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MYSTERY SHOPPING RAZISKAVA

Odpiranje osebnih bančnih
računov v Sloveniji
(Eng. Onboarding process)

Analiza in primerjava postopkov odpiranja osebnih
bančnih računov na vseh bankah v Sloveniji
Katera banka ima najbolj uporabniku prijazen in sodoben postopek odpiranja računa?
Ali je potreben obisk poslovalnice? Kako uporabnike v poslovalnici sprejmejo?
Zakaj se uporabniki ne odločijo odpreti računa pri vaši bank?
Kako najuspešnejše banke v fazi odpiranja računa privabljajo nove komitente?
Kako banke preko spletnih strani učinkovito nagovarjajo k odpiranju računov?
Kako poteka prvi vpis v spletno banko pri bankah v Sloveniji?

Kako poteka raziskava?
Odpiranje računov se izvaja v drugi polovici meseca maja. Vse korake postopkov zapisujemo
in beležimo v vnaprej pripravljen vprašalnik – »checklist«. V raziskavo so vključene vse slovenske banke in hranilnice. Vsak postopek odpiranja računov ocenjujemo na podlagi preko 80-ih
parametrov kakovosti.
Pregled ponudbe na spletnih mestih vseh slovenskih bank
Postavili se bomo v vlogo povprečnega uporabnika in preverili ponudbo
na spletnih straneh vseh bank in hranilnic v Sloveniji.
Naročilo na sestanek (kjer je potrebno!)
Kjer je mogoče, se dogovorimo za sestanek preko spletnega obrazca, sicer
preko telefona ali elektronske pošte. Če pa je mogoče odprtje računa izvesti brez
obiska poslovalnice, tega izvedemo »online« - na daljavo.
Obisk poslovalnice
Na podlagi odgovora s strani banke, izvedemo obisk v poslovalnici. Tudi v fazi
obiska poslovalnice natančno zapisujemo potek celotnega postopka (pripravljenost
na sestanek, točnosti, pristop, pripravljenosti dokumentacije …).
Do odprtja spletne banke
Po obisku poslovalnice natančno popisujemo tudi nadaljnje korake (potreben
čas, podpora s strani banke, potrebni dodatni postopki …).
Odprtje spletne banke
Ta del raziskave zaključimo z natančno analizo postopkov prvega vpisa v
spletno banko (popis in analiza postopkov, zahtevnost postopkov, podpora ...).

Poročilo raziskave
Pripravili bomo poglobljeno in pregledno poročilo celotne raziskave. Poročilo bo vsebovalo
grafe, tabele in slike primerov ter komentarje strokovnjakov za digitalno uporabniško
izkušnjo. Poročilo bo vključevalo agregatne podatke in rezultate posameznih bank.

Predvidena struktura in vsebina poročila
Iskanje informacij na spletnem mestu
Predstavitev spletnega bančništva na spletu
Naročilo na sestanek
Obisk poslovalnice
V poslovalnici
Trajanje postopka opravljanja storitve
Ocena poslovalnice in zaposlenih
Po obisku poslovalnice
Čas do prejema kartice in PIN kode
Način posredovanja in podpora
Morebitno drugo informiranje
Vpis v spletno banko
Čas do vpisa v spletno banko
Prva prijava v spletno banko
Nastavitev mobilne banke

Poročilo raziskave v PDF obliki bo izšlo v mesecu juliju 2019.
Redna CENA poročila znaša 1.830,00 EUR (brez DDV-ja).
V prednaročilih do 12. junija 1.420,00 EUR (brez DDV-ja).

DODATNA ANALIZA

Individualizirana primerjalna analiza
Samo za vas lahko izvedemo dodatno analizo pridobljenih podatkov in postopke
odpiranja računa na vaši banki primerjamo s postopki na drugih bankah, ki jih
boste določili. Osredotočali se bomo na vaše šibke točke in priporočili izboljšave.
Rezultate te dodatne analize vam bomo predstavili na interni delavnici v vaših prostorih.

