Kto tworzy cyfrowego konsumenta? Aspekt technologiczny.
Technologie nas otaczają. Wszyscy korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych –
nawet nie mając tej świadomości.
1. Płatności zbliżeniowe
- najprostszy przykład to płatności zbliżeniowe. W Polsce pojawiły się ponad 10 lat temu. Nie
wszyscy pamiętają czasy, kiedy przy płaceniu kartą trzeba było się podpisywać… Potem
pojawiła się autoryzacja kodem PIN i płatności zbliżeniowe,
- część ekspertów uważała nawet, że takie plastiki się u nas nie przyjmą. Dzisiaj już wiemy,
że to nieprawda.
- podczas debiutu kart zbliżeniowych pojawiały się wątpliwości związane z bezpieczeństwem.
Część ekspertów uważała nawet, że taka forma płatności plastikiem się nie przyjmie. Teraz
już wiemy jak bardzo się pomylili… Zgodnie z badaniem Mastercard 25% polskich
konsumentów codziennie płaci zbliżeniowo,
- według danych Mastercard w 2017 roku 70% transakcji kartą stanowiły transakcje
zbliżeniowe. Pod tym względem Polska jest liderem w Europie. NBP podaje, że w portfelach
nosimy prawie 30 milionów kart z funkcją zbliżeniową.
2. BLIK
- kolejny przykład to BLIK. Rozwiązanie Polskiego Standardu Płatności staje się coraz
popularniejsze. W 2017 roku przy użyciu BLIKa przeprowadzono ponad 33 miliony
transakcji o łącznej wartości 4,5 miliona złotych. To spory wzrost w porównaniu do roku
2016, kiedy to takich operacji przeprowadzono 8,9 miliona.
BLIK pozwala na płatności w fizycznych sklepach, z przepisaniem kodu, w Internecie,
przelewy P2P oraz wpłaty i wypłaty z bankomatów bez użycia karty. W 2017 roku
najpopularniejsze okazały się transakcje w Internecie. W IV kwartale 2017 roku z 12 mln
transakcji aż 8,5 mln stanowiły transakcje online.
3. Urządzenia ubieralne
- w 2016 roku na polskim rynku pojawiły się mobilne płatności od Google, czyli Android
Pay. Rozwiązanie polega na płaceniu smartfonem przy wykorzystaniu technologii NFC.
Coraz popularniejsze są też płatności tak zwanymi urządzeniami ubieralnymi – na przykład
smartwatchami.
Zgodnie z badaniem Mastercard 27% Polaków deklaruje, że w przyszłości będzie płacić w ten
sposób. Już w 2020 roku 62% urządzeń ubieralnych na rynku ma służyć do płatności – to
także dane Mastercard.
4. Rękawiczki Visa
- ciekawym przykładem urządzeń ubieralnych służących do płacenia mogą być rękawiczki
płatnicze od Visy – przygotowane z myślą o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w
Pjongczangu.

5. Czatboty
- kolejny trend to tak zwane czatboty – czyli wirtualni asystenci służący do obsługi klienta.
Korzystają z nich banki, ale także firmy ubezpieczeniowe, czy pizzerie. Czatboty
wykorzystują sztuczną inteligencję. Z takich rozwiązań korzystają na przykład banki ING
Bank Śląski i Credit Agricole, ubezpieczyciel Warta, albo sieć pizzerii Domino’s.
- czatbot pomoże w zaciągnięciu pożyczki, pomoże poruszać się po systemie, pomoże zgłosić
szkodę oraz zamówić pizzę. Systemy posługują się naturalnym językiem, a klient może mieć
wrażenie, że rozmawia z konsultantem. Jaką przewagę mają czatboty nad pracownikami? Na
przykład nie tracą cierpliwości i nie pobierają pensji.
- Za pomocą takiego programu możemy kompletować zamówienie przez kilka godzin,
wielokrotnie je zmieniając -a bot i tak będzie dla nas miły i nie straci cierpliwości.
