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 از استفاده با دوره دراین .است بانکداري نظام در رایانه کاربرد آغازین نقطه دوره این 
 اي دسته صورت به شعب، در شده تولید کاغذي اسناد و اطالعات مرکزي، هاي رایانه

 رایانه، اصلی کاربرد لذا گردید، می انجام آنها روي پردازش شبانه و ارسال مرکز به
 به و اطالعات پردازش و بود اي رایانه هاي فایل به کاغذ تبدیل و دفاتر ثبت به محدود

 .گرفت می صورت مرکزي رایانه هاي اطاق در  کماکان ها حساب رسانی روز

و ننمود ایجاد ها بانک مشتریان رفاه جهت در تاثیري اتوماسیون، عملیات دوره این در 
 و دقت ایجاد ، اتوماسیون تاثیر تنها .نگذاشت جاي بر ها بانک بین نیز رقابتی تاثیر

 .بود ها حساب موازنه در سرعت
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شعب و گردید فراهم الکترونیکی صورت به بانکی عملیات انجام امکان دوره این در 
  شخصی هاي رایانه به شبیه ظاهر، در که ها ترمینال بکارگیري ازطریق قادرشدند

 صورت به ،مرکزي بزرگ هاي رایانه و مخابراتی خطوط از استفاده با و بودند امروزي
   .باشند داشته دسترسی ها حساب به پیوسته

هنوز لکن بخشیده سهولت را پردازش و جستجو امکان ها ترمینال چه اگر دوره این در 
 به ها حساب گردش و اطالعات ورود طریق واز بانک کارمندان توسط کارها تمامی

 حدودي تا کاغذي اسناد از انبوه استفاده به نیاز فقط و گرفت می صورت ها ترمینال
 که افرادي به نیاز هنوز زیرا دهند کاهش را خود کارکنان نتوانستند لذا شد، برطرف

 .داشت وجود باشند ها بانک به مراجعین پاسخگوي
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دستگاه به مراجعه یا تلفن طریق از مشتري دسترسی امکان دوره این در 
 به شخصی کامپیوتر یا مغناطیسی یا هوشمند کارت از استفاده و خودپرداز
 و دریافت عملیات انجام ضمن گردید قادر مشتري و شد ایجاد حسابش

 دوره، این در .دهد انجام الکترونیکی صورت به نیز  را وجوه انتقال و پرداخت،نقل
  .شود می مراجعین طوالنی هاي صف از خالی مرور به ها بانک شعب

و باجه جلوي در مکانیزه هاي سیستم بودن اي جزیره دوره این ویژگی ترین مهم 
 حساب با را مشتریان که است ارتباطی هاي سیستم توسعه همچنین و باجه پشت

 خدمات ارائه در انسانی نیروي وجود هنوز دوره این در .سازد می مرتبط هایشان
 هاي سیستم بین هماهنگی ایجاد وظیفه انسانی نیروي از بخشی و است موثر

 بانک هاي هنوزفعالیت لذا .دارند عهده به را مشتریان مختلف نیازهاي و اي جزیره
 از بخشی تنها دیگر عبارت به و نشده الکترونیکی کامل طور به و واقعی معناي به

  شده مکانیزه ها سیستم و بانکی عملیات وارد اطالعات الکترونیکی تبادل فرآیند

 :باشد می مواجه اساسی مشکل دو با بانکی نظام دوره این در است
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ارائه براي آنها ناهماهنگی و بودن اي جزیره مکانیزه، هاي سیستم یکپارچگی عدم 
   مشتریان به خدمات

همچنین و مطمئن و گسترده سریع، ارتباطی و مخابراتی خطوط نیافتگی تکامل 
 و یکدیگر به ها بانک شعب نمودن متصل براي الزم ارتباطی هاي پروتکل فقدان
  . شعب به مشتریان اتصال
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قرار توجه مورد کامل طور به قبل دوره سه از آمده دست به نتایج همه دوره این در 
 صورت به بانکی عملیات کلیه انجام امکان و شده برطرف آنها مشکالت و گیرد می

 به توانند می مشتریان هم و بانک هم دوره، این در.گردد می فراهم الکترونیکی
   .نمایند کسب را نیازشان مورد اطالعات منظم، و دقیق طور

پیشرفته ارتباطی و مخابراتی بسترهاي و امکانات داشتن مرحله این به ورود الزمه 
 نظم و دهی سامان بدون ها بانک اغلب قبلی هاي دوره در  .است مطمئن و

 منظور به چهارم دوره در لذا اند، پرداخته  مکانیزه جزایر خلق به تنها مشخص،
 دو بر ها، بانک ،بانکی مکانیزه هاي سیستم ساماندهی و یکپارچگی به رسیدن

 : دارند تاکید زیر مورد

اي رایانه هاي سیستم در افزاري سخت و افزاري نرم استانداردسازي براي تالش 
 .موجود

که اي جزیره هاي سیستم از نظر صرف یکپارچه هاي سیستم ایجاد براي تالش 
 .است آمده وجود به قبالً
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سیسـتمی اسـت کـه کلیـه      Core Bankingبراساس یک تعریف کلـی سیسـتم   
متمرکز، مدیریت آنها را به صورت  محصوالت و خدمات بانکی و عملیات راهبري و

