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LONtech – vse za boljšo uporabniško izkušnjo
V LON-u nam veliko pomeni uporabniška izkušnja prav vsake stranke. Želimo, da iz naših poslovalnic odidete z nasmeškom na
obrazu. Naši bančniki vas pozdravijo z nasmehom, z veseljem ponudijo nasvet in se za vsakega posameznika potrudijo. Smo
dovolj majhni, da poznamo vsako stranko, to pa pri osebnem stiku veliko pomeni.

■ Smeri in dinamika spreminjanja
ekosistema plačilnih storitev
■ Izzivi plačilnih storitev prihodnosti –
priložnosti in tveganja
■ Kupci v središču digitalnih strategij

Organizator dogodka
v sodelovanju z
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DIGITAL SERVICES

Ob spremljanju razvoja novih tehnologij ugotavljamo, da tradicionalne oblike uporabniške izkušnje za končnega uporabnika niso dovolj. To je
razlog, da vse več pozornosti namenjamo krajšanju in poenostavitvi zapletenih ter velikokrat celo
nepotrebnih postopkov. Zavedamo se, da je čas
izredno pomemben, zato poskušamo skrajšati tistega, ki ga preživimo na banki osebno. Že obisk
banke nam velikokrat vzame veliko časa, potem
pa je tu še čakanje v vrsti. S selitvijo bančnih storitev na digitalne platforme uporabniku prihranimo veliko časa, prav tako pa ponudimo možnost
spremljanja lastnih financ na vsakem koraku v
mobilni ali spletni banki. Bodisi za fizične osebe
ali pa za podjetja in podjetnike.

LONtech je skupek sodobnih bančnih storitev,
katerih cilj je uspešna implementacija različnih
fintech postopkov v že obstoječe. Skupina naših
zaposlenih precejšnji del svojega časa namenja
načrtovanju uporabniške izkušnje in iskanju novih rešitev za vsakodnevne probleme. Fintech razvojni projekti bodo LON v prihodnjih letih precej bolj revolucionarno zaznamovali in postavili
na trg v povsem drugih dimenzijah.
Na konferenci Novi izzivi v dejavnosti bančnih
storitev bomo predstavili problematiko vstopanja bank v tehnološko napredne rešitve. Zakaj
se banke ne aktivirajo in naredijo koraka naprej
v smislu inovativnih storitev, pripravljenosti na
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spremembe, povezovanja vseh področij v organizaciji in s sodelovanjem s fintech podjetji? Za
svetlo prihodnost bančništva je nujno potrebno
inovativno razmišljanje, razmišljanje »out of the
box«, drugače banke v spremenjenem okolju ne
bodo preživele. Fintech že zdaj disruptira številne
tradicionalne bančne posle, na primer v plačilnem prometu, kartičnem poslovanju itd.
Zakaj je LON svetla izjema med slovenskimi bankami? V torek, 13. 6. 2017, se nam pridružite na
interaktivnemu in izredno zanimivemu predavanju predsednika uprave LON-a dr. Jaka Vadnjala,
kjer se nam bodo pridružili še gosti s fintech in
bitcoin področja.