6. Sztuczna inteligencja/Google Maps
- mówiąc o sztucznej inteligencji nie sposób nie wspomnieć o Google. Żartobliwie mówi się,
że firma z Mountain View wie o nas więcej niż my sami.
- ten widok zna chyba każdy z nas. Google Maps, czyli mapy od Google, bez których ciężko
wyobrazić sobie poruszanie po nieznanym mieście. Kiedyś trzeba było pytać o drogę
przechodniów, albo wertować kilku stronicową mapę… Teraz Google pobiera dane na temat
lokalizacji i wyszukań – dzięki czemu przypomni nam o planowanej podróży (na przykład
locie samolotem).
- W ramach Google Maps wyświetli się nam też adres hotelu, w którym dokonaliśmy
rezerwacji – nawet jeżeli nie tego szukaliśmy na mapie miasta, do którego podróżujemy. Ktoś
powie, że jest to nadmierna ingerencja w prywatność użytkowników i może będzie miał
trochę racji… Ale czy to nie ułatwia nam życia? Konsumenci przyzwyczajają się do takich
wygodnych rozwiązań.
7. Sztuczna inteligencja i samochody bez kierowcy
- Sztuczna inteligencja to także przyszłość transportu. Technologię samoprowadzących się aut
rozwijają na przykład Uber, Google, albo Tesla Elona Muska. Uber rozpoczął przewożenie
pasażerów swoimi autami nowej generacji już 2016 roku. Oczywiście za kierownicą wciąż
siedział człowiek, który czuwał nad prawidłowym działaniem systemu,
- na początku lutego Elon Musk zdradził, że kurs w pełni autonomicznej Tesli to kwestia od 3
do 6 miesięcy. Chodzi o pokonanie trasy od zachodniego do wschodniego wybrzeża USA bez
żadnego udziału człowieka. Pierwotnie celem firmy było przeprowadzenie takiego testu przed
końcem ubiegłego roku.
- Elon Musk przyznał, że Tesla mogła przebyć trasę z Los Angeles do Nowego Jorku już w
zeszłym roku, ale firma wolała poczekać aż odpowiednie oprogramowanie znajdzie się we
wszystkich pojazdach. Ponadto kod nie był do końca gotowy i uwzględniał tylko tą wskazaną
trasę. Nie byłby to więc samochód w pełni autonomiczny, który potrafi sobie radzić z niemal
każdym kursem, a właśnie to jest celem Elona Muska.
8. Carrefour i zakupy bez kolejek

- dzięki technologiom całkowicie zmienia się też doświadczenie zakupowe dla klientów. To
już nie tylko płatności kartą i telefonem, ale także likwidowanie kolejek do kas.
- w jaki sposób? Towary skanujemy za pomocą smartfona, dzięki aplikacji mobilnej.
Wkładamy je do koszyka, a przy specjalnej kasie dajemy do zeskanowania tylko kod z ekranu
telefonu. Nie trzeba ponownie wypakowywać zakupów przy kasie. Takie rozwiązanie w
Polsce oferuje na przykład Carrefour czy Piotr i Paweł.
- aplikacje pozwalają też tworzyć listy zakupów, które zostaną nam przywiezione do domu.
W sklepie nie ma interesującego nas towaru? Albo nie chce nam się dźwigać ciężkich
zgrzewek wody? Na specjalnym ekranie w sklepie można wybrać opcję dostawy do domu.
9. Amazon Go – sklepy bez kas
- o krok dalej idzie Amazon, który w ogóle postanowił zrezygnować z kas. Testowy sklep już
działa w amerykańskim Seattle. Wejście do sklepu jest możliwe dzięki aplikacji mobilnej
Amazona, która generuje kod QR, skanowany przez bramkę. Dzięki zaawansowanej
technologii system wykrywa, które towary zabieramy z półek. Płatność odbywa się już po
opuszczeniu sklepu – za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
- Wchodząc do sklepu klient musi mieć uruchomioną apkę Amazona. Naciskamy odpowiedni
przycisk i rozpoczynamy wędrówkę po sklepie. Placówka jest wyposażona w czujniki,
kamery, komputerową analizę obrazu oraz kognitywne komputery. Twórcy projektu twierdzą,
że technologia wykorzystywana w nowym sklepie Amazona, ma być podobna do tej
używanej w autonomicznych samochodach.
