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Jedno rozwiązanie. 
Wiele możliwości. 
Wspólne korzyści.



Po pierwsze 
klient!

Pełne wsparcie banku i klienta. 

Produkty i usługi:

• System transakcyjny i księga główna

• Płatności i rozliczenia

• Obsługa zajęć egzekucyjnych

• Platforma wymiany danych pomiędzy 

bankiem a instytucjami uprawnionymi

Analityka biznesowa:

• Hurtownia danych

• Sprawozdawczość obowiązkowa 

i zarządcza

• Zarządzanie ryzykami

• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wspólna Platforma Informatyczna (WPI) to unikatowe rozwiązanie stworzone 

z myślą o bankach spółdzielczych, które zapewnia im dostęp do nowator-

skich rozwiązań informatycznych. Zawiera wszystko czego potrzebuje dzisiaj 

nowoczesna instytucja finansowa – począwszy od systemu transakcyjnego, 

bankowości internetowej i mobilnej, aż po sprawozdawczość obligatoryjną 

i zarządczą oraz narzędzia z obszaru Business Intelligence. 

WPI stawia na uwspólnianie usług, które jest potężną siłą i szansą dla rozwoju tego sektora. Pozwa-

la na redukcję kosztów oraz poprawę efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych, 

zwiększając równocześnie ich konkurencyjność.

Z WPI bank spółdzielczy otrzymuje wsparcie we wszystkich obszarach swojej działalności:



WPI zapewni Ci także: 

• Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

• Aktualizację oprogramowania systemowego 

i narzędziowego

• Przeprowadzanie operacji zamknięcia dnia, 

miesiąca i roku

• Administrację aplikacji biznesowych

• Ograniczenie kosztów infrastruktury 

i utrzymania systemów

• Dostęp do nowoczesnych i zawsze 

aktualnych rozwiązań

• Proste i szybkie wdrażanie nowej oferty

• Podniesie jakości obsługi klienta

Obsługa klienta:

• Bankowość internetowa 

• Aplikacja mobilna

• Obsługa procesów biznesowych 

• Komunikacja masowa

Wsparcie operacyjne:

• Rejestr udziałowców

• Masowy wydruk dokumentów

• Rozwój aplikacji biznesowych oraz 

dostosowanie do aktualnych zmian 

prawnych

• Wsparcie ekspertów

• Infrastrukturę sprzętową

• Utrzymanie serwerowni

• Szeroka oferta usług dodatkowych 

• Możliwość dostosowania bankowości do 

potrzeb klientów

• Wysoki poziom bezpieczeństwa danych 

i realizowanych procesów

• Spełnienie obowiązków regulacyjnych

Skorzystaj już dziś!
0 zł na start, bez ryzyka. 

Platforma została zbudowana w modelu biznesowym, który ogranicza koszty inwestycji do 

niezbędnego minimum. Bank spółdzielczy, decydując się na wdrożenie WPI, nie ponosi ryzyka 

finansowego niepowodzenia projektu, gdyż jest to jeden z elementów, za który odpowiada 

Asseco. Ma natomiast zapewnioną przewidywalność opłat, które są realizowane w formie stałej, 

miesięcznej opłaty abonamentowej.

Co zyskasz z platformą WPI?
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