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GenZ a digitálne technológie

GOBankingRates

„Digitálni domorodci“ – nepoznajú 

svet bez internetu, neustály prístup 

k digitálnym technológiám

GOBankingRates

Získavanie informácií – cca 38% 

zo sociálnych médií

Forbes

Tvoria výrazný podiel – až 40% 

amerického spotrebného trhu, 

nakupujú hlavne cez internet  

VentureBeat

82% Mileniálov používa na hry 

svoje smartfóny

37% na konzolách a iba 27% na PC

FinReport.sk

HladamInvestora.sk

Preferujú zelené investovanie do 

ESG fondov, ETF, kryptomien, aj 

keď stále prevažujú akcie 

Až 86% Slovákov neinvestuje

Nadácia PARTNERS a agentúra Focus

GOBankingRates

Preferencie 

24,8% Work-Life balance

19,6% vášeň pre kariéru

16,5% len peniaze



GenX, Y a Z

Podpora rôznych 

investičných služieb

• Execution Only

• Investment Advisory

• Managed portfolios

Podpora rôznych 

distribučných 

kanálov

• Internet a mobil

• Pobočka

• Distribúcia tretími 

stranami

Podpora rôznych 

typov klientov

• Retail

• Mass

• Affluents

• Private

• Institutional



dár

Komplexnosť Asset Management Platform

WEALTH 

MANAGEMENT

CUSTODY

RISK & 
PORTFOLIO

MANAGEMENT

REGULATORY 

MONITORING

FUND 

MANAGEMENT

KLIENTSKE APLIKÁCIE POBOČKOVÁ APLIKÁCIA



Digitálna obsluha

DIGITÁLNY ONBOARDING

• Získanie klienta za pár minút

• Biometrická autentifikácia

• Overenie klienta v registroch

• Eco-friendly dokumentácia na pár 

klikov 

DIGITÁLNA STAROSTLIVOSŤ

• Investovanie a obsluha klienta 

bez obmedzení 

• Aktuálny prehľad o majetkovom 

účte vždy klientovi po ruke 

• Real-time a cielená komunikácia 

smerom na klienta  

• Použitie biometrie aj na iné účely

„HAPPY“ 

GenZ



Risk & Portfolio Management 

Portfólio

• Ohodnotenie

• Výkonnosť

• Limity

Dashboardy a 

widgety

Interaktívne a 

real-time 

reporty 

Responzívne

prostredie



PSD 2

ČO VÁM PRINESIE? 

• Dáta o klientovi

• Informácie o finančnom správaní sa 

klienta 

• Možnosť cielenej komunikácie s 

klientom 

• Zjednodušenie služieb

• Šetrenie nákladov na prevod

• Klient stále ostáva v jednej aplikácii AKO TO FUNGUJE? 

• Jednoducho pomocou API 

Account Information Services (AIS) 

Payment Initiation Services (PIS)



• Všetky investičné produkty klienta od rôznych spoločností na 

jednom mieste, v jednej aplikácii?...

• GenZ už má ten správny vek a je digitálne pripravená  

A Vy? 



Ďakujem za 

pozornosť



Goldmann Systems, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4

811 02 Bratislava

+421  2 6544 0343

info@goldmann.sk

www.goldmann.sk


