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Cyfrowe Trendy 2018 
Zbiór naszych przemy leń na temat trendów cyfrowych, na które 
warto zwrócić uwagę w bieżącym roku 
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Na rynku usług cyfrowych, 
w ciągu ostatnich kilku lat, 
pojawiła się ogromna liczba 
innowacji. 

 

Wszystko staje się 
inteligentne. Możemy 
włączyć wiatło w domu, 
będąc na drugiej stronie 
wiata, możemy 

odblokować nasze drzwi za 
pomocą jednego kliknięcia. 
Urządzenia i aplikacje 
pozwalają na wiele więcej. 
 

 

 

Dla firm ważna jest 
interakcja z klientem. Każdy 
dąży do tego, aby była ona 
jak najlepsza. Na której z 

rodzących się możliwo ci 
możemy najbardziej 
polegać, aby to osiągnąć? 

 

W tym raporcie zebrali my 
kilka przemy leń i 
pomysłów, które, naszym 
zdaniem, można 
wykorzystać w tym roku, 
aby odróżnić się od 
konkurencji. 

 

 

 

Uważamy, że 2018 jest 
rokiem, który przyniesie 

dalszy postęp w 
doskonaleniu interakcji z 

klientem, tak by stawały się 
płynne, zunifikowane i nie 
rodziły problemów. 
 

2018 r. jest więc okresem, 
kiedy można umie cić 
klienta w centrum swojej 

cyfrowej strategii. 

W kierunku inteligencji i zaangażowania 

W P R O W A D Z E N I E  
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Na co zwracamy 

uwagę w 2018 r. 
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Nowe Rzeczywistości (New Realities) 

Rzeczywisto ć rozszerzona (AR - augmented reality) i rzeczywisto ć wirtualna (VR - virtual 

reality) stają się coraz bardziej dostępne dla konsumentów, a nowe produkty rynkowe, takie 
jak HoloLens Microsoft’a, wprowadzają rzeczywisto ć mieszaną (mixed reality – MR) na 

masową skalę. 

Inteligentni Asystenci (Smart Assistants) 

Systemy Google Now i Amazon Alexa są teraz w większej liczbie urządzeń niż kiedykolwiek. 
Także Microsoft Cortana i Apple Siri są teraz zintegrowane z domem. Nadszedł  czas na 
zastanowienie się, jak efektywnie korzystać z tych platform. 

Personalizacja (Personalisation) 
Sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence), uczenie maszynowe (ML - machine learning)  i 

więcej dobrej jako ci danych (high quality data) pozwalają tworzyć rozwiązania coraz lepiej 
dostosowane do wymagań i potrzeb użytkowników. 

Konwergencja (Convergence) 

Aby sprostać personalizacji, dane z różnych ródeł zewnętrznych i wewnętrznych muszą być 
zebrane w jednym miejscu. Pozwoli to firmom stworzyć jeden, pełny obraz ich klienta. 

Kontekst (Context) 
Usługi cyfrowe stają się coraz bardziej wiadome kontekstu, w jakim korzysta z nich 
użytkownik. Pozwala to dostarczać klientom informację i usługę adekwatną do czasu, miejsca i 
okoliczno ci, w jakich jest używana. 
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Rzeczywisto ć rozszerzona (AR) 
i rzeczywisto ć wirtualna (VR) 
nie są nowymi koncepcjami w 
wiecie cyfrowym. Wraz z 

goglami Microsoft Hololens 

pojawia się natomiast 
rzeczywisto ć mieszana (MR – 

mixed reality), choć dzi  jest 
jeszcze w wieku 

niemowlęcym . 
 

Jeste my wiadkami masowej 
ekspansji VR napędzanej przez 
producentów. Sony wypu cił 
gogle PlayStation VR, podczas 

gdy Samsung chwali się 
okularami Gear VR i łączy je ze 
swoimi smartfonami. Także 

inni znaczący gracze rynkowi 
jak burza wchodzą na rynek 
urządzeń VR. 
Przykładem jest  HTC, który 
przedstawił gogle HTC Vive 

powstałe we współpracy z 
producentem gier Valve Corp. 

Oculus Rift staje się produktem 
nisko budżetowym, ale wciąż 
zapewnia dobrą jako ć. 
 

Odradza się AR, a marki na 
całym wiecie stosują tę 
technologię. Typowy przykład 
zastosowania to sytuowanie 

modelu mebla w rzeczywistym 

pomieszczeniu. Innym 

przykładem jest użycie AR do 

wzbogacania materiałów 
drukowanych. Robi to np. Audi 

dla obniżenia kosztów 
drukowania. 

