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Je varnost lahko konkurenčna prednost?
Splet nam ponuja dostop do ogromne množice informacij, s katerimi si
hitro zagotovimo pregled nad ponudbo izdelkov in storitev oziroma izberemo cenovno najugodnejšo ponudbo. V
primerjavi s klasičnim načinom preverjanja ponudb s fizičnim obiskom trgovin
so stroški iskanja informacij na spletu
nizki, iskanje pa je preprosto in učinkovito, saj je večina domov v Sloveniji
že opremljena s hitrimi širokopasovnimi povezavami. Tudi računalniška infrastruktura je vedno boljša in priročnejša,
okorne namizne računalnike tako izpodrivajo zmogljivi in lahki prenosniki. Infrastrukturni pogoji za udobno spletno
nakupovanje so torej izpolnjeni. Pa smo
Slovenci v trendu zahodno- in severnoevropskih držav ter zlasti ZDA, kjer je samo med božično-novoletnimi prazniki
na spletu 120 milijonov uporabnikov zapravilo kar 40 milijard USD, pri čemer se
je za nakup darila na spletu odločilo že
75 odstotkov ljudi?

Udobno spletno nakupovanje
Odgovor je seveda nikalen. iPROM in
Valicon sta spomladi letos med slovenskimi uporabniki interneta izvedla raziskavo njihovih spletnih nakupovalnih
navad. Rezultati raziskave kažejo, da na
spletu vsaj nekajkrat na leto kupuje dobrih 40 odstotkov uporabnikov. Kar 57
odstotkov uporabnikov pa se prek spleta informira o izdelkih, ki jih nameravajo
kupiti, nato pa na podlagi zbranih informacij nakup opravijo v klasični trgovini.

Zakaj torej ne opravijo nakupa na spletu,
čeprav so od njega stran le nekaj klikov?
So cene višje kot v klasičnih trgovinah? Praviloma ne, v večini primerov
kvečjemu nižje, saj imajo spletne trgovine avtomatizirane rutine naročil, obdelave podatkov in pošiljanja, s čimer prihranijo stroške, ki bi jih imele s prodajalci v

Čitalec in pametna kartica
trgovskih centrih. Je ponudba v spletnih
trgovinah dovolj pestra, da privabi potencialnega kupca? Gotovo, kar ni mogoče kupiti na spletu, gotovo ne obstaja,
bi se lahko pošalil. Slovenci sicer največ
kupujemo oblačila, športno opremo in
računalniško opremo, najmanj pa hrano
ter finančne in zavarovalniške storitve.
Nekatere spletne trgovine z možnostjo plačila izključno po povzetju podaljšujejo čas, ko bodo imetniki plačilnih
kartic začeli z njimi plačevati. Vse najbolj
obiskane sicer nudijo možnost plačila
bodisi s kreditno bodisi debetno kartico različnih izdajateljev, na obroke itd.
Izbira načina in vrste plačila je torej raznolika in primerna za vse nakupovalne navade posameznika. Kaj pa varnost,
možnost zlorabe kartice, je Slovence
strah izgube svojega denarja, da se bolj
množično ne odločajo za spletne nakupe? Khm… upal bi si trditi, da v tem grmu tiči zajec. Kljub temu da je število zlorab plačilnih kartic na spletu statistično
gledano zanemarljivo, smo glede svojega, večinoma težko prisluženega denarja zelo občutljivi, kar je seveda logično in
razumljivo. Finančne inštitucije zato raz-

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!
Pred vami je tretja številka biltena sistema Activa,
vsebinsko zasnovana okoli širitve sistema s štirimi
novimi članicami, praznovanja 16. obletnice in nadaljevanja nagradne igre Moja Activa z nakupi dobiva. Pišemo tudi o samodejni registraciji pametnih kartic Activa MasterCard, Activa Visa in Activa
Visa Electron v programa MasterCard SecureCode
in Verified by Visa ter o plačilnih navadah in trendih
brezgotovinskih plačilnih inštrumentov.
V biltenu pa boste našli tudi kolumno Andreja
Rojca, vodje oddelka kartičnega poslovanja sistema Activa, v kateri podaja kritičen pogled na komuniciranje prednosti varnostnih mehanizmov na
spletnih prodajnih mestih.
Želimo vam prijetno branje in obilo prijetnih poletnih utrinkov!
Uredništvo
Vabljeni k objavi strokovnega prispevka, mnenja
ali drugih informacij! Posredujete nam jih lahko na
e-naslov bilten@activa.si, lahko pa nas pokličete
tudi na tel. (05) 666 24 01.

