
  

#SustainHack

„Dedykowany portal bankowości internetowej 
dla osób starszych i niedowidzących”



  

Portale bankowe- stan obecny

     Obecne internetowe portale bankowe dostarczają wiele 
udogodnień dla użytkowników, posiadają rozbudowane narzędzia 
i są intuicyjne w użytkowaniu… Ale czy dla wszystkich?

     Rozbudowana funkcjonalność portali bankowych, zawierająca 
wiele zakładek, odnośników i podstron, sprawia, że korzystanie   
z portali bankowych jest dla osób starszych niezrozumiałe             
i w efekcie zniechęca te osoby do korzystania z bankowości 
internetowej.



  

Proponowane rozwiązanie

     Rozwiązaniem ułatwiającym, budzącym zaufanie i przede wszystkim 
zachęcającym osoby starsze do korzystania z bankowości internetowej mogłoby 
być stworzenie dedykowanego portalu internetowego. Portal taki posiadałby 
bardzo okrojoną, podstawową funkcjonalność tj. przeglądanie historii rachunku 
bankowego oraz dokonywanie przelewów. Dodatkowym atutem takiego portalu 
byłby bardzo prosty, przejrzysty, z dużymi czcionkami interfejs.  

     Przykładem słuszności takiego rozwiązania może być telefonia komórkowa- na 
rynku telefonów jest wiele aparatów dedykowanych dla seniorów, oferujących 
tylko podstawowe funkcje tj. dzwonienie, wysyłanie/ odbieranie sms oraz 
charakteryzujących się dużymi klawiszami i dużą czcionką wyświetlacza.



  

Cechy proponowanego portalu

➢ duże czcionki tekstu, z audiodeskrypcją po najechaniu myszką,
➢ prosty, przejrzysty i łatwy do zrozumienia interfejs,
➢ brak rozbudowanych i zawiłych funkcjonalności oraz opcji 

dodatkowych,
➢ dedykowana infolinia dla osób korzystających z portalu,
➢ możliwość indywidualnego rozbudowania funkcjonalności portalu 

dla chętnych osób, po przyswojeniu podstawowej wersji.  



  

Przykładowy wygląd portalu- 
historia rachunku

Blok nagłówkowy z podstawowymi
informacjami o koncie.

Całość strony z dużymi, wyraźnymi czcionkami.

Po najechaniu myszą tekst jest odczytywany.

Dwa przyciski do podstawowych funkcjonalności:
historii rachunku i wykonania przelewu.

Historia rachunku z paskiem przewijania

Wyraźny numer 
specjalnej infolinii dla użytkowników
dedykowanego portalu bankowego



  

Przykładowy wygląd portalu- 
wykonanie przelewu

Prosty blok wykonywania przelewu.



  

Przykładowy wygląd portalu- 
wykonanie przelewu

Kod weryfikujący np. jako sms, 
lub na dostarczanej tradycyjną 

pocztą karcie.



  

Zalety rozwiązania

➢ popularyzacja bankowości internetowej wśród osób 
starszych, 

➢ nauka korzystania i obsługi portalu bankowego dla osób 
starszych, 

➢ zwiększenie zaufania osób starszych do bankowości 
internetowej i nowych technologii,

➢ umożliwienie korzystania z bankowości internetowej osobom 
niedowidzącym.



  

Podsumowanie

     Obecne internetowe portale bankowe doskonale 
odpowiadają na potrzeby młodych ludzi, dla których internet     
i rozwiązania mobilne są czymś naturalnym, intuicyjnym. 
Niestety dla osób starszych są one niezrozumiałe, zbyt 
skomplikowane. Osoby takie nie mają zaufania do bankowości 
mobilnej. Dedykowany portal internetowy, dostosowany do 
potrzeb osób starszych pozwoliłby im wykorzystać możliwości 
bankowości mobilnej i nabrać do niej zaufania.
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