 

Badania wskazują, że rynek 
rozwiązań VR/AR/MR do 2021 
roku osiągnie warto ć 108 mld 
USD 

(TechCrunch, 2017). 

Nowe Rzeczywistości 
T R E N D  1  
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N E W  R E A L I T I E S  
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N E W  R E A L I T I E S  

Potencjał wzrostu AR i VR jest teraz 
bardzo realny 

 

Firma Statista przewiduje, że do końca 2018 roku całkowita liczba aktywnych 
użytkowników VR może osiągnąć 171 milionów osób. 
 

To przewidywane, masowe użycie jest spowodowane wieloma potencjalnymi 
możliwo ciami wykorzystania technologii VR, AR, MR. Należy do nich np. wirtualne 
używanie produktów i eksperymentowanie z nimi. Sprzedawcom da to całkowicie 
nowe narzędzia angażowania klientów w interakcję z oferowanymi dobrami. 
 

Do tego dochodzą nowe możliwo ci zastosowań VR i AR (a w przyszło ci także MR) w 
domu.  Zmienia to marketing dobór domowych, który staje się ekscytujący i 
niepowtarzalny. 
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Nowe reguły 

(game changers) 
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N E W  R E A L I T I E S  

Rozbudowane oprogramowanie i zestawy deweloperskie 

Tylko w zeszłym roku byli my wiadkami wydania przez Apple zestawu ARKit, podczas gdy Google wydał 
ARCore. Celem obu firm jest umożliwienie łatwiejszego tworzenie zasobów i oprogramowania AR/VR na ich 
urządzeniach. W efekcie oczekują one dalszego zwiększania nasycenia rynku tymi urządzeniami. 
Inne firmy, takie jak Unity czy Vuforia, proponują bardziej do wiadczonym twórcom CGI (Computer Generated 

Imagery) narzędzia do tworzenia ulepszonych rodowisk AR i VR. Coraz lepiej służą one podnoszeniu jako ci 
wykonywanych aplikacji. 

Lepszy sprzęt, niższe ceny 

Sprzęt staje się bardziej dostępny i łatwiejszy w użyciu dzięki dużej liczbie podmiotów na rynku i coraz 
bardziej innowacyjnym rozwiązaniom. Na przykład pojawienie się Google Cardboard, pozwoliło korzystać z 
rozwiązań VR na nisko budżetowych smartfonach z bardzo tanimi zestawami okularowymi. 
Na drugiej stronie skali – sprzętu zaawansowanego, głównie do gier, ceny także spadają. Umożliwia to 
przeciętnemu użytkownikowi na korzystanie z atrakcyjnych, realistycznych i wciągających gier na 
urządzeniach typu HTC Vive. 

 

Platformy społecznościowe 

Wraz z przejęciem Oculusa, Facebook zaczął ujawniać więcej informacji o swoich marzeniach dalszego 
rozwijania biznesu poprzez  wprowadzenia przestrzeni społecznej, w której ludzie będą wchodzić w interakcje w 
wirtualnej rzeczywisto ci. 
Także Microsoft podjął kroki w tej dziedzinie, przejmując firmę AltSpaceVR - autora platformy społeczno ciowej 
VR. 

Z kolei Google chce rosnąć, współpracując z partnerami takimi jak HTC i Lenovo, którzy pomogą mu tworzyć 
samodzielne zestawy okularowe VR, które będą mogły być używane w sytuacjach towarzyskich. 
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N E W  R E A L I T I E S  

Upewnij się, że rozwi zujesz realny problem 

Aktualnie problemem jest to, że VR i AR są często używane jako sztuczki . W pewien sposób stygmatyzuje to 
te technologie. Aby zerwać z takim ich postrzeganiem, musimy zapewnić, aby każdy przypadek ich w użycia w 
produkcie lub usłudze miał rzeczywiste znaczenie dla użytkownika i odpowiadał jego potrzebom. 

Nie ograniczaj się do wytwarzania, naucz się działać iteracyjnie 

Dochodzimy do wieku dojrzało ci AR i VR, a MR zaczyna odgrywać poważną rolę w miksie rozwiązań 
cyfrowych. Dlatego ważne jest, aby stale oceniać te technologie i testować je. Należy zaczynać od małych  
aplikacji, o ograniczonych funkcjonalno ciach, prowadzić sprinty prototypowe i testować ich efekty z 
rzeczywistymi użytkownikami. W ten sposób upewnimy się, że produkty, które tworzymy, są użyteczne i 
odpowiednie dla odbiorcy. To także wietny sposób, aby zmusić zespoły do my lenia w odmienny sposób i 
angażować je w proces twórczy. 