Dzięki tej technologicznej kombinacji system nie tylko wykryje jakie towary zabieramy z
półek, ale również zareaguje na to, gdy któryś odłożymy. W momencie opuszczenia sklepu
aplikacja zsumuje wydatki i obciąży nimi konto klienta. Co ciekawe otrzymamy również
paragon.
Co ważne, w nowym sklepie Amazon nie wykorzystuje technologii rozpoznawania twarzy.
Sztuczna inteligencja zna dokładną wagę każdego produktu – dlatego biorąc dwa jogurty za
jednym zamachem nie oszukamy komputera. Chyba, że zastąpilibyśmy jeden jogurt workiem
z piaskiem o takiej samej wadze – niczym Indiana Jones. Ale to chyba zbyt dużo zachodu dla
drobnych włamywaczy.
10. Amazon Key – dostawa zakupów nawet, gdy nie ma nas w domu
- jeżeli mówimy o Amazonie, to warto wspomnieć o Amazon Key, czyli rozwiązaniu które
pozwoli na dostarczanie zakupów nawet gdy klienta nie ma w domu. Usługa na razie będzie
dostępna tylko na terenie USA i dla klientów pakietu Prime, czyli zarejestrowanych na
zakupowej platformie, albo na serwisie VOD Amazona. Żeby skorzystać z Amazon Key
trzeba zakupić zestaw za około 250 USD, w jego skład wchodzą – kamera współpracująca z
systemem Alexa i zintegrowana z systemem blokada do drzwi.
W momencie, gdy kurier dotrze pod wskazany adres i nikogo nie zastanie, w swojej aplikacji
wybiera opcje odblokowania drzwi. Amazon sprawdza, czy zgadza się osoba dostawcy, adres
i wskazana godzina i następnie odblokowuje drzwi. Natomiast klient w swojej apce dostanie
powiadomienie o wizycie i dzięki streamingowi na żywo będzie mógł nadzorować kuriera.

Dzięki Amazon Key będziemy mogli wpuścić do domu również ekipę sprzątającą, albo
hydraulika.
11. Inteligentne okulary do łapania przestępców
- na koniec mała ciekawostka związana ze sztuczną inteligencją. Chińska policja została
wyposażona w specjalne okulary z funkcją rozpoznawania twarzy. Gadżet miał się przydać
podczas obchodów chińskiego nowego roku – niektórzy twierdzą, że jest to największa
migracja na świecie. Chińczycy przemieszczają się pomiędzy miastami, odwiedzając rodziny
i znajomych.
Chińskie władze informują, że nowe okulary już przyczyniły się do złapania 7 podejrzanych
przestępców i prawie 30 osób podróżujących pod fałszywym nazwiskiem. Produkowane są
przez pekińską firmę LLVision Technology
Okulary działają bardzo podobnie do kamer CCTV (wykorzystywanych do monitoringu
ulicznego, bądź wewnątrz budynków). Są połączone z bazą danych, w której znajdują się
podobizny poszukiwanych osób. System identyfikuje twarz przechodnia i porównuje ją z
wizerunkami z bazy danych.
Nowe okulary ze sztuczną inteligencją mają pewną przewagę nad kamerami – są w stanie
lepiej rozpoznać twarz w tłumie. Podczas gdy kamera tkwi w jednym miejscu ciężko jest jej
zidentyfikować osobę, która przemieszcza się w ulicznym tłumie. Policjant w okularach może
natomiast poruszać się za podejrzanym, jeżeli system zasugeruje jakieś nieprawidłowości.
Zgodnie z niektórymi szacunkami do 2020 roku w Chinach ma być nawet 600 milionów
kamer CCTV.