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si

		

Spletno bančništvo
v Sloveniji
Analiza in primerjava vseh spletnih bank
za fizične osebe v Sloveniji
Kako enostaven je prvi vpis v spletno banko?
Katera spletna banka je najbolj prijazna uporabniku?
Katera spletna banka je najbolj napredna?
Katere so možne dodatne funkcionalnosti, ki jih pričakujejo uporabniki?
Katere so spremembe in novosti smo identificirali v enem letu?

Kako poteka raziskava?
Pri vseh slovenskih bankah smo odprli račune in opravili prvi vpis v spletno banko.
Prvi vpis smo tudi posneli ter ga analizirali z vidika enostavnosti in 				
prijaznosti za uporabnike.
Vse spletne banke smo testirali tako iz vsebinskega kot uporabniškega vidika.
Analizirali smo okoli 100 kvantitativnih in kvalitativnih parametrov.
Popisali in preizkusili smo vse funkcionalnosti, ki so jih ponujale mobilne banke 		
in ugotovili kakovost in način njihovega delovanja.
Izvedli smo transakcije in druge ključne storitve spletne banke in jih
s hevristično metodo analizira z vidika uporabnosti.
Preizkusili smo, kako in na kakšne načine deluje pomoč uporabnikom ter
kako odzivna je tehnična podpora.
Podatke bomo interpretirali in primerjali.
Pripravili bomo poročilo s pregledom in primerjavo vseh spletnih bank,
opremljeno z grafi, primeri, slikami, komentarji in priporočili.
Ker izvajamo raziskavo četrto leto zapored, bomo podatke primerjali s prejšnjimi leti in prikazali aktualne trende, poleg standardov na področju spletnega bančništva. Ne bomo samo identificirali slabše prakse,
temveč bomo tudi podali najboljše rešitve problemov, ki jih lahko uporabite pri izboljšanju delovanja vaše
spletne banke.

Poročilo raziskave
Pripravili bomo poglobljeno in pregledno poročilo celotne raziskave. Poročilo bo vsebovalo
grafe, tabele in slike primerov ter komentarje strokovnjakov za digitalno uporabniško
izkušnjo. Poročilo bo vključevalo agregatne podatke in rezultate posameznih bank.

Predvidena struktura poročila
Odpiranje računa in prva prijava v spletno banko
Naročilo sestanka, Odpiranje računa in naročilo spletne banke, Čas do vpisa
v spletno banko, Prva prijava v spletno banko
Prijava v spletno banko
Pregled načinov prijave po bankah, Informiranje uporabnika ob napačni 		
prijavi, Oznake varnosti
Vizualno komuniciranje
Nadzorna plošča
Stanje na računu, Zadnje spremembe na računu, Pot do plačila, Prilagajanje 		
nadzorne plošče
Plačila in obrazci
Izgled in prepoznavnost, Enostavnost izpolnjevanja, Informiranje o napaki, 		
Varnostno potrjevanje transakcij, Ponovitev plačila, Obveščanje o proviziji plačila
Transakcije
Seznam transakcij, Iskanje med transakcijami, Povezava za reklamacijo, 		
Mesečni izpiski
Pomoč uporabnikom
Vsebinska pomoč, Pomoč strokovnjaka
Naročila v spletni banki
Naročilo nove kartice, Sprememba dnevnega limita na kartici, Sprememba 		
limita na računu, Sms obveščanje, Naročilo kredita, Naročilo varčevanja
Napredna orodja za vodenje financ

Poročilo raziskave v PDF obliki bo izšlo v mesecu juliju 2019.
Redna CENA poročila znaša 1.830,00 EUR (brez DDV-ja).
V prednaročilih do 12. junija 1.420,00 EUR (brez DDV-ja).

