Otevřené cesty
31. května 2018 / 9:00 / City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Program akce
Hlavní blok
9:00 - 9:15

Úvodní slovo
Dalibor Z. Chvátal - Internet Info

9:15 - 9:35

PSD2 quo vadis
Martin Vurm - PwC Česká republika
Nový zákon o platebním styku otevřel třetím stranám přístup ke klientským datům. Jak velký je zájem o licence v České
republice a jaké ﬁnanční služby banky a FinTech nabídnou spotřebitelům? Bankovní asociace vydala open-banking
standard sjednocující pravidla pro přístup k platebním účtům. Jaké technologické prostředky budou banky využívat pro
komunikaci s třetími stranami a pro silné ověření zákazníků?

9:40 - 10:10

Platby v digitálním světě
David Brendl - Visa
V následujících několika letech se očekává, že bude existovat více jak 30 miliard chytrých zařízení, které budou připojené
na Internet a budou mezi sebou komunikovat. Součástí této komunikace může být i platba. Nicméně v tomto světě
plastová platební karta a POS terminál nejsou relevantní a prezentace Platby v digitálním světě bude o evoluci platebních
karet, POS terminálů a akceptace obecně pro svět digitálních plateb.

10:15 - 10:35

Česká spořitelna - průkopník otevřeného bankovnictví
Martin Medek - Česká spořitelna
Regulace trh obvykle neotvírají a přeceňovaná směrnice PSD2 je toho do jisté míry důkazem. Zda se bankovní sektor
opravdu otevře a digitalizuje, záleží v prvé řadě na bankách samotných. Revoluci nedělají úředníci, ale lidé s vůlí, chutí a
přesvědčením. Mnoho z nich je i v bankách a zkušenosti České spořitelny dokazují, že cesta k větší otevřenosti
bankovnictví nemusí být diktována shora.

10:40 - 11:00

Měření ﬁnančního zdraví v aplikaci Spendee
Jakub Sechter - Spendee
Jak lze na základě transakčních dat automaticky na míru vypočítat uživatelům aplikace jejich ﬁnanční zdraví a doporučit
kroky k jeho zlepšení? Jak přitom zachovat intuitivnost a jednoduchost aplikace? Jak lze toto vše využít ke zvyšování
engagementu uživatelů s aplikací?

11:05 - 11:35

Coﬀee Break

11:35 - 12:05

Marketing Fintechs v roce 2018
Sean Patterson - Euro Digital Partners
Startupy Fintech mají v roce 2018 více příležitostí k růstu a získání ﬁnancování než kdykoli v minulosti. V této prezentaci
se zaměříme na zkušenosti s hledáním zdrojů ﬁnancování pro primární úpisy digitálních mincí a na klíčovou roli, kterou u
tohoto typu ﬁnancování hraje marketing.

12:10 - 12:30

Business ﬁnance řešení pro malé a střední podniky, případová studie
Adam Šoukal - Platební instituce Roger
Přednáška věnována zejména způsobům ﬁnancování malých a středních ﬁrem. Představení alternativních možností
ﬁnancování ke klasickým dluhovým a podílovým nástrojům. Představení případové studie jedné nebo více malých ﬁrem z
praxe a jejich způsob ﬁnancování.

12:35 - 13:35
13:35 - 13:55

Oběd
Finanční startupy z pohledu spotřebitele
Dalibor Z. Chvátal - Internet Info
Aktuální přehled ﬁnančních startupů, u kterých je mobil na prvním místě. Pohled uživatele, který si s nimi hraje a používá
je. Výhody i rizika pro stávající ﬁnanční společnosti.

14:00 - 14:20

Dejte sbohem hotovosti
Petr Herzmann - Direct ﬁnance Europe
Chcete mít víc času na samotný byznys? Nebaví vás řešit oběh hotovosti ve ﬁrmě? Vaši zaměstnanci každý měsíc tráví
spoustu času vyúčtováním služebních výdajů? A Vaše účetní je zavalená hromadou papírových účtenek? To přece do 21.
století nepatří! Zavřete oči a představte si, že řídíte ﬁremní ﬁnance on-line, v reálném čase a bez papírů, máte neustálý
přehled za co a jak vaši zaměstnanci utrácí a hotovost distribuujete prostřednictvím pár kliků.... Že to není možné? Ale je!
S chytrou aplikací od Direct ﬁnance a předplacenými kartami Mastercard to můžete zažít i ve Vaší ﬁrmě.

14:25 - 14:45

Ochrana mobilních bankovních aplikací
Tomáš Rosa - Raiﬀeisenbank
Bezpečnost mobilních zařízení ne vždy a ne dokonale drží krok s trendem svěřovat těmto nástrojům stále více citlivých
dat a řídit přes ně důležité bankovní operace. Z pohledu architekta takových aplikací je proto důležité znát slabiny
mobilních platforem a způsoby, jak se s nimi vyrovnat. V přednášce se budeme přehledově věnovat speciﬁckým rysům
mobilní kryptograﬁe, ochraně integrity kódu aplikací a také biometrické autentizaci.

14:50 - 15:20
15:20 - 15:50

Coﬀee Break
Digital payments - mobile ﬁrst
Richard Walitza - Mastercard
Proč je mobilní aplikace lepší než mobilní web - aneb jak uspět v digitálním světě.

15:55 - 16:15

Který člověk je největší hrozbou pro počítačovou bezpečnost?
Jiří Nápravník - SALAMANDR
Programování je čistě lidská práce, žádná fyzika, žádná chemie. Když budeme na tvůrce software a celých informačních
systémů stejně nároční jako jsme na výrobce letadel, automobilů nebo dětských hraček, tak se situace v oblasti
bezpečnosti rychle zlepší.

16:20

Předpokládaný závěr akce