Varen spletni nakup
vijamo rešitve, ki upoštevajo najnovejše
usmeritve na področju spletnega plačevanja s pametnimi plačilnimi karticami,
in sledimo najsodobnejšim svetovnim
varnostnim standardom. Naše rešitve
tako imetnikom pametnih plačilnih kartic ter spletnim prodajnim mestom
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zagotavljajo trenutno najvišjo možno stopnjo varnosti nakupovanja prek
spleta, poleg tega pa spletnim trgovcem nudijo še številne dodatne funkcionalnosti, ki spletno poslovanje poenostavljajo. Da bi le-to potekalo čim bolj
varno in preprosto, smo seveda najprej
poskrbeli s tem, ko smo plačilne kartice
opremili s čipom. Te odslej celo ni treba
več dodatno registrirati v program avtentikacije MasterCard SecureCode in
Verified by Visa, ampak registracija poteka samodejno.
Ustvarili smo torej pogoje, ko je
končno čas, da se znebimo prav vseh
predsodkov pred spletnim nakupovanjem. Ampak poudarek je na »smo«. Kaj
pa spletna prodajna mesta, ali ta informirajo svoje uporabnike o varnih načinih plačil s plačilnimi karticami in s tem
vlivajo zaupanje v ta način plačevanja?
Večina namreč na svoji vstopni strani ne
opozori obiskovalca o tem, da je trgovina podprta z različnimi varnostnimi mehanizmi. Tako se zdi, da sta varnost ter
zaupanje nikoli uporabljeni besedi za
ustvarjanje konkurenčne prednosti in
da je ves napor razvoja tovrstnih tehnoloških rešitev zaman.
Andrej Rojc
Vodja oddelka kartičnega
poslovanja Activa

Plačilne navade
in trendi
brezgotovinskih
plačilnih
inštrumentov
Danes je plačilna kartica pogosto in
priljubljeno plačilno sredstvo, samo v
Sloveniji pa je izdanih skoraj 4 milijone
različnih kreditnih in debetnih kartic. Z
njimi je bilo v prvem četrtletju 2008 izvedenih več kot 20 milijonov plačil ali
transakcij. Prav razširjenost uporabe in
visoko razviti transakcijski sistemi ženejo razvoj kartičnega plačevanja naprej,
saj finančne institucije ves čas iščejo no-
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ve metode in načine, kako uporabnikom
čim bolj poenostaviti plačevanje, obenem pa jim zagotoviti najvišjo stopnjo
varnosti.
Večina današnjih najbolj razširjenih
plačilnih sistemov se je razvila v obdobju, ko so bili informacijsko-tehnološki
viri še zelo omejeni. Danes teh omejitev ni več, zato uporabnike zanimajo nove oblike digitaliziranih in integriranih
plačilnih inštrumentov. Trenutni trend v
plačilni industriji je usmerjen v mednarodne standardizirane omrežne storitve,
pri čemer se mobilna telefonija kaže kot
zelo resno orodje za izvajanje in prejemanje plačil. Težavo pri tem predstavlja
nezmožnost uporabnikov, da zaradi velike ponudbe različnih storitev in tarifnih
modelov pri mobilnih operaterjih ne vidijo razlike v stroških, ki jih prinašajo alternativne plačilne metode. Zaradi tega
je tudi privzemanje učinkovitejših plačilnih navad počasnejše. Oviro k hitrejšemu razvoju trga plačilnih storitev pa

Brezstično mobilno plačevanje
predstavljajo tudi monopoli, oligopoli in
sodelovanje ponudnikov storitev. Spremembe zakonodaje za povečevanje
konkurenčnosti med ponudniki storitev
bi nedvomno omogočile tudi hitrejši razvoj plačilnih sistemov.
Trenutno je v EU šest statistično opaznih trendov v plačilnih sistemih:
• brezgotovinsko plačevanje zamenjuje gotovinsko plačevanje,
• elektronska plačila zamenjujejo papirnate plačilne posle,
• samopostrežne bančne storitve za-