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si

mBančništvo
v Sloveniji
Analiza in primerjava vseh mobilnih bank v Sloveniji
Kakšne so mobilne banke vseh slovenskih bank?
Katere novosti v mobilnem bančništvu uporabljajo druge banke?
Kako zadovoljiti potrebe vsej bolj zahtevnih uporabnikov?
Kako deluje vaša mobilna banka v primerjavi z drugimi?
Ponuja več/ manj/ boljša/ slabša orodja v primerjavi s konkurenco?
Kako ponuditi najboljšo izkušnjo storitev na trgu?

Kako poteka raziskava?
Pri vseh slovenskih bankah smo odprli račune in vklopili storitev
mobilnega bančništva.
Opravili smo prvi vpis v mobilno banko in ga analizirali z vidika enostavnosti in 		
prijaznosti za uporabnike.
Mobilne aplikacije vseh slovenskih bank smo testirali tako iz vsebinskega kot 		
uporabniškega vidika.
Analizirali smo okoli 100 kvantitativnih in kvalitativnih parametrov.
Popisali in preizkusili smo vse funkcionalnosti, ki so jih ponujale mobilne banke 		
in ugotovili kakovost in način njihovega delovanja.
Izvedli smo transakcije in druge ključne storitve mobilne banke in jih
s hevristično metodo analizirali z vidika uporabnosti.
Preizkusili smo, kako in na kakšne načine deluje pomoč uporabnikom ter kako 		
odzivna je tehnična podpora.
Podatke bomo interpretirali in primerjali.
Pripravili bomo poročilo s pregledom in primerjavo vseh mobilnih bank, 			
opremljeno z grafi, primeri, slikami, komentarji in priporočili.

Poročilo raziskave
Pripravili bomo poglobljeno in pregledno poročilo celotne raziskave. Poročilo bo vsebovalo
grafe, tabele in slike primerov ter komentarje strokovnjakov za digitalno uporabniško
izkušnjo. Poročilo bo vključevalo agregatne podatke in rezultate posameznih bank.

Predvidena struktura poročila
Povzetek rezultatov
Postopek nameščanja mobilne banke
Načini prijave v mobilno banko
Vizualno komuniciranje
Vsebina in funkcionalnosti mobilnih bank
- Nadzorna plošča (Stanje na računu, Zadnje spremembe na računu, Pot do 		
		 plačila, Povezava do lokacij poslovalnic in bankomatov, Prilagajanje 			
		 nadzorne plošče)
- Plačila (Izpolnjevanje položnice, Dodatno potrjevanje plačila, Ponovitev plačila)
- Transakcije (Seznam transakcij, Iskanje med transakcijami, Pomoč 			
		 uporabnikom, Vsebinska pomoč, Pomoč strokovnjaka)
- Naročila in storitve
Uporabnost mobilnih bank
-

Komuniciranje z aplikacijo
Ustreznost simbolov in ikon
Enostavnost izvajanja ključnih postopkov
»Sprehajanje« po aplikaciji
Ustreznost podajanja vsebin po meri uporabnika
Enostavnost uporabe
Oblikovanje
Interaktivnost
Berljivost in postavitev vsebine

Poročilo raziskave v PDF obliki bo izšlo v mesecu juliju 2019.
Redna CENA poročila znaša 1.830,00 EUR (brez DDV-ja).
V prednaročilih do 12. junija 1.420,00 EUR (brez DDV-ja).

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si
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a Bi želeli natančnejšo primerjavo vaše mobilne / spletne 		
a
a
a
a

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

Kako izvedemo dodatno analizo?
1. Skupaj z vami določimo cilje raziskave na podlagi
KPI-jev vaše mobilne / splente banke.
2. Na vašo željo se osredotočimo na določene konkurente
in določene segmente.
3. Na podlagi obstoječi panožnih raziskav izvedemo 		
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
slikovitimi priporočili.
6. V vaših prostorih izvedemo predstavitev rezultatov in
vodeno razpravo o razvoju vaše mobilne / spletne banke.

Pridobili boste odgovora na vprašanja, kot so:
1. Katere postopke v naši mobilni / spletni 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.

