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 Kakšne so mobilne banke drugih slovenskih bank?

	 Katere	so	zadnje	novosti	na	področju	mobilnega	bančništva?	

 Kako si zagotoviti zadovoljne in zveste komitente?

	 Kako	deluje	vaša	mobilna	banka	v	primerjavi	z	drugimi?	Ponuja	več	/	 
	 manj	/	boljša	/slabša	orodja	v	primerjavi	s	konkurenco?

 Kako ponuditi najboljšo storitev na trgu?

Prvič v Sloveniji! Uporabna znanja za 
digitalno poslovanje



Prvič pri nas analiza slovenskega mobilnega bančništva! 
 
V podjetju E-laborat, ki že več kot desetletje opravlja analize različnih panog in je še posebej osredo-
točeno na razvoj digitalnega bančništva, bomo odslej izvajali tudi analizo mobilnega bančništva.

mBančništvo v Sloveniji 2018

Uporaba mobilnega bančništva je postala standard, kar priča tudi zgornji graf. Pomen kanalov, ki vkl-
jučujejo socialno interakcijo, se vztrajno krči in je v lanskem letu predstavljal še samo 10 % uporabe. 
Na drugi strani gre v zadnjih 5-ih letih zaznati ogromen porast digitalnih kanalov (iz 27 na 46 %), ki 
sedaj tudi prevladujejo. S povečanjem uporabe digitalnih kanalov, pa se povečujejo tudi potrebe in 
pričakovanja uporabnikov, ki od bank pogosto pričakujejo najsodobnejša orodja in storitve. (VIR)

Pravkar izvajamo analizo vseh mobilnih bank v Sloveniji in v poročilu analize bo prvič moč videti 
natančno primerjavo vseh teh aplikacij v Sloveniji. Predstavljene bodo vse ključne funkcionalnosti, 
primerjave med njimi v obliki grafov in tabel ter uspešnost in naprednost posamezne banke. Poro-
čilo bo opremljeno s slikami primerov dobrih praks, komentarji in priporočili. Danes (skoraj) ni več 
uporabnika, ki svoje aktivnosti in potrebe po opravljanju bančnih poslov ne bi želel prenesti na mo-
bilne telefone, saj jim le-to omogoča hitrejši in enostavnejši dostop ter vse potrebno na dosegu rok. 

 
mBančništvo v Sloveniji 2018
Raziskave o analizi slovenske bančne panoge pripravljamo že 13. leto zapored. Razvita meto-
dologija analize in hevristik so nastale pod vodstvom partnerja in vodje razvoja ter raziskav v pod-
jetju E-laborat, Uroša Žižka. Poročila imajo visoko uporabno vrednost in so izrazito praktično 
usmerjena. S tem omogočamo naročnikom, da implementirajo in optimizirajo svoja orodja v naj-
krajšem možnem času, pri čimer so na voljo tudi primeri dobrih praks, komentarji in priporočila.

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

Razmah vsekanalne (Omni-Channel)  
izkušnje digitalnega bančništva

Struktura uporabnikov od leta 2012 do leta 2017

Uporaba  
digitalnih kanalov

hitra rast s  
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Spletno in mobilno bančništvo Samo osebni stik: 
poslovalnice, klicni 
centri, tiskovine…

Kombinacija  
spletnega bančništva  

in osebnega stika



Kako poteka tokratna raziskava? 
 
a Pri vseh slovenskih bankah smo odprli račune in vklopili storitev mobilnega bančništva.  
a Opravili smo prvi vpis v spletno banko in ga analizirali z vidika enostavnosti in prijaznosti za  
 uporabnike. 
a Mobilne aplikacije vseh slovenskih bank smo testirali tako iz vsebinskega kot  
 uporabniškega vidika.  
a Popisali in preizkusili smo vse funkcionalnosti, ki so jih ponujale mobilne banke in ugotovili  
 kakovost in način njihovega delovanja. 
a Preizkusili smo kako in na kakšne načine deluje pomoč uporabnikom ter kako odzivna  
 je tehnična podpora. 
a Podatke bomo združili in primerjali. Pripravili pregled in primerjavo vseh mobilnih bank,   
 opremljeno s primeri, slikami, komentarji in priporočili. 

