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Vasja Vehovar, RIS: "Slovensko e-bančništvo
odlikuje precejšnje zadovoljstvo, saj ga
anketirani ocenjujejo kar z oceno okoli štiri ali
več od največ pet."
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RIS: Četrtina uporabnikov e-bančništva je iskala pomoč
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objavljeno 2.2.05 22:30, št. 24/2005

RAZISKAVA O UPORABI INTERNETA V SLOVENIJI KAŽE, DA KLJUB TEŽAVAM, KI JIH JE IMELO V MINULEM LETU
SLOVENSKO E-BANČNIŠTVO, ŠE VEDNO UŽIVA PRECEJŠNJE ZAUPANJE

V zadnji anketi e-bančništva med gospodinjstvi, ki
je potekala decembra lani, prvi izsledki potrjujejo
tehnološko in uporabnostno težavnost
e-bančništva. Skoraj četrtina uporabnikov je
morala poiskati pomoč.

Vasja Vehovar, vodja projekta RIS (Raba
interneta v Sloveniji), omenja le nekaj ugotovitev
raziskave, ki osvetljujejo tehnološko in
uporabnostno težavnost e-bančništva. "Izsledki
zadnje ankete e-bančništva med gospodinjstvi
decembra lani potrjujejo te težave. Skoraj četrtina
uporabnikov je morala že poiskati pomoč,
večinoma po telefonu. Še večji je delež
uporabnikov e-bančništva, ki so potrebovali
pomoč pri namestitvi, velik pa je tudi odstotek
tistih, ki so morali pojasnjevati stanje na računu
svoje e-banke," pojasnjuje Vehovar.

Več težav pri zagotavljanju zasebnosti in
varnosti

Na splošno sta na internetu čedalje pogostejši vprašanji zasebnosti in varnosti, ki v Sloveniji med
uporabniki interneta - v primerjavi z drugimi državami - tradicionalno nista pogosti. "Kljub temu
e-bančništvo še vedno uživa precejšnje zaupanje, še posebno, če ga primerjamo z zaupanjem v
elektronsko plačevanje s kreditno kartico," razlaga sogovornik. "Tudi zadovoljstvo z različnimi
komponentami aplikacij e-bančništva je razmeroma visoko, saj dosega oceno približno štiri ali celo več
na skali do največ pet, čeprav je v zadnjem času nekoliko upadlo in zaostaja denimo za zadovoljstvom
z mobilnim bančništvom, in tudi za zadovoljstvom z e-nakupovanjem."

Nezaupanje počasi premagano

Decembrska raziskava kaže, da je nezaupanje, ki je verjetno nastalo zaradi nekaj prejšnjih medijsko
odmevnih težav e-bančništva, nekako premagano. Število uporabnikov interneta, ki razmišljajo o
e-bančništvu, je v drugi polovici minulega leta po daljšem času spet začelo naraščati.
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