menjujejo poslovanje prek bančnih
okenc,
• raba bankomatov se zmanjšuje na
račun povečevanja števila kartičnih
plačil,
• uporaba debetnih kartic je prehitela
kreditne kartice,
• direktne bremenitve se razvijajo počasi.
Kljub tem ugotovitvam se plačilne
navade samo po državah EU precej razlikujejo, večjo usklajenost pa je pričakovati šele čez nekaj let. Uporabniki potrebujejo jasne vzgibe, da bi spremenili svoje
plačilne navade, izkušnje pa kažejo, da
nova tehnologija potrebuje vsaj deset
let, da dozori. Najbolje se – glede na raziskave – uporabniki odzivajo na razlike v
ceni ponujenih storitev.
Brezstične tehnologije in mobilno
plačevanje več kot modna muha
V osrčju razmišljanja akterjev plačilne industrije je uporabnik, ki na področju denarnih poslov ni a priori pripravljen na spremembe oziroma se nanje
odziva z veliko mero zadržanosti. Zadnje
raziskave v ZDA kažejo, da je trenutno v
svetu brezgotovinskih plačil velik poudarek na brezstičnih tehnologijah, tako
med plačilnimi karticami kot tudi v mobilni telefoniji.
V zadnjih 20 letih se je mobilni telefon razvil v najbolj nepogrešljiv vsakdanji pripomoček in se spremenil iz osnovnega komunikacijskega orodja v pravi
pravcati računalnik, z integriranimi funkcijami in storitvami. Nekaj podobnega
se dogaja s tehnologijo NFC (Near Field Communication), ki združuje mobilno vseprisotnost in brezstičnost. Uspešno se uporablja v javnem transportu,
biometričnih potnih listih in identifikacijskih karticah podjetij. Zdaj pa se je začela pojavljati tudi v mobilni telefoniji, saj združuje tehnologijo identifikacije
in medsebojne povezave brez stika med
napravami ter omogoča izmenjavo podatkov med mobilnimi telefoni in plačilnimi terminali. Zaradi narave delovanja
na zelo kratke razdalje omogoča visoko
varnost transakcij.
Med anketiranimi uporabniki, ki so
te storitve lahko preizkusili, je največ tistih, ki želijo svoj mobilnik uporabljati za
plačevanje, saj je edina tovrstna naprava, ki jo dobesedno ves čas nosijo pri sebi. Zanimiv je podatek, da so uporabniki,

ki so tehnologijo že preizkusili, postavili varnost mobilnega plačevanja na prvo mesto pred hitrostjo in priročnostjo
takšnega plačevanja. Trenutno se v svetu preizkušajo tri mobilne plačilne sheme: e-plačilni vmesniki, dostopni prek
mobilnih telefonov, pametne kartice
na telefonih in povsem nova generacija
mobilnih plačil z integracijskimi sinergijami.

Brezstična kartica Vise
Mobilni telefoni imajo prednost tudi zaradi uporabe SIM-kartic, čipov, kjer
so varno shranjeni podatki o naročniku.
Vanje je mogoče vgraditi sistem NFC, ki
je od preostalih komponent ločen s požarno pregrado. Njihove možnosti podatkovne komunikacije so s tretjo generacijo mobilne telefonije povsem
zadovoljive za avtentikacijo transakcij,
opremljanje terminalov s čipi RFID (radiofrekvenčna identifikacija) pa tudi ne
predstavlja tehničnih omejitev. Iz tega sledi, da ima mobilnik vse potrebne
lastnosti, da postane plačilno sredstvo
prihodnosti. ABI Research je namreč napovedal, da bo do leta 2012 v uporabi
skoraj 300 milijonov NFC-mobilnih telefonov, kar je nekaj več kot 20 odstotkov globalnega trga mobilnikov. To se
bo zgodilo šele, ko bodo operaterji prepričani, da lahko s to tehnologijo ustvarijo prihodke. Po zadnji raziskavi mobilnega plačevanja naj bi se do leta 2013
število transakcij opravljenih z mobilnimi telefoni povečalo za petkrat in doseglo 300 milijard USD. 40 odstotkov vseh
plačil bo namenjenih vozovnicam javnega prevoza in vstopnicam na različne
športne in zabavne dogodke.
Pri tem obstajajo še nekatere zahteve, ki jih bo potrebno izpolniti. Proizvajalci bodo morali zagotoviti visoke metode varovanja podatkov v telefonih,

