлуатацію

І нарешті, при виборі обслуговуючої компанії подумайте, як поліпшити доступність та обслуговування
ваших відділень за допомогою технології з підтримкою віддаленого управління пристроями і попереднього контролю. Пристрої, підключені до мережі Інтернет, змінюють багато аспектів нашого
життя, і ваші відділення не виняток. Вони автоматизуються для усунення ризику виникнення помилок
через людський фактор. По-простому, це означає замовлення меншої кількості готівкових коштів
для поповнення розмінного фонду, зниження ризику, підвищення стандартів обслуговування та
скорочення витрат.
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РУХ
ВПЕРЕД

Перш ніж відкрити товсту папку «Рішення для
трансформації відділень» пам'ятайте, що все
починається з чіткого бачення ваших цілей, а
також розуміння нових вимог до персоналу.
Переконайтеся, що постачальник не просто
надає свою продукцію або дає готовий набір для
трансформації відділення. Набагато важливіше,
щоб на шляху до трансформації постачальник
рішень міг надати вам допомогу на кожному
етапі, в тому числі допоміг впровадити передові
методи роботи та управління супутніми змінами
процесів.

Послуги в сфері
професійної
діяльності

Програмне
забезпечення

Проектування
банківських відділень

Персональна
допомога фахівців

Консультування з
проведення операцій

Мережеві
підключення
касового обладнання

Оптимізація та
навчання кадрів
Консультаційні
послуги
Управління
проектами
Технологія –
рішення, пов'язані
з програмним
забезпеченням
Навчання
користувачів

Управління
пристроями
Бізнес-аналіз
Управління
банківськими
сховищами
Управління
готівкою
для рітейлу

Послуги
загальної
підтримки

Платформна
технологія

Послуги та
підтримка в області
мережевих підключень

Автоматизація
обробки готівки
в рітейлі

Стороннє
технічне
обслуговування

Касова
автоматизація

Управління
терміном служби

Інтегрована
технологія (OEM)
Персональна
допомога
фахівців
Сортування
банкнот та монет

Планування ресурсів

Допоміжні технології + Професійний підхід = Задоволення потреб користувачів
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