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si

TI

Individualizirana primerjalna benchmark
analiza vaše mobilne / spletne banke 		
z drugimi (izbranimi) bankami
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a Vas zanima, kaj si uporabniki dejansko mislijo
a
a
a
a

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

Potek raziskave
1. V sodelovanju z vami definiramo ključne postopke 		
v vaši mobilni / spletni banki.
2. Skupaj določimo 10 scenarijev (npr.: izvedba plačila, pregled
transakcij, naročilo storitve, pomoč …), ki jih kasneje testiramo na realnih uporabnikih. Naloge za testirance dokončno
potrdite vi!
3. V nadzorovanih okoliščinah naših prostorov izvedemo
testiranja (5-sekundni test vstopne strani, testiranje vseh
scenarijev, poglobljen intervju o vtisu uporabnika).
4. Po končanih testiranjih podatke interpretiramo ter pripravimo
poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo vaše mobilne / spletne banke.
5. V vaših prostorih izvedemo predstavitev rezultatov in
vodeno razpravo o razvoju vaše mobilne / spletne banke.
Analizo uporabniške izkušnje bomo izvajali z najsodobnejšo tehnologijo za eyetracking (Tobi Pro X2 – 60). Izsledki raziskave s to tehnologijo zagotavljajo zanesljive povratne informacije o kakovosti interakcije vaše mobilne aplikacije / spletne banke z uporabniki.

Redna CENA analize znaša 6.500,00 EUR (brez DDV-ja),
Ceno analize s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici.

DODATNE
INFORMACIJE
01 565 52 92
info@e-laborat.si

TI

Analiza uporabniške izkušnje
vaše mobilne / spletne banke
z »eyetracking« tehnologijo

Zakaj izbrati nas?
Ker že trinajsto leto opravljamo analize različnih panog na spletu in pripravljamo specializirane
raziskovalne priročnike. Ker vedno stremimo k zadovoljstvu naših naročnikov in k uspešnim poslovnim dogovorom, v katerih sta obe strani zadovoljni. Pobuda je prišla s strani strank, ki so želele
redna poročila o trendih in standardih v panogi ter nasvete za aktualne in najboljše rešitve njihovih
konkretnih problemov. Naš cilj je priprava takšnega poročila raziskave, ki bo nazorno odražalo trenutne digitalne trende in novosti ter hkrati izpostavljalo dobre prakse in pomagalo manj dobrim
na poti do izboljšave. Želja je ustvariti priročnik z visoko uporabno vrednostjo, ki bo s primeri predstavljal preverjeno najboljše – domače in tuje – aktualne spletne prakse ter vas usmeril k večji digitalni konkurenčnosti v svoji panogi.

Do sedaj smo pri digitalnem razvoju pomagali že:
Abanka Vipa d.d.,
Adria Airways d.d.,
Adria mobil d.o.o.,
Adriatic Slovenica d.d.,
Agencija RS za okolje,
Allianz Hungaria Zrt.,
Alpina d.d.,
Alta skladi d.d.,
Amis, d.o.o.,
Avto Triglav d.o.o.,
Banka Celje d.d.,
Banka Koper d.d.,
Dnevnik d.d.,
Elektro Ljubljana d.d., Eles, d.o.o.,
Engrotuš d.d.,
Fakulteta za komercialne in poslovne
vede,
Fakulteta za turistične študije - Turistica,
Fashion.si,
Fructal d.d.,
GA, gospodinjski aparati d.d.,
Gen-i d.o.o.,
Gorenje d.d.,
Gorenjska banka, d.d.,
GZS, Gospodarsko razstavišče d.o.o.,
Grand Hotel Toplice Bled d.o.o.,
Grawe Zavarovalnica d.d.,