vsi akterji (proizvajalci, mobilni operaterji in banke) pa se bodo morali dogovoriti glede splošne metode identifikacije uporabnikov, urediti bo treba tudi
standardizirano sporočanje med prodajnimi terminali in telefoni ter bančnimi aplikacijami in telefoni. Nokia in Gemalto sta pri tem naredila že precejšen
korak naprej, saj sodelujeta pri oblikovanju standardov. Visa pa je tudi komercialno uvedla svoj sistem mobilnega
plačevanja, ki temelji na brezstični ponudbi PayWave.
Visa in MasterCard v korak s trendi
Mobilna platforma Vise je nabor mobilnih storitev in tehnologij, ki bankam
in mobilnim operaterjem omogoča razvoj novih mobilnih plačilnih storitev.
Visa verjame, da storitve z dodano vrednostjo, kot so programi zvestobe, prodaja vstopnic, varnostna opozorila in
upravljanje računov, prinašajo nove in
privlačne poslovne priložnosti finančnim inštitucijam, mobilnim operaterjem, trgovcem in drugim. Visa je razvila
prilagodljivo platformo, ki ustreza poslovnim in tehnološkim potrebam bank
in mobilnih operaterjev v različnih državah. Visa je tudi eden glavnih pobudnikov sodelovanja in standardizacije med
posameznimi organizacijami.
MasterCard pa je pred kratkim napovedal, da bo svojo tehnologijo brezstičnega plačevanja PayPass vgradil v
mobilne telefone in storitev premierno ponudil v Kanadi prek omrežja operaterja Bell. Telefon bo povezan z računom PayPass in bo služil plačilom nižjih
zneskov pri izbranih trgovcih. Ključ do
uspeha te tehnologije je po mnenju

MasterCarda zasičenost trga s plačilnimi karticami PayPass, ki jih je trenutno
prek 28 milijonov, sprejema pa jih prek
109.000 trgovcev po vsem svetu.

Samodejno na
splet s pametnimi
karticami sistema
Activa
Nakupovanje po spletu s plačilnimi karticami Activa je odslej še bolj preprosto, udobno in varno. Od 1. julija so
brez dodatne registracije v program MasterCard SecureCode in Verified by Visa vključene vse pametne kartice Activa MasterCard, Activa Visa in Activa Visa
Electron.* Doslej so bile za varno spletno nakupovanje samodejno pripravljene le kartice Activa Maestro. Storitvi
MasterCard SecureCode in Verified by
Visa predstavljata pomembno novost
pri opravljanju nakupov v spletni trgovini, saj odpravlja dvome glede varnosti
pri plačevanju s plačilnimi karticami preko interneta. Imetnik kartice sistema Activa se v spletni trgovini ne predstavlja
več s številko kartice, ampak z enkratno
osebno številko, ki jo s pomočjo posebnega prenosnega čitalca ustvari pametna kartica.
* Registracija bo še vedno potrebna za kartice Activa MasterCard, ki jih izdajajo nove članice sistema Activa, BKS Bank,
Hranilnica LON, Hranilnica Vipava in Probanka.

Sistem Activa s štirimi novimi članicami
Sistemu Activa, največjemu kartičnemu sistemu v Sloveniji, so se pridružile štiri nove članice. Kot prvi sta polnopravni članici postali BKS Bank in
Hranilnica Vipava, ki sta že začeli z izdajanjem plačilnih kartic, Probanka pa
bo z izdajanjem kartic začela oktobra.
Kmalu se jim bo pridružila tudi Hranilnica LON, ki je sicer še v postopku podpisa pogodb, njeni predstavniki pa že
aktivno sodelujejo v vseh treh odborih sistema Activa. Vse štiri nove člani-

ce bodo pričele z izdajo bančnih kartic
Activa MasterCard in Activa Maestro.
Vsaka nova članica bo lahko v skladu
s svojimi potrebami, poslovnimi cilji in
načrti implementirala tudi storitve in
izdelke, ki se razvijajo na ravni celotnega sistema. Novinke v sistemu ne bodo
imele svojih POS-terminalov, temveč
bodo zgolj izdajale plačilne kartice, ki
bodo pripravljene na sodobne in varne
oblike poslovanja, saj bodo opremljene s čipom.
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S plačilnimi karticami Activa tudi letos do bogatih nagrad
Banke članice sistema Activa so tudi
letos nadaljevale z nagradno igro Moja Activa z nakupi dobiva, v kateri nagrajujejo uporabo svojih plačilnih kartic. Čeprav je zasnova letošnje akcije
drugačna, prinaša, podobno kot lanska,
bogate nagrade – med njimi je tokrat
deset jeklenih lepotcev, avtomobilov
Citroën C3 Exclusive. Namen letošnje
nagradne igre je enak kot lani, in sicer spodbujanje imetnikov kartic sistema Activa, da uporabljajo plačilne kartice pogosteje kot gotovino. Letošnjo
novost predstavlja predvsem način sodelovanja, saj je v nagradni igri mogoče sodelovati aktivno in ne več pasivno kot lani. Drugačen je tudi nagradni
sklad, v katerem se letos nahaja deset
ekskluzivnih avtomobilov Citroën C3
Exclusive 1,4i 16V (90 KM), ki jih bodo
prejeli srečni izžrebanci nagradne igre.
Nagradna igra poteka v dveh krogih, v