Mierz, mierz, mierz 

Nowe rzeczywisto ci wprowadzają nowe wymagania odno nie mierzenia zadowolenia użytkownika, jego 
zaangażowania i odczuć. Tradycyjne platformy pozwalają na monitorowanie aktywno ci. Grywalizacja jest z 
kolei sposobem na osiąganie masowego zaangażowania. Ważne jest jednak także zrozumienie emocji 
towarzyszących używaniu aplikacji AR/VR/MR. Można na przykład eksperymentować, wykorzystując czujniki 
twarzy w goglach, po to by ledzić i zrozumieć reakcje związane z używaniem aplikacji VR. W przypadku 
aplikacji AR możemy użyć kamery skierowanej do przodu (użytkownik musi wyrazić na to zgodę), aby 
monitorować ruchy i odczucia użytkownika. 
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wiat inteligentnych asystentów z 
dnia na dzień powiększa się o 
nowe, coraz lepsze urządzenia.  
 

Na CES 2018 pokazano więcej niż 
w poprzednich latach przykładów 
integracji inteligentnych 

asystentów z najróżniejszymi 
urządzeniami, w tym z 
lodówkami i prysznicami. 

Amazon, Google i Microsoft 

zaczynają być dostawcami usług 
dla producentów tych urządzeń. 
Jest oczywiste, że inteligentni 
asystenci i połączone urządzenia 
domowe zaczną się stawać 
codziennymi elementami 

naszego życia. 

 

 

W okresie bożonarodzeniowych 
zakupów 2017 hitem w USA były 
urządzenia Echo Amazona. W 

sam dzień Bożego Narodzenia 
najczę ciej ciąganą aplikacją ze 
sklepów Apple Store i Google 

Play była Amazon Alexa. Z kolei 

Google Home był numerem 2 w 
sklepie Play. 

 

Pojawianie się kolejnych graczy 
rynkowych, którzy przystępują do 
konkurencji w segmencie 

inteligentnych asystentów 

(Amazon Echo, Google Home, 

Apple HomePod), powoduje, że 

jest znacznie więcej niż 
kiedykolwiek rozważań 
dotyczących tego czy i kiedy 
integrować się z inteligentnymi 
asystentami.  

Inteligentni asystenci 

T R E N D  2  
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S M A R T  A S S I S T A N T S  
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S M A R T  A S S I S T A N T S  

Inteligentni asystenci 

pomog  nam w 
codziennym życiu 
Do niedawna uważano, że inteligentni asystenci to tylko 
sztuczki . Powoli jednak zaczynają nam one pomagać w 

codziennym życiu. 
 

Od odtwarzania naszej ulubionej muzyki po przebudzeniu, 

poprzez włączanie ekspresu do kawy, zanim dotrzemy do 
kuchni, po aktualizację codziennych wiadomo ci. Dla tego 
rodzaju czynno ci Inteligentni asystenci powoli zajmują 
miejsce mobilnych urządzeń noszonych w naszych 
kieszeniach. 

 

Rosnącą popularno ć asystentów widać szczególnie w 
statystykach wskazujących liczbę przeznaczonych dla nich 
aplikacji (Skills/Voice Apps). W czerwcu 2017 r. Amazon 

chwalił się 15 069 różnymi aplikacjami dla ekosystemu 
Alexa, o wiele więcej w porównaniu z 378 aplikacjami dla 
Google Now i 65 aplikacjami dla Microsoft Cortana. 
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Nowe reguły 

(game changers) 
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S M A R T  A S S I S T A N T S  

Narzędzia dla programistów s  dostępne 

Oprogramowanie dla inteligentnych asystentów wykorzystuje istniejące technologie. Jest to znaczące z wielu 
powodów, ale przede wszystkim z uwagi na szybko ć wprowadzania aplikacji na rynek i możliwo ć rozwijania 
ich w znanych już programistom ekosystemach. Na przykład specjalista znający stos (stack) AWS może w ciągu 
kilku godzin stworzyć aplikację (umiejętno ć) dla Alexy. 