Microsoft Slovenija d.o.o.,
Hit, d.d.,
Hoteli Bernardin, d.d.,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Istrabenz Turizem d.d.,
Izi mobil, d.d.,
JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije,
Kapitalska družba, d.d.,
KD Group d.d.,
Lek d.d.,
Lokalna turistična organizacija Bovec,
Loterija Slovenije, d.d.,
Luka Koper, d.d.,
Medis d.o.o.,
Mercator d.d.,
Microsoft Slovenija d.o.o.,
Ministrstvo za javno upravo,
Ministrstvo za obrambo,
MM Marketing magazin,
Mobitel, d.d.,
Nikon GmbH,
NLB d.d.,
Nova KBM d.d.,
Olimpijski komite Slovenije,
PM Poslovni medij d.o.o.,
Porsche Slovenija, d.o.o.,

E-laborat,
svetovalno analitična družba, d.o.o.
Letališka cesta 5
1000 Ljubljana

Poštna banka Slovenije, d.d.,
Računalniške novice,
Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Raiffeisen banka d.d.,
Relax Turizem d.o.o.,
Renault Nissan Slovenija d.o.o.,
Sava Hoteli Bled, d.d.,
Sberbank banka d.d.,
Si.mobil d.d.,
SKB banka d.d. Ljubljana,
SKUPNA, pokojninska družba,
d.d.,
Slovenska turistična organizacija, Srce Slovenije,
Steklarna Hrastnik d.o.o.,
Turizem Ljubljana,
T-2 d.o.o.,
Telekom Slovenije d.d.,
Terme Krka, d.o.o.,
Terme Olimia d.d.,
UniCredit Banka Slovenija
d.d.,
Union hoteli d.d.,
Unior d.d,
VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.z.v.,
Zavarovalnica Tilia, d.d.,
Zavarovalnica Triglav d.d.,
Zavod za turizem Maribor,
Združenje bank Slovenije,
ŽITO Prehrambna industrija d.d
…

T: 01 565 52 92
www.e-laborat.si
www.netfork-akademija.si
www.websi.si

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa 2008/10873, z dne 25.2.2008, matična številka: 3280772000, osnovni kapital družbe: 7.500.00 EUR,transakcijski račun: 29000-0055470083, ID za DDV: SI17945372.

CENIK IN NAROČILNICA:

Digitalno bančništvo v Sloveniji 2019

NAROČAMO
Označite izbrano poročilo / paket

Akcijska cena

Redna cena

(naročila do 12. junija)

Odpiranje osebnih bančnih računov v Sloveniji
Poročilo raziskave

1.830,00 €

1.420,00 €

Dodatna individualizirana primerjalna analiza

2.100,00 €

Popust samo v paketih

2.750,00 €

PAKET (Poročilo raziskave & Dodatna individualizirana analiza)

Spletno bančništvo v Sloveniji
Poročilo raziskave

1.830,00 €

1.420,00 €

Dodatna individualizirana primerjalna analiza

2.100,00 €

Popust samo v paketih

2.750,00 €

PAKET (Poročilo raziskave & Dodatna individualizirana analiza)

mBančništvo v Sloveniji
Poročilo raziskave

1.830,00 €

1.420,00 €

Dodatna individualizirana primerjalna analiza

2.100,00 €

Popust samo v paketih

2.750,00 €

PAKET (Poročilo raziskave & Dodatna individualizirana analiza)

Analiza uporabniške izkušnje
z „eytracking“ tehnologijo

6.500,00 €

Popusti v
okviru večjega
naročila po dogovoru

Analiza spletnega mesta / spletne banke / mobilne banke
Vse navedene cene ne vključujejo DDV-ja.

Za POSEBNO PONUDBO prilagojeno VAŠIM POTREBAM in
ŽELJAM stopite z nami v stik preko elektronskega naslova
info@e-laborat.si ali telefonske številke 01 565 52 92.

DODATNE
UGODNOSTI
Ob naročilu dveh /
treh poročil raziskave
vam priznamo dodaten
10 % / 20 % popust.

PODATKI O NAROČNIKU:
Podjetje: __________________________________ Davčna številka: _________________________
Naslov: __________________________________________________________________________
Pošta: _____________________ Kontaktna oseba: ______________________________________
Elektronski naslov/tel. številka kontaktne osebe: _________________________________________
V ____________________________ (kraj, datum)

Podpis in žig odgovorne osebe:

