
Inovativní přístup 
k mobilnímu bankovnictví

 4 důvody, proč 
zvolit CMB řešení

Empatický přístup
Díky rozhovorům s lidmi 
získáváme skutečný obraz 
o stávajících bariérách 
a využití služeb a vymýšlíme 
řešení, která budou 
uživateli přijata. Naše 
návrhy ověřujeme během 
empatických workshopů, při 
kterých získáváme zpětnou 
vazbu na aplikaci ještě před 
její vlastní realizací.

Spolupráce s klienty
Není nutné, abyste 
vypracovávali studie, co Vaši 
zákazníci chtějí. Svá řešení 
testujeme s budoucími 
uživateli – samotnými klienty 
bank.

Inovativní funkce
Clever Mobile Banker 
přirozeně využívá schopností 
chytrých zařízení a doplňuje 
běžné internetové 
bankovnictví o nové funkce, 
které jinde nenajdete a odliší 
Vás pak od konkurenčních 
aplikací.

Podporujeme platformy:

Rozvoj produktu
Sledujeme trendy ve světových bankách i v oblasti mobilních 
technologií. Clever Mobile Banker pravidelně obohacujeme o nové 
funkcionality, které přinesou uživatelům i finančním institucím 
výhody. Při navrhování mobilní aplikace se snažíme o dokonalou 
ergonomii, atraktivní design a klademe též důraz na intuitivnost 
ovládání. Při vývoji a testování spolupracujeme s koncovými 
uživateli – klienty bank.

Banka v kapse
Clever Mobile Banker je mobilní aplikace 
určená pro chytré telefony a tablety. 
Umožňuje uživatelům správu bankovního 
portfolia a osobních nebo firemních financí. 
Banka či jiná finanční instituce otevírá pro 
své klienty prostřednictvím této aplikace 

Empatický přístup

Spolupráce s klienty bank

Inovativní funkce

nový kanál, který 
dokáže zpřístupnit 
stávající služby 
internetového 
bankovnictví za 
maximálního využít 
vlastností mobilního 
telefonu - a to 
kdykoliv a kdekoliv 
je potřeba. 



Funkce které klienti 
opravdu chtějí
Naším průzkumem trhu jsme 
získali přes 260 nápadů na unikátní 
i standardní funkce mobilního 
bankovnictví, díky kterým se 
odlišíte. Tyto moduly jsme 
schopni zapracovat do Vašeho 
stávajícího i budoucího mobilního 
bankovnictví, a získat tak pro Vás 
zásadní náskok před konkurencí. 

Tím je zajištěna dostupnost řešení 
a umožněno škálování (distribuce 
zátěže).

Další předností serverové části 
je „šetrný přístup“ k interním 
systémům banky. Server 
monitoruje dostupnost a v případě 
výpadku je volání API služeb banky 
na dočasnou dobu přerušeno. 
Díky tomu nedochází k dalšímu 
přetěžování nedostupných 
interních systémů.

Kontaktujte nás na emailu:
business@cleverlance.com

Vlastnosti produktu

Clever Mobile Banker Server 

Jádro serveru 

Služby třetích stran 

Interní 
systémy 
banky 

Business logika 

FSPL konektor 

J2me banking 
konektor 

Volání API služeb banky 

Zprávy, kurzy 

Body zájmů - POI 

Webové služby 
(zůstatek, historie, platba …) 

Tlustý 
klient 

Hybridní 
klient 

Tenký 
klient 

J2me 
klient 

Geolokační 
služby 

Mapové 
dlaždice 

Klient Server 

Technické řešení
Standardně naše řešení nabízíme 
jako nativní aplikaci pro platformu 
Android a iOS. Architektura celého 
řešení umožňuje i další způsoby 
implementace klientských aplikací 
postavených buď jako webový 
klient s využitím HTML5, nebo 
hybridní klient kombinující oba 
přístupy.
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QR kódy 

Složenky, faktury 

Doklady 

Ka
rt

y 
Zamknutí/odemknutí karty 

Slevové programy 

Online produkty 

Cestovní pojištění 

Augmented reality 

Společné nákupy 

Personální finance 

Budoucí zůstatek 

Chytrá platba Změny limitů 

Nedílnou součástí řešení je 
i serverová část, jež optimalizuje 
komunikaci mezi klientskými 
aplikacemi a interními systémy 
zákazníka. Zároveň konsoliduje 
aplikační rozhraní klientských 
aplikací, které mimo služeb 
banky obsahují i geolokační 
služby (bankomaty, pobočky, 
obchodní partneři a další). Server 

Stránky 
produktu
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je možno provozovat 
paralelně v clusteru. 

CMB