Inteligentni asystenci sięgaj  do świata biznesu 

Aktualnie inteligentni asystenci dominują na rynku urządzeń dla domu. W połączonym domu (connected 

home), możemy sterować o wietleniem, ogrzewaniem, systemami rozrywkowymi, a nawet urządzeniami 
kuchennymi. Rynek jest zalewany różnego rodzaju integrującymi się z domem urządzeniami (np. żarówki z 
połączniem WiFi i sterowaniem). Dostępne są też uniwersalne platformy typu IFTTT, łączące aplikacje z 
urządzeniami. 
Pojawiły się już także aplikacje biznesowe. Wyobra my sobie na przykład, że podczas wewnętrznego spotkania 
pytamy inteligentnego asystenta, ile było odwiedzin naszej witryny internetowej w zeszły wtorek. Asystent po 
prostu poda tę informację za po rednictwem głosu i jeszcze wy wietli ją na ekranie, o którym wie, że na niego 
patrzymy. Ł cz  technologię z ludzkimi potrzebami 
W przeciwieństwie do niektórych innych technologii, instalacja inteligentnego asystenta nie wymaga żadnych 
specjalnych umiejętno ci. Większo ć z nich to urządzenia plug and play . Potrzeba zaledwie kilku minut by 
wykonać parę operacji na innym urządzeniu osobistym, np. smartfonie i podłączyć asystenta do Internetu. 
Gdy już tam jest, działa bez żadnych ograniczeń. Jest wyposażony w sztuczną inteligencję i pozwala 
użytkownikowi korzystać z ciągle zmieniającej się przestrzeni cyfrowej i łatwo adaptować technologię do 
własnych potrzeb. Jedno z typowych zastosowań to tworzenie listy zakupów – wymagające cierpliwo ci, 
nużące i łatwe do zapomnienia zadanie. Staje się proste, gdy mówimy do asystenta za każdym razem, kiedy 
przypomni nam się, że do listy zakupów trzeba co  dodać. 
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S M A R T  A S S I S T A N T S  

Jeszcze niezupełnie „tam” jesteśmy 

Użycie inteligentnych asystentów szybko ro nie, czego przykład mieli my w okresie wiątecznym 2017, w 
którym Amazon zanotował najwyższą jak dotąd sprzedaż urządzeń Echo. Jest jeszcze jednak wiele do 
zrobienia. Dominuje wykorzystanie asystentów w połączonym domu , co nadal wymaga wielu inwestycji i 
modyfikacji samego domu jak i znajdujących się w nim urządzeń. Tak jest dzi . Gdy jednak projektanci, firmy 
budowlane i dostawcy urządzeń w pełni u wiadomią sobie, jaki jest potencjał inteligentnych asystentów i 
odpowiednio dostosują swoje produkty i usługi, asystenci staną się wszechobecnym elementem domu 
łatwym do integracji z jego całym wyposażeniem. 

Czy nadszedł już czas, aby integrować z inteligentnym asystentem? 

Obserwujemy wiele eksperymentów z technologiami rozpoznawania głosu i inteligentnych asystentów. Na 
fali  jest temat połączonego i autonomicznego samochodu, gdzie na pewno technologie te znajdą szerokie 
zastosowanie. W przypadku domu, sukcesywnie mogą one wypierać obecne aplikacje mobilne i webowe. 
Ogólnie inteligentny asystent staje się jednym z punktów (obok komputera, smartphone’a, tableta, ekranu 

dotykowego w salonie sprzedaży, itp.) interakcji klienta z usługą ( customer journey ). Mówimy w jego 
przypadku o rodowisku zero User Interface (zero UI) , gdyż z racji komunikacji głosowej nie jest konieczne 
projektowanie i wykonywanie żadnego graficznego interfejsu. 

Zacznij od niewielkiego 

Je li chcemy eksperymentować, najlepiej zacząć od małej funkcjonalno ci. Np. stworzyć niewielki fragment 
cyfrowego domu i sprawdzić jak interakcję z nim zaprogramować w rodowisku zero UI  asystenta.  Dopiero 
wychodząc z tego punktu, można planować skalowanie i rozszerzanie usługi, pilnując, aby była odpowiednia 
do realizowanego zadania i nie stała się nikomu niepotrzebną sztuczką . 
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Dobrze czujemy się, gdy 
rozmówca kieruje się na nas 
swoją uwagę  i zwraca się 
bezpo rednio do nas. Wiele 
usług cyfrowych, pomimo 
ogromu dostępnych danych, 
nie w pełni odzwierciedla ten 
fakt. 

 

Personalizacja może dotyczyć 
najróżniejszych usług 
cyfrowych – systemów 

zarządzania tre cią, 
wyszukiwarek, portali 

społeczno ciowych, systemów 
rekomendacyjnych. 

 

 

 

 

Wraz z pojawieniem się 
sztucznej inteligencji i uczenia 

maszynowego następuje 
jako ciowy przełom. Możliwe 
staje się tworzenie usług i 
platform, które wchodzą w 
interakcje z nami jako lud mi i 
nie traktują nas jak 
anonimowe loginy, czy numery 

identyfikacyjne. 