 
Katere ključne postopke smo analizirali? 
 
a Način prve in vnovične prijave v aplikacijo 
a Vstopno stran vsake aplikacije (orodja, navigacija, uporabniški vidiki) 
a Opravljanje plačil 
a Pregled transakcij  
a Pomoč uporabnikom 
a Možnost naročila različnih storitev in produktov 
a Napredna orodja (varčevalni cilji, vodenje financ) 

Specialisti za digitalno uporabniško izkušnjo podjetja E-laborat bodo vse 
aplikacije pregledali z vidika uporabniške izkušnje. Pri tem bodo upoštevali: 
 
a Komuniciranje z aplikacijo 
a Ustreznost simbolov in ikon 
a Enostavnost izvajanja ključih postopkov 
a»Sprehajanje« po mobilni aplikaciji 
a Ustreznost podajanja vsebin po meri uporabnika in enostavnost uporabe 
a Oblikovanje 
a Interaktivnost 
a Berljivost in postavitev vsebine 

Poročilo raziskave bo odgovarjalo na vprašanja: 

a Kako je razvito mobilno bančništvo na slovenskem trgu? 
a Katera banka ponuja najboljšo storitev mBančništva in zakaj? 
a Katera orodja so uporabnikom na voljo in kako delujejo? 
a Kakšno izkušnjo (iz vidika kakovosti in uporabnosti) ponujajo mobilne banke v Sloveniji? 
a Kje so potrebne nadgradnje in optimizacije aplikacij?

mBančništvo v Sloveniji 2018

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



Komu je poročilo raziskave namenjeno? 
 
a Oddelkom marketinga in prodaje – »Kako se z naprednimi storitvami še bolj približati  
 potrebam naših (bodočih) komitentov« 
a Oddelkom za omni-channel digitalno bančništvo – »Katere tehnične funkcionalnosti so za  
 uporabnike vedno bolj pomembne in katere je smiselno uporabljati v prihodnosti?« 
a Oddelkom IT-ja– »Kako optimizirati aplikacije in orodja ter s tem poskrbeti za zadovoljstvo   
 komitentov?« 
a Oddelkom za raziskavo in razvoj – »Kako nadaljevati razvoj, katera orodja sodobnega  
 bančništva razviti v prihodnje in kako slediti trendom?« 
a Upravi in vrhnjemu menedžmentu – »Ali sledimo trendom in konkurenci pri razvoju novih   
 orodij in kakšne naj bodo naše strateške usmeritve?«

 
Predvidena struktura poročila raziskave

·	 PRIJAVA V SISTEM

o Enostavnost prijave

o Način prijave

·	 VSTOPNA STRAN

o Vsebine in funkcionalnosti na prvem ekranu

·	 OPRAVLJANJE PLAČIL

o Ročni vpis za plačevanje položnice

o Napredni načini plačevanja

o Dodatno potrjevanje plačil

o Ponovitev plačil

·	 SEZNAM TRANSAKCIJ

o Preglednost seznama transakcij

o Iskanje med transakcijami

o Ponovno plačilo iz preteklih transakcij

·	 POMOČ UPORABNIKOM

o Načini pomoči

o Pomoč strokovnjaka (kontakti)

·	 NAROČILA STORITEV

o Možnost naročila kartice preko spleta

o Prijava/informacije o ukradeni kartici

o Sprememba limita na računu

o Sprememba dnevnega limita na kartici

o Možnosti za vklop SMS obveščanja

o Naročilo kredita

o Naročilo varčevanja

·	 NAPREDNA ORODJA

o Varčevalni cilj in varčevanje

o Vodenje financ

Poročilo raziskave bo na voljo v PDF obliki v začetku julija 2018. 

Redna CENA poročila znaša 1.830,00 EUR (brez DDV-ja).

Cene poročil s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici. 
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Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92, ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si. 



