Uporabna znanja za
digitalno poslovanje

Analize in raziskave na področju
digitalnega bančništva v Sloveniji
V podjetju E-laborat že vse od leta 2006 analiziramo stanje na področju digitalnega bančništva v Sloveniji. Vse od
takrat spremljamo trende v bančni panogi, razvoj celotne
panoge in posameznih bank ter v sodelovanju z našimi
zvestimi naročniki soustvarjamo standarde na področju
slovenskega digitalnega bančništva.
Poročila naših raziskav, individualiziranih naprednih analiz
in svetovanj so v večini slovenskih bank postala stalnica pri doseganju njihove digitalne konkurenčnosti in
nadgradnji portfelja naprednih orodij in funkcionalnosti.
Tudi v bodoče se bomo trudili dosegati vaša pričakovanja, prenašati dobre prakse s tujih trgov in drugih panog
ter vam pomagati narediti »korak naprej«!

Z razvojem digitalnega poslovanja na vseh področjih – tudi
na bančnem, so se sorazmerno povečale tudi vaše potrebe. Zato smo razširili analize najprej na mobilna spletna
mesta, nato na spletno bančništvo in sedaj še na mobilno
bančništvo. Da bomo delo kljub povečanem obsegu, še
naprej izvajali kakovostno in da se vam bomo lahko individualno posvečali še naprej, smo naše aktivnosti razširili na
vse leto.
Da boste svoje aktivnosti na področju digitalnega poslovanja laže načrtovali in da vam bodo najbolj v pomoč tudi
naše raziskave, smo za vas pripravili pregled naših aktivnosti za prihodnji dve leti.

KOLEDAR
Aktivnosti v letu 2018

Aktivnosti v letu 2019

Junij 2018:

Maj in junij 2019:

·

mBančništvo v Sloveniji 2018 –
analiza in primerjava mobilnih bank
v Sloveniji,

·

Odpiranje osebnega bančnega računa v Sloveniji – analiza in primerjava postopkov odpiranja na vseh slovenskih bankah – mystery shopping
raziskava.

November in december 2018:
·

Analiza slovenske bančne panoge
2018 – Analiza in primerjava spletnih
in mobilnih spletnih mest vseh slovenskih bank ter primerjava s tujino.

·

Analiza slovenskega spletnega
bančništva 2019 – analiza in primerjava vseh slovenskih spletnih
bank,

·

mBančništvo v Sloveniji 2019 –
analiza in primerjava mobilnih bank
v Sloveniji.

November in december 2019:
·

Analiza slovenske bančne panoge
2018 – analiza in primerjava spletnih
in mobilnih spletnih mest vseh slovenskih bank in primerjava s tujino.

Bi potrebovali poročila prej, oziroma se časovnica ne ujema z vašimi načrtovanimi projekti? Potrebujete prilagojene
raziskave za vaše specifične potrebe? Brez skrbi, tu smo za vas. Stopite z nami v stik in našli bomo rešitev!

Zakaj E-laborat?
a
a
a
a

Ker že 13 let analitično spremljamo razvoj panoge digitalnega bančništva in drugih panog.
Ker smo specialisti za digitalno uporabniško izkušnjo in poznamo navade vaših uporabnikov.
Ker so vedno naš cilj boljši poslovni rezultati digitalnega poslovanja naših partnerjev.
Ker nam zaupajo mnogi! In nam lahko zaupate tudi vi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92, ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si.