 

Przynosi to jednak nowe 

wyzwania. Ochrona 

prywatno ci i zabezpieczenie 
danych powinny być 
traktowane z należytą uwagą 
zawsze, gdy tworzymy takie 

inteligentne usługi. 

 

 

Gartner przewiduje, że do 2020 
roku 85% interakcji z klientem 

będzie zarządzane bez udziału 
człowieka, a dodatkowo do 
końca 2018 roku cyfrowi 
asystenci zaczną rozpoznawać 
użytkowników usług cyfrowych 
za pomocą ich głosu i twarzy. 
 

72% liderów biznesu 

zapytanych przez PwC 

stwierdziło, że sztuczna 
inteligencja przyniesie ich 

biznesom korzy ci w 
przyszło ci  (PwC). 

Personalizacja 

T R E N D  3  
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P E R S O N A L I S A T I O N  

Tak jak kawa, cyfrowe 

usługi mog  być 
„serwowane” specjalnie dla 
nas 

Statyczne witryny internetowe nie są już normą, ponieważ ludzie 
oczekują dopasowanych, atrakcyjnych tre ci, które mówią  
bezpo rednio do nich. Gdy jeste my w stanie je dostarczać, 
obserwujemy retencję i pozytywne nastawienie klientów i w efekcie 
ro nie nasza zdolno ć do poprawy zwrotu z inwestycji (ROI). 
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P E R S O N A L I S A T I O N  

Usługi staj  się inteligentne 

Sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence) i uczenie maszynowe (ML – machine learning) zaczynają być 
podstawą kontaktów online. Google używa swojej wiedzy o naszej historii działań w Internecie, aby dostarczyć 
nam odpowiednią reklamę i przewidzieć nasze zapytania. Facebook rekomenduje wła ciwe osoby, które 
możemy dodać do grona znajomych. LinkedIn rekomenduje profesjonalistów, po to by pomóc nam rozszerzać 
i ulepszać sieć kontaktów. Taka inteligencja stanie się w przyszło ci drugą naturą  usług cyfrowych i 
oczekiwaniem ich użytkowników. Nieinteligentne rozwiązania będą rzadziej używane. 

Przyspieszenie i eliminacja żmudnych procesów 

AI i ML pomagają firmom usuwać te etapy wewnętrznych procesów, które zajmują dużo czasu. Umożliwia to 
szybsze uzyskanie pożądanych rezultatów. Jako przykład można podać firmy, w których program 
komputerowy dokonuje wstępnej selekcji aplikacji kandydatów do pracy. 
Innym przykładem jest Adobe Photoshop. ML umożliwia aplikacji znajdowanie twarzy w obrazie, a następnie 
monitorowanie wyrazu tej twarzy i możliwo ć jego zmiany bez uszczerbku dla jako ci obrazu. Nigdy więcej 
strasznych portretów rodzinnych! 

Obsługa klienta staje się powszechna i bardziej dostępna 

Kontakty biznes-konsument (B2C) mogą stać się dużo łatwiejsze i bardziej przystępne dla klientów, gdy użyje 
się chat botów. Można przenie ć obsługę klienta na chat bota, użyć procesora języka naturalnego (NLP – 

natural language processing) dla zrozumienia jego zapytań i jednocze nie indywidualnie dostosowywać 
odpowiedzi na nie. Z czasem AI i ML zajmą miejsce drzew decyzyjnych, po to by optymalizować proces obsługi 
klienta. Dodatkowo, chat boty pozwalają rozmawiać z klientami poprzez popularne kanały komunikacji, takie 
jak Facebook czy WhatsApp. 
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AI jest daleka od pełnej realizacji 
AI i ML są nadal w stadium rozwoju i dzi  jeszcze nie można w pełni na nich polegać. Dlatego decydując się na 
nie, trzeba postępować rozsądnie i przeprowadzić własne badania. DeepMind, firma przejęta przez Alphabet 

Inc., której pracownicy są uważani za liderów w dziedzinie AI, otworzyła dostęp do dużej czę ci swojej 
dokumentacji. To może pomóc firmom w ocenie, czy i kiedy będzie odpowiedni moment, aby zaadaptować AI. 
Rozwijanie aplikacji w przestrzeni AI bez dobrego rozumienia tego, co jest tworzone i jakie ograniczenia trzeba 

na to nałożyć, jest ryzykowne. 

