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bpost bank lanceert nieuwe, overzichtelijke
website en tools
Nieuwe look & feel voor bpostbank.be, PCbanking en MOBILEbanking
bpost bank zet volop in op de modernisering van zijn digitale
platformen. Dat vertaalt zich in een nieuwe website, een nieuw systeem
voor PCbanking en binnenkort ook een nieuwe app voor MOBILEbanking.
In lijn met de waarden van bpost bank zijn de nieuwe tools zowel op
desktop als op tablet en mobile duidelijk en overzichtelijk. Alle klanten
worden in golven naar de nieuwe systemen begeleid en omgeschakeld.

Klaar voor de toekomst
Gebruiksgemak en duidelijkheid zijn de kernwoorden van de nieuwe website en
de nieuwe systemen voor online en mobiel bankieren van bpost bank. De drie
platformen hebben dezelfde look en zijn op dezelfde intuïtieve manier
opgebouwd. Op de website vinden consumenten geen ingewikkelde technische
uitleg over het productengamma, maar wel een beknopte en duidelijke
samenvatting van alle producten en diensten om hen het leven op financieel vlak
alvast eenvoudiger te maken.
Frédéric Jonnart, Directeur Marketing & Sales: “Dankzij het nieuwe online
platform zijn we klaar voor de vernieuwingen van de toekomst en zullen we beter
kunnen inspelen op de veranderende behoeftes van onze klanten. Bovendien
vonden we het tijd om de look & feel van onze website, PCbanking en
MOBILEbanking op te frissen en te kiezen voor een moderne, visuele en
duidelijke stijl. Maar niet alles is nieuw, klanten zullen nog steeds alle informatie
en tools terugvinden die ze op de vorige versies raadpleegden. En alles is
uiteraard uitgebreid getest en 100% veilig en stabiel bevonden.”
Migratie in golven
De profielen van klanten die online en/of mobiel bankieren worden tussen nu en
eind december naar de nieuwe systemen omgezet.
Frédéric Jonnart, Directeur Marketing & Sales: “Voor PCbanking gaat het om zo’n
420.000 klanten, voor MOBILEbanking zijn het er meer dan 120.000. Om te
vermijden dat zij zich allemaal op hetzelfde moment op het nieuwe systeem
aanmelden, hebben we ervoor gekozen om de omschakeling in golven te laten
gebeuren. Zo kunnen we op elk moment en voor iedereen een optimale
dienstverlening blijven garanderen. Klanten worden op voorhand persoonlijk op
de hoogte gehouden.”

	
  
Over bpost bank	
  
bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige
Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen
van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost
bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar
complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten
eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar
eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost
bank: “Zoveel is duidelijk”
"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam
van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank
(DU).
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