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چالش هاي پیش روي بانکداري الکترونیک در حوزه  
 رقابت بانک ها

 مجید قاسمیدکتر 

 

 عصر اطالعات•

  افزایش حال در چشمگیري شکل به شده تولید الکترونیکی محتواي حجم–
 .است

  به طور محتوا نوع این انتقال و پردازش بازیابی، ، ذخیره فناوري هاي توان–
 .می شود برابر 2 ساالنه متوسط

  بهبود یا شده ایجاد روزانه مذکور محتواي از بهره برداري فناوري هاي–
 .می یابند

 گرایش هاي و شاخصه ها هوشمندي و یکپارچگی دقت، سرعت، امنیت،–
 .هستند حاضر عصر

 

 

 

 عصر حاضر
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 از اقتصادي، بنگاه هاي تاثیرگذارترین و بزرگ ترین از یکی عنوان به بانک ها•
 .نیستند مستثنی نوین فناوري هاي قاعده

 عظیم حجم از تا می سازد قادر را بانک ها نوین فناوري هاي از استفاده•
 باشند؛ داشته را بهره برداري بهترین و بیشترین دارند، اختیار در که اطالعاتی

 یعنی این و
 بازار نامحدود و ارائه خدمات گسترده مبتنی بر مشتري–

 قدرت بیشتر در رقابت–

 ساعته 24عدم محدودیت زمانی و ارائه خدمات به صورت –

 سیاست ها و استراتژي هاي هوشمندانه تر–

 ارتقاء نام تجاري–

 

 

 

 

 گذر از بانک کاغذي به بانک الکترونیکی

 بانکداري الکترونیکی یعنی

 

 

 
 

 
  و نرم افزاري نوین فناوریهاي به کارگیري با بانکی و مالی خدمات ارائه در

 سخت افزاري

 

 

 
 

 شاخصه هاي بانکداري الکترونیک

 حداکثر سازي

 تنوع سرعت امنیت   اعتماد دقت انعطاف پذیري یکپارچگی

 وفاداري بهره  وري نظارت دسترسی رضایت کیفیت مشتري

 حداقل سازي

 خطا سوءاستفاده ریسک پیچیدگی منابع فیزیکی حضور فیزیکی هزینه ها
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 فنی و تکنیکی•

 یکپارچه سازي•

 امنیتی•

 فرهنگی و اجتماعی•

 مدیریتی•

 

 

 چالشهاي پیش رو

 دانش فنی•
 تغییرات سریع و پیوسته فناوري هاي کاربردي و زیرساختی•
 فناوري هاي بومی و تحریم ها•

 نرم افزار–
 سخت افزار–

 سادگی و کارایی•
 زیرساخت •

 کانال هاي ارائه خدمات–
 شبکه مخابراتی و ارتباطی–
 مراکز داده–
 امکانات سخت افزاري–
 پایگاه داده–
 ابزارهاي کنترلی و نظارتی–

 چالش هاي فنی و تکنیکی
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 شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با راهکارهاي بانکی•

 تحلیل و برداشت از مفاهیم–

 میزان دانش فنی و بانکی  –

 دسترسی•

 گسترش  و به روز رسانی•

 میزان آشنایی کارکنان بانک با سامانه هاي بانکداري•

 )ادامه(چالش هاي فنی و تکنیکی 

 یکپارچه سازي•

 ابزارهاي هوشمندي کسب و کار–

 مدیریت پورتفوي براي مشتریان–

 اتصال به سایر سیستم ها و سرویس ها و ارائه خدمات مکمل•

 ارتباط بانک و بیمه–

 ارتباط بانک و بورس–

 

 چالش هاي یکپارچه سازي



٠٣/٢٧/١۴٣٣ 

۵ 

 زیرساخت هاي امنیتی•

 روش هاي سخت افزاري و نرم افزاري تضمین امنیت•

 کشف روش هاي تقلب و استفاده هاي ناصحیح–

 تضمین محرمانگی–

 جلوگیري از سرقت اطالعات–

 ساز و کارهاي قانونی برخورد با متخلفان•

 

 

 چالش هاي امنیتی

 تفکر سنتی جامعه ایرانی•
 سادگی و کارایی•
 انتظارات جامعه از خدمات الکترونیکی•
 اعتماد به بانکداري الکترونیکی•

 عدم ارائه سرویس–
 مغایرت گیري و برگشت پول–
 امنیت اطالعات–

 اطالع رسانی•
 آموزش استفاده از خدمات الکترونیکی•

 استفاده بهینه، کارا و امن–
 اهمیت محرمانگی اطالعات بانکی نظیر رمزها–

 
 

 چالش هاي فرهنگی و اجتماعی
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 مدیریت سنتی•
 سازوکارهاي قانونی•
 همسویی مدیریت در ارائه خدمات الکترونیکی•
 سرمایه گذاري در حوزه هاي مرتبط•
 شفافیت سیاست ها و استراتژي ها•

 تعاریف استاندارد–
 تفسیرهاي متفاوت از یک موضوع–

 چندگانگی مراکز تصمیم گیري•
 بازاریابی•
 جابجایی مدیران و تغییر ساختار•
 نوآوري و خالقیت•
 نگرش بلند مدت•

 چالشهاي مدیریتی

 

 با تشکر