Istniej  prostsze metody personalizacji 
Znacznie łatwiejszym wej ciem na rynek personalizacji może być np. wdrożenie systemu zarządzania tre cią 
wyposażonego w odpowiednie mechanizmy. Takim systemem jest na przykład CMS firmy Sitecore. easyJet 

użył tego systemu do wy wietlania użytkownikowi spersonalizowanej strony głównej swojego serwisu WWW. 
Jej zawarto ć jest ustalana na podstawie wcze niejszych zapytań użytkownika w wyszukiwarce Google. 

Personalizowanie treści w zależności od kanału komunikacji 
Najwięcej uwagi przykładamy do tre ci w podstawowych kanałach komunikacji, takich jak strona WWW czy 
aplikacja mobilna. Prostsze, skrócone przekazy dostosowane do specyfiki innych kanałów typu newsletter, 
portale społeczno ciowe, grupy dyskusyjne mogą wspierać pozytywną interakcję i zaangażowanie klienta w 
kontakt z marką. Należy jednak uważać, aby te interakcje nie obróciły się przeciw samej marce np. w 
przypadku publikowania przez odbiorców negatywnych komentarzy. W tym przypadku kluczowa jest 

moderacja, która może być wspierana przez mechanizmy ML i AI. 
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Korzystanie z systemów i usług 
cyfrowych zaowocowało 
zgromadzeniem mnóstwa 

danych przechowywanych w 

różnych miejscach. Mogą one 
być kluczem do pełnego 
wykorzystania potencjału 
biznesowego firmy. 

 

Konwergencja danych to 

zgromadzenie ich w jednym 

miejscu i takie użycie, aby 
lepiej rozumieć klientów, 
wiadczone usługi, 

dostarczane produkty, 

pracowników i wiele więcej. 
 

 

 

 

Inteligentne modelowanie 

danych, jasne cele i wska niki 
wydajno ci (KPI) oraz analiza 
danych w czasie rzeczywistym 

pozwalają firmom 
podejmować wykonalne i 
efektywne decyzje, w wyniku 

których poprawiają się 
interakcje z klientem i w 

efekcie zwiększa się zwrot z 
inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy jednak zwrócić uwagę 
na problemy, które mogą się 
pojawić. RODO (GDPR) sprawi, 
że firmy będą musiały być 
bardziej odpowiedzialne i 

rygorystyczne w przetwarzaniu 

danych klientów. Temu 

zagadnieniu będą musiały 
po więcić znacznie więcej 
uwagi niż obecnie. 
 

Konwergencja 

T R E N D  4  
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Unifikacja danych jest 

wielk  ide , ale stwarza 
nowe ryzyka i wyzwania 
Zasady wynikające z RODO (GDPR) są oczywistym wymaganiem, na 
które trzeba zwrócić uwagę. Dodatkowo jednak, kiedy planuje się 
zunifikowanie danych pochodzących z różnych ródeł, trzeba także 
rozumieć, jakie implikacje dla bezpieczeństwa takie działania przyniosą. 
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API s  dostępne i łatwe w użyciu 

ródła danych są obecnie powszechnie wzbogacane o API. Oznacza, że można łatwo tworzyć usługi, które 
trafiają do ródeł zewnętrznych i importują z nich dane do jednej, centralnej platformy.  Dodatkowo serwisy 
takie jak apigee pozwalają tworzyć warstwy API ponad bazami danych. Oznacza, to, że można łatwo 
wymieniać dane z innymi usługami, serwisami i systemami bez konieczno ci tworzenia dedykowanych 
systemów integrujących. 

Business Intelligence staje się coraz bardziej inteligentna 

Zmienia się warstwa Business Intelligence. Platformy takie jak Microsoft Power BI, można integrować ze 
ródłami danych i za po rednictwem dedykowanych, graficznych paneli (dashboards) wizualizować je, 

analizować i porównywać. Opracowanie wspomnianych paneli z wykorzystaniem platform typu MS Power BI 
jest łatwe i szybkie. Dzięki temu w prosty sposób otrzymuje się narzędzia, które pozwalają zinterpretować i 
zrozumieć dane i dają wgląd w zjawiska, które te dane opisują. 

Jeden obraz klienta 

więtym Graalem marketingu jest jeden, kompleksowy obraz klienta. Teraz można wiązać informacje z 
różnych ródeł z jednym okre lonym klientem. Można mapować korzystanie przez niego ze strony 
internetowej firmy oraz z firmowej aplikacji mobilnej. Można do tego dodać zupełnie inne informacje, na 
przykład ile kilometrów przeszedł w dniu dzisiejszym, co zjadł i ile to miało kalorii. Mając taki obraz, można 
indywidualnie traktować i rozmawiać z każdym klientem oraz pozyskiwać nowych na przyszło ć. 
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RODO (GDPR) już w praktyce obowi zuje 

RODO (GDPR) komplikuje pozyskiwanie danych z różnych ródeł i unifikowanie ich. Trzeba uważać, aby nie 
naruszyć zasad, które zawarte są w tych regulacjach. Musi być opracowana jasna polityka korzystania i 
ochrony danych osobowych. W przeciwnym przypadku grożą wysokie kary, a w przypadku nieuprawnionego 
dostępu do tych danych usługa może być usunięta lub zablokowana. 