از طریق دسترسی به پایگاه داده هاي مشـترك و متمرکـز در    یکپارچه و ماژوالر
انعطاف پذیري، یکپارچگی و معماري . قالب یک سیستم نرم افزاري ارایه می کند

 .از ویژگی هاي مهم آن است) SOA(سرویس محور 
 

گردیده و اي فراهم با داشتن سیستم یکپارچه بانکی، امکان انجام عملیات بین شعبه 
. دهـد مـی   یک بانک به صورت مجموعه اي بهم پیوسته فعالیت خـود را ادامـه   

در زمینه تراز کل مالی و نظارتی همچنین این سیستم، امکان تهیه انواع گزارشات 
       را .... و زیان بانک، تسهیالت اعطایی، اقساط وصولی، مطالبات معوق و سود بانک، 

 .فراهم می سازدصورت لحظه اي به 
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 :نیمه متمرکزسیستم 

 به مربوط اطالعات سازي ذخیره ضمن شعبه هر روش این در      
  سیستم در اي شعبه عملیات همچنین و خود هاي حساب

 حساب به مربوط که هایی تراکنش انجام براي خود، کامپیوتري
 که دارد مرکز با ارتباط برقراري به نیاز باشد، دیگري شعبه هاي

  دوم شعبه با ارتباط برقراري از پس باید می مرکز حالت این در
 مبدا شعبه به آن اعالم و مقصد شعب از مجوز اخذ به نسبت
 به سرویس ارائه امکان سیستم، این قوت نقاط از .نماید اقدام

  با شعبه آن ارتباط وجود عدم صورت در حتی شعبه هر مشتریان
  هاي حساب اطالعات وجود سبب به موضوع این که است مرکز

.باشد پذیرمی امکان شعبه همان در شعبه هر
 

 کنترلی نظر از را خود خاص هاي پیچیدگی روش این کلی طور به       
                  تغییرات حالت این در .دارد متمرکز کامالً روش به نسبت

   .گردد نصب شعب تک تک در باید می افزاري نرم
       
 براي یا و مرکز یک با بانک یک شعب متمرکز نیمه روش در      

            مرتبط مرکز چندین با ارتباطی بعد از بهتر دهی سرویس
 .شوند می
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 :سیستم کامالً متمرکز 
 منزله به شعب، .شود می ذخیره مرکز در اطالعات کلیه روش این در      

 براي ارتباطی نقش فقط و کنند می عمل مرکزي سیستم از هایی باجه
   .باشند می دارا را مشتریان

 
 صورت به مرکز با شعبه هر مخابراتی ارتباط است الزم حالت، این در      

 انجام به قادر شعب ارتباط، شدن قطع ،درصورت باشد برقرار مستمر
   .باشند نمی عملیاتی هیچگونه

 

          صورت مرکز در فقط افزاري نرم تغییرات کلیه عمالً روش این در      
 کردن روشن با و کاري روز هر ابتداي در شعب کاربران لذا و پذیرد می

 همزمان صورت به را جدید هاي سرویس ارائه امکان خود، هاي سیستم
 آنها، تک تک به مراجعه به نیازي و بود خواهند دارا شعب کلیه در و

 تمامی اطالعات همچنین .باشد نمی افزاري نرم تغییرات اعمال براي
 با فقط شعب و شوند می ذخیره مرکز اطالعاتی هاي بانک در ها حساب

 ارائه مشتري به توانند می که است مرکز از پرداخت هر براي مجوز اخذ
   .نمایند خدمت

 

 ملزومات جمله از مناسب، باسرعت و مطمئن مخابراتی خطوط وجود      
 در جدید شعب ایجاد حالت این در همچنین است، سیستم این حیاتی

 و نظارت هرگونه و پذیرد صورت ملزومات کمترین با و زمان کمترین
 ساده نسبتاً هایی مکانیزم با شعبه، در شده انجام عملیات بر کنترل

 .است انجام قابل
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قابلیت چند ارزي 

 

قابلیت چند زبانه 

 

 روش ها، دستورالعمل ها و محصوالت متمرکزقابلیت اعمال مدیریت 

 

 ارتباطیهاي کانال  متمرکزمدیریت 

 

 بانکیاتصال به نظام هاي نوین پرداخت هاي بین قابلیت و سهولت 
 نظیرداخلی :RTGS, ACH 

بین المللی :SWIFT 

 

 تجارت الکترونیک(سامانه هاي جانبی نظارتی، گزارشی، عملیاتی و سهولت اتصال به قابلیت( 
 

گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت بدون نیاز تغییر در نرم افزار 

 

 

 مراحل توسعه مراحل توسعه
 صنعت بانکداري 

 تعریف تعریف
  Core Banking 

 SOAمعماري معماري 

  Core Banking 

 توسعه سیستم  توسعه سیستم