
Hogyan lesz jövő-biztos egy Bank?
24. órában vagyunk - a lehetőségek adottak



Jövőálló pénzügyi vállalat ismérvei 

Szeretjük a 
bankokat?!



Jövőálló pénzügyi vállalat ismérvei 

Honnan fogunk 
hitelt kapni?



• Legfelsőbb vezetés 
elkötelezett

• Megvannak a források

• Behozott tudás + meglévő 
szakértelem

• BÁTORSÁG!

Sikertényezők



SECURITY PRIVACY

PERFORMANCE

Mi az alap? 



Mivel küzdenek a pénzügyi vállalatok?



• Különböző pénzügyi vállalatok nagyon hasonlóan kezelik a problémáikat:

• Pénzügy (Citi, Goldman Sachs, Vocalink…)

• Gaming (Bet365, William Hill, Tengi)

• Fintech Startupok (Klarna, Kreditech…)

• Telco (EE, AOL, AT&T)

• Média (CNN)

• Mindenhol fáj

• Mindenhol fundamentális kulturális változások szükségesek

Sehol nem tudták a meglévő tuningjával megoldani

• A késlekedés sokba kerül – már rövid távon.

Kövesd a sikeres példákat!



• A változások nem egy pillanat alatt mennek végbe, de gyorsan.

• Egy Bank nem startup, ezért a jelenlegi működést fenn kell tartani.

• Olyan tudást kell behozni, amely külföldön már bizonyított.

• A módszerek és technológiák tekintetében mások már sok pénzt elköltöttek, hogy mivel éri meg 

foglalkozni és mivel nem.

• Csak az új tudás és a meglévő tapasztalat együttese vezet sikerhez.

• A változás elodázása halmozni fogja a problémákat, többször

leszünk a média kereszttüzében - mindig árfolyam veszteséget 

és hírnév csorbulást okoz.

Mivel küzdenek a pénzügyi vállalatok?



• Gondolkodásmódot – az egész vállalatban

• Kezd el kicsiben – Legyél gyors (startupok)

• Párhuzamos végrehajtást (szoftveresek: concurrency!)

• Növekedést célzó:

• Compliance

• Jogi gyakorlat

• Tudás befogadásának képessége

Mit kell megváltoztatni?



Be mered 
engedni a 
káoszmajmot 
az éles 
rendszeredbe?



• Rendszerek hibázhatnak, de a felhasználó nem 
tudhat róla

• Tetszőlegesen nagy terhelés mellett is működik

• Kivételes hibatűrés

• Sohasem áll le: sem tervezetten, sem nem 
tervezetten

• Automatikusan kezeli az erőforrásokat: fel és le

• Könnyen üzemeltethető

Mi a cél?



• Testre szabott szolgáltatásokat biztosítson

• Az ügyfél számára kényelmes csatornát használhassa

• Biztonság és kényelem NE zárják ki egymást

• Ha már egyszer megadtam egy adatot, ne kelljen még egyszer

• Ügyféladatokért nyújtson a bank értéket

• Bármikor, bárhonnan, bármit

Mit vár egy ügyfél a bankjától?



Adat 
konzisztencia

Big Data

Okos 
algoritmusok

Smart
Data

Deep
Learning

Mesterséges
Intelligencia ?

IDŐ

KOMPLEXITÁS

Adat - Hit - Remény



• Tranzakciós adattárház: a színkép néhány vonala

• Új technológiák bevezetése a színkép többi tartományához

• Hadoopnak márpedig lennie kell: mit adnak a plusz korrelációk?

• Hogy lehet gyorsan felhasználni a szükséges adatokat?

• Mi van a Hadoopon túl?

Felfedező körúton: hol vannak az adatok?



Legacy ZOO

Jaj, mit is használjak? Hype

Funkcionalitás
Funkcionalitás

UX



Performancia és TCO együttese



Mennyire fontos az adat?



Mire használható egy chat rendszer?

• Államvizsga eredmények megtekintése
• Esküvő előjegyzése
• Közlekedési bírság megfizetése
• Számlák rendezése
• Útlevél igénylés
• Adó-folyószámla ellenőrzése
• Gépjármű súlyadó kifizetése
• Átutalás
• Wallet
• Termékek rendelése

Nemzetközi példák – WeChat



What'sApp használat Indiában: Mobiltelefon tulajdonosok 
90%-a telepítette

• Rendőrség eltűnt személyek felkutatására 
használja

• Pénzügyi szolgáltatások

Nemzetközi példák – WhatsApp



Nemzetközi példák – Facebook



Nemzetközi példák – WeChat



Akik már színről-színre látták…

Interjú előtt

…és utána!



Együtt építjük a jövő 
pénzügyi szolgáltatóját