Znaj swoje dane i ogranicz swoje usługi 
Modelowanie danych jest wyjątkowo ważne. Jest ono równoznaczne zrozumieniu roli, jaką te dane pełnią w 
okre lonej usłudze, czy serwisie. Konwergencja nie oznacza gromadzenia danych ze wszystkich możliwych 
ródeł. Konwergencja to okre lenie, które dane są konieczne oraz zdecydowanie, które serwisy zewnętrzne są 

potrzebne, a które operacje należy wykonać samemu. Efektywna konwergencja spowoduje, że firma zacznie 
budować tylko takie platformy i usługi, które będą unikalne lub zastąpią nieefektywne i kosztowne usługi 
zewnętrzne. 

Uwzględnij CAŁ  firmę 

Każda czę ć, dział, zespół firmy ma odmienne wymagania. Dlatego, tworząc koncepcję konwergencji, należy 
zaangażować wszystkich interesariuszy w firmie, powołać dedykowany komitet sterujący. Zapewni to, że każda 
potrzeba będzie wzięta pod uwagę i że wszystkie wymagane dane będą dostępne dla zespołów firmy. 
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Ogromna ilo ć danych, jaką 
dysponujemy, powoduje, że 
kontekst nigdy nie był bardziej 
istotny niż teraz. 
 

Urządzenia zapewniają nam 
dane o korzystaniu z aplikacji, 

lokalizacji w której to 

korzystanie miało miejsce, 
parametrach tego korzystania 

(np. dane dotyczące transakcji), 
a także innych danych 
pozornie nie powiązanych z 
aplikacją. Mogą to być zdjęcia 
zrobione przez użytkownika, 
dane o znajomych, z którymi 

ostatnio rozmawiał, godzina, 
kiedy się obudził i wiele więcej. 
 

 

Powyższe dane pozwalają 
kreować interakcje z klientem 
dostosowane do kontekstu. 

Trzeba umieć wykorzystać 
kontekst dla dostarczenia 

wła ciwych tre ci mających 
znaczenie dla użytkownika w 
danym momencie, w 

okre lonym miejscu i 
okoliczno ciach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligentne dane znaczą coraz 
więcej. Przykładem jest start-
up Crowdr specjalizujący się w 
usługach lokacyjnych. Używa 
on danych o użytkowniku do 
interakcji z lokalami 

gastronomicznymi. Pozwala 

barom i restauracjom kierować 
ofertę do wyselekcjonowanych, 
potencjalnych klientów, gdy 

przechodzą obok ich lokali. Z 
drugiej strony przekazuje 

użytkownikom informację, 
który lokal jest zajęty, a który 
nie. W tym przypadku kontekst 

zasadniczo zmienia pojęcia 
sprzedaży  i potencjalnego 

klienta . 

Kontekst 

T R E N D  5  
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Trafność staje się kluczow  
przewag  konkurencyjn  
Trafno ć dostarczanych tre ci jest motorem zapewnienia lojalno ci klienta i daje 
przewagę konkurencyjną jako innowacja sama w sobie. Dzięki niej możemy budować 
zaufanie i angażować klienta, nie robiąc nic, co by go oburzało. 
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Lokalizacja jest dostępna wielu różnych formach 

Możemy uzyskać dostęp do lokalizacji użytkownika w skali makro, prosząc go o włączenie usług 
lokalizacyjnych GPS w urządzeniu. Możemy również ledzić położenie użytkownika w skali mikro, 
wykorzystując beacony, NFC i RFID. Zachęcenie użytkownika do interakcji wskazujących miejsce jego 
przebywania pozwala tworzyć inteligentne usługi oraz zbierać dane, które niosą wiele informacji o 
użytkowniku. 

Kontekst wyraża się wieloma różnymi sygnałami 

Kontekst to nie tylko lokalizacja. Należy u wiadomić sobie, że obecnie urządzenia i usługi cyfrowe dają dużo 
więcej sygnałów o użytkowniku. Nie tylko informują, że kto  ich używa, ale także mają możliwo ć stwierdzenia 
kim ten kto  jest, jak się czuje, co robi, co chciałby robić, co lubi i kogo zna, itd. Daje to nieograniczone 
możliwo ci interakcji i angażowania użytkownika w kontakt z usługą. 