Individualizirana primerjalna  
benchmark analiza vaše mobilne  
banke z drugimi (izbranimi) bankami 

PRIPOROČEN
E D
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IRANE A

KTIV
NOSTI

Uporabna znanja za 
digitalno poslovanje

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

a Bi želeli natančnejšo primerjavo vaše mobilne banke  
 s točno izbranimi slovenskimi bankami?  
a Bi želeli podrobnejši pregled točno izbranih segmentov   
 vaše mobilne banke?  
a Vam je splošen pregled panoge premalo?  
a Vas zanimajo natančna priporočila, s primeri,    
 kako izboljšati vašo mobilno banko?  
a Kako napredna je vaša mobilna banka v primerjavi z drugimi?

 
Kako izvedemo dodatno analizo?

1. Skupaj z vami določimo cilje raziskave na podlagi KPI-jev 
vaše mobilne banke.

2. Na vašo željo se osredotočimo na določene konkurente 
in določene segmente. 

3. Na podlagi raziskave mBančništvo v Sloveniji 2018 izve-
demo primerjavo s celotno panogo (ali izbranih bank) ter 
identificiramo vaše šibke točke.

4. Po potrebi naredimo dodatne zajeme podatkov.

5. Pripravimo individualizirano poročilo s konkretnimi in sli-
kovitimi priporočili.

6. V vaših prostorih izvedemo predstavitev rezultatov in vo-
deno razpravo o razvoju vaše mobilne banke.

 
Pridobili boste odgovora na vprašanja, kot so: 

1. Katere postopke v naši mobilni banki  
je potrebno optimizirati?

2. Katere funkcionalnosti je potrebno dodati ali izpostaviti?

3. Katera orodja bi bilo smiselno dodati ali postaviti  
v ozadje?

4. Kaj lahko spremenimo in izboljšamo nemudoma?

Redna CENA analize znaša 2.100,00 EUR (brez DDV-ja).

Ceno analize s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici.



Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92, ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si. 
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Analiza uporabniške  
izkušnje vaše mobilne banke  
z »eyetracking« tehnologijo 

a Vas zanima, kaj si uporabniki dejansko mislijo  
 o vaši mobilni banki?  
a Kako intuitivni – logični in enostavni so ključni postopki?  
a Kako dolga/kratka je krivulja učenja uporabe aplikacije?  
a Kaj je potrebno spremeniti, da bodo uporabniki bolj    
 zadovoljni z vašimi storitvami?  
a Ali uporabniki sploh opazijo dodatne produkte in storitve,   
 ki jih ponujate? 

Potek raziskave

1. V sodelovanju z vami definiramo ključne postopke v vaši 
mobilni banki.

2. Skupaj določimo 10 scenarijev (npr.: izvedba plačila, pregled 
transakcij, naročilo storitve, pomoč  …), ki jih kasneje testira-
mo na realnih uporabnikih. Naloge za testirance dokončno 
potrdite vi!

3. V nadzorovanih okoliščinah naših prostorov izvedemo testi-
ranja (5-sekundni test vstopne strani, testiranje vseh scenari-
jev, poglobljen intervju o vtisu uporabnika).

4. Po končanih testiranjih podatke interpretiramo ter pripravimo 
poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo vaše mobil-
ne banke. 

5. V vaših prostorih izvedemo predstavitev rezultatov in vodeno 
razpravo o razvoju vaše mobilne banke.

Analizo uporabniške izkušnje bomo izvajali z najsodobnejšo tehnolo-
gijo za eyetracking (Tobi Pro X2 – 60). Izsledki raziskave s to tehnolo-
gijo zagotavljajo zanesljive povratne informacije o kakovosti interakci-
je vaše mobilne aplikacije z uporabniki.

Redna CENA analize znaša  6.500,00 EUR (brez DDV-ja),  
oziroma 4.500,00 EUR (brez DDV-ja) brez tehnologije »eyetracking«.

Ceno analize s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici.

Uporabna znanja za 
digitalno poslovanje


