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ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno 
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć blisko 430 
placówek, ponad 770 bankomatów i 690 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych 
oraz internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i 
platformę współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING.  
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą 
usługi z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów 
detalicznych i korporacyjnych w ponad 40 krajach. Zatrudnia ponad 100 tysięcy 
pracowników w wielu znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka 
ING. 

 

ING Bank Śląski w finale konkursu „Lider Informatyki” 
ING Bank Śląski znalazł si ę w gronie trzech instytucji finansowych zakwalifiko wanych do finału  16. 
edycji konkursu „Lider Informatyki” , w kategorii „Bankowo ść i finanse. Konkurs, organizowany przez 
redakcj ę Computerworld, promuje przedsi ębiorstwa i instytucje, które najefektywniej wykorzy stuj ą 
rozwi ązania ICT w biznesie i swojej działalno ści.  
 
Celem konkursu „Lider Informatyki” jest wyróżnienie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych najlepiej 
wykorzystujących ICT (Information and Communications Technology) w swojej działalności. Jury ocenia 
innowacyjność zgłoszonych projektów, rolę IT w organizacji firmy oraz poziom wspierania przez ICT wartości 
i procesów biznesowych.  
 
 
ING Bank Śląski zgłosił do konkursu następujące rozwiązania: 
 

• Orange Express - aplikację do obsługi detalicznych procesów kredytowych we wszystkich kanałach 
dystrybucyjnych. Dzięki automatycznej decyzji kredytowej proces udzielania kredytu jest szybszy,  
a klient nie musi przychodzić do banku kilka razy, 

• ING Księgowość - aplikacja umożliwiająca świadczenie klientom korporacyjnym usług finansowo-
księgowych i kadrowo-płacowych z wykorzystaniem internetu, bez konieczności bezpośredniego 
kontaktu osób obsługujących z klientem. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu narzędzi z systemami 
bankowymi, 

• Opłatomaty – zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które umożliwia klientom samodzielne 
dokonanie opłaty np. w urzędzie, poprzez wybór rodzaju płatności za pośrednictwem ekranu 
dotykowego oraz zeskanowanie kodu wielowymiarowego (2D) 

oraz  
• Bankomaty zbliżeniowe w kategorii innowacyjny projekt, 
• Enterprise 2.0 w kategorii w kategorii wdrożenie telekomunikacyjne.  

 
 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 26 września br. w Warszawie. Podczas Gali zostaną 
wyłonieni laureaci nagród za ciekawe wdrożenie telekomunikacyjne i projekty proekologiczne.  
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