Inteligencja pozwala tworzyć unikalne doświadczenia 

Apple i Google uruchomiły inteligentne platformy do wspomagania rozwoju coraz lepszych, inteligentnych 
aplikacji wykorzystujących umiejętno ci uczenia maszynowego i głębokiego uczenia (DL– deep learning), takie 

jak na przykład wizualne dopasowywanie wzorców, posługiwanie się językiem naturalnym i rozpoznawanie 
obrazów. Celem jest proaktywne uczenie się aplikacji i w konsekwencji personalizowanie interakcji z 
użytkownikiem. Korzysta się z wielu punktów danych i złożonych reguł rozumowania, aby zapewnić 
użytkownikowi unikalne do wiadczenia w korzystaniu z usługi. 



makolab.com, uk.makolab.com, us.makolab.com 

Kluczowe punkty 

24 

C O N T E X T  

Najlepsza okazja pozyskania lojalnych klientów 

Lojalno ć jest jedną z najstarszych i najbardziej efektywnych form marketingu, czy to zewnętrznego (klienci) 
czy wewnętrznego (pracownicy). Wła ciwe użycie danych i dobrze opracowany ich model pozwalają zwiększać 
lojalno ć klientów, poprawiać konwersję oraz retencję. 

Wykorzystuj dane w każdej chwili 
Wykorzystanie kontekstu opiera się na szeregu mikro-akcji podejmowanych przez użytkownika. Każdej takiej 
akcji powinna odpowiadać kontrakcja aplikacji. Powinna ona mieć okre lone, odpowiednie do sytuacji 
znaczenie. Reguły, które rządzą sekwencją akcja – kontrakcja można zautomatyzować, tak aby usługa sama 
reagowała na działania użytkownika. W efekcie firma może uzyskać głębsze i lepsze relacje z klientem. 

Chwytaj mikro-chwile i wykorzystaj je w rozwoju produktu 

Mikro-chwile to momenty, kiedy użytkownik korzysta z urządzania, najczę ciej mobilnego, po to by działać w 
okre lonym celu - nauczyć się czego , zrobić co , odkryć co , zobaczyć co  czy kupić co . Wtedy ujawniają się 
jego intencje i działania.  Znaczenie mikro-chwil trzeba jest ważne do rozwijania produktu w całym cyklu jego 
życia. Zrozumienie danych i interakcji powinno pomagać w kolejnych iteracjach jego ulepszania. Te 
przyrostowe zmiany produktu mogą z czasem spowodować większe zaangażowanie klientów w kontakt z 
firmą i w efekcie szybszy zwrot z inwestycji. 
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Blockchain 
Wraz z pojawieniem się kryptowalut i podjęciem prac z technologią blockchain przez większe 
organizacje, oczekuje się wzrostu ilo ci aplikacji wykorzystujących tę technologię oraz coraz 
szerszego ich stosowania. Dostępno ć tych aplikacji na rynku konsumenckim jest obecnie 
niewielka. Może jednak wzrosnąć z uwagi na to, że w ramach prowadzonych prac B+R odkrywa 
się coraz więcej możliwo ci tej technologii. 

PWA (progressive web apps) 
PWA wprowadza nową jako ć, dając użytkownikowi urządzenia mobilnego łatwo ć korzystania 
z przeglądarki połączoną z mocą natywnej aplikacji. Co najważniejsze, użytkownik nie musi 
instalować PWA. Może łączyć się z aplikacją webową za pomocą ikony na ekranie swojego 
urządzenia mobilnego. 

Infrastruktura 
Infrastruktura chmurowa była istotną czę cią postępu obserwowanego w ciągu ostatnich lat i 
nadal stale się rozwija. Po to by szybciej dostarczać użytkownikowi żądane tre ci optymalizuje 
się wykorzystanie zasobów takich jak procesor, pamięci, łącza, bazy danych. Nowe platformy 
chmurowe poprawiają jako ć dostarczania usług cyfrowych i redukują koszt tego działania. 

Otwarta bankowość (open banking) 
Ten nowy obszar ma zrewolucjonizować sposób kreowania usług finansowych. Możemy 
wykorzystać API wystawiane przez banki (wkrótce obowiązek także w Polsce) po to by stworzyć 
usługi, która będą wymieniały z nim dane klienta. Są już na przykład aplikacje, które potrafią 
integrować wszystkie usługi finansowe klienta w jednym serwisie, tak aby dać mu pełen obraz 
jego sytuacji finansowej. 
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