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HEUTHES zwyciêzc¹ w
IT@BANK 2010

naczelnego „Miesiêcznika Finansowego
BANK" Stanis³awa Brzeg-Wieluñskiego.

30.11.2010

Rozstrzygniêto doroczny ranking
„Miesiêcznika Finansowego BANK"
skupiaj¹cy najlepsze firmy informatyczne specjalizuj¹ce siê w rozwi¹zaniach
dla bankowoœci oraz bran¿y finansowej.
W rankingu
IT@BANK
2010 firma
HEUTHES
zdoby³a I miejsce w kategorii
Efektywnoœæ.
HEUTHES zaj¹³ równie¿ 5
miejsce w zestawieniu
ogólnym firm,
12 miejsce w
podrankingu
„Pozycja firm
w sektorze finansowym" oraz 18
miejsce w kategorii „Potencja³
rozwojowy".

„Wiele lat temu uczyliœmy siê od
banków efektywnego dzia³ania. Dzisiaj
my mo¿emy podzieliæ siê naszymi
rozwi¹zaniami i wiedz¹ z bankami, aby i
one osi¹ga³y jak najwy¿sz¹ efektywnoœæ" - powiedzia³ Wojciech Grzybek,
Prezes Zarz¹du HEUTHES Sp. z o.o.
odbieraj¹c nagrodê z r¹k redaktora

Pierwsze miejsce w konkursie
IT@BANK HEUTHES zdoby³ w odstêpie
dwóch lat ju¿ po raz drugi. Potwierdza
to, ¿e strategia rozwoju systemów
informatycznych dla sektora finansowego, obrana kilkanaœcie lat temu
przez zarz¹d firmy by³a s³uszna i
efektywna. Opiera siê ona na koncepcji
budowy aplikacji w oparciu o w³asne,
wysokozaawansowane technologie. Do
najwa¿niejszych nale¿¹ Client-WebServer i HDB. Najwa¿niejsze systemy
informatyczne firmy to MULTICENTAUR,
GRYFCARD oraz rozwi¹zanie
ERP/CRM/DMS dla przedsiêbiorstw
dostêpne zarówno w trybie SaaS, jak i
licencji o nazwie ISOF. Najnowszym
opracowaniem skierowanym tak¿e do
instytucji finansowych jest ISOFWorkflow, zapewniaj¹cy obs³ugê
dokumentów elektronicznych, formularzy i ich obiegów.

By³a to ju¿ V edycja rankingu,
tradycyjnie organizowanego przez
redakcjê "Miesiêcznika Finansowego
Bank", wydawanego przez Centrum
Prawa Bankowego i Informacji.
Sporz¹dzono go na podstawie ankiet
specjalnie przygotowanych przez
analityków rynku bankowego. Wrêczenie nagród dla laureatów rankingu
IT@BANK nast¹pi³o w dniu 18 listopada
br. w trakcie konferencji przygotowanej

przez Zwi¹zek Banków Polskich,
podczas której poruszone zosta³y
najbardziej priorytetowe kwestie z
obszaru technologii informatycznych w
odniesieniu do instytucji finansowych.
Licznie zgromadzonych uczestników
powita³ prof. dr hab. Remigiusz
Kaszubski, dyrektor Zespo³u Systemu
P³atniczego i Bankowoœci Elektronicznej w ZBP.

Konferencja zosta³a podzielona na 3
sesje. Pierwsz¹ z nich pt. "Zarz¹dzenie
poprzez zwiêkszenie efektywnoœci
procesów IT" prowadzi³ prof. Kaszubski.
Sesja druga poœwiêcona zosta³a
bezpieczeñstwu IT z omówieniem
obecnych tendencji i kierunków
rozwoju tej ga³êzi rozwi¹zañ. Moderatorem by³ Andrzej Kawiñski z Forum
Technologii Bankowych ZBP. "Cloud
Computing - czy banki w Polsce wejd¹
w chmurê obliczeniow¹?" to g³ówny
temat ciesz¹cej siê du¿ym zainteresowanie sesji trzeciej, której prowadz¹cym by³ po raz kolejny prof.
Remigiusz Kaszubski.
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