njej pa lahko sodelujejo tisti uporabniki plačilnih kartic, ki bodo opravili vsaj
petnajst nakupov s katero koli kartico
Activa. Za uvrstitev v žrebanje je treba izpolniti obrazec z datumom in zneskom nakupa. V prvem krogu nagradne
igre bodo sodelovali obrazci, poslani
do 20. julija, v drugem pa do 1. decembra. Rezultati žrebanja prvega kroga
bodo objavljeni na spletni strani sistema Activa 13. avgusta, rezultati drugega kroga pa 24. decembra. Nagradno
igro banke članice promovirajo v svojih
poslovalnicah, pri pošiljanju izpiskov
komitentom, z oglasi v elektronskih in
spletnih medijih ter pri koncesionarjih
podjetja Citroën. Kot dodaten element
promocije nagradne igre so bili uporabljeni tudi avtomobili, ki so bili razstavljeni pred nekaterimi bankami članicami in so vzbudili med obiskovalci veliko
zanimanja za akcijo.

Vsak nakup
je lahko
tudi zaslužek.
MOJA ACTIVA Z NAKUPI DOBIVA
Vsak nakup s katerokoli ACTIVA kartico je premišljen
nakup. Pomeni namreč enega od drobnih korakov
k veliki nagradi, k enemu od desetih lepih in zapeljivih
avtomobilov Citroën C3 Exclusive 1,4i 16V (90KM).
Kako je to mogoče? Preprosto! Po nakupu s katerokoli kartico Activa in ne glede na vrednost nakupa spravite potrdilo o plačilu (slip). Ko jih
naberete petnajst, podatke z njih skupaj z osebnimi podatki vnesete v nagradni obrazec - dobite ga v vseh poslovalnicah bank članic sistema
Activa, pri koncesionarjih Citroën v Sloveniji, ter na naslovu www.activa.si/nagradnaigra. Poslani obrazec vas bo uvrstil
med kandidate za enega od desetih avtomobilov Citroën C3 Exclusive 1.4i 16V (90KM), ki bodo izžrebani v dveh žrebanjih.
Prvi del nagradne igre bo potekal med 20. 4 in 20. 7., drugi pa med 1. 9. in 1. 12. 2008.
Več obrazcev pošljete, bližje boste nagradi.
Uporaba kartic ACTIVA ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Več na www.activa.si/nagradnaigra/pravila.

Citroën je za imetnike kartic Activa, ki bi v času akcije kupili
katerikoli model C3, dodatno pripravil posebno presenečenje,
ki ni vezano na sodelovanje v nagradni igri.

Banka Celje • Banka Koper • Deželna Banka Slovenije • Gorenjska Banka • Nova KBM • Poštna banka Slovenije • Raiffeisen Bank • Volksbank - Ljudska banka

Grafični motiv akcije

16. obletnica v znamenju Erazma Predjamskega
Praznovanje 16. obletnice, ki se ga
je udeležila večina zaposlenih v Activi,
se je sicer začelo delavno, z redno sejo
vseh odborov (KO, TS, STK). Po nekajurnem sestanku, na katerem so udeleženci
ovrednotili preteklo delo in se posvetili
prihodnjim načrtom, pa so le-ti z avtobusi krenili proti Postojni, kjer jih je na
Modrijanovi domačiji pričakala tipična
kraška malica z vsemi kulinaričnimi dobrotami tega geografskega območja.
Dobro okrepčana in prešerne volje se je
skupina nato odpravila na ogled Predjamskega gradu, kjer je spoznala boga-

Sproščeno vzdušje ob praznovanju obletnice

Erazem z ženo Polikseno
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to zgodovino tega gotskega bisera in se
za nekaj trenutkov vživela v znamenito
obleganje ob koncu 15. stoletja. S krajšim nastopom trebušnih plesalk med
oboki gradu se je ogled zaključil, sodelavke in sodelavci Active pa so se v poznopopoldanskih urah vrnili k Modrijanovi domačiji, kjer so do večernih ur
uživali na pikniku in si obljubili ponovno
druženje prihodnje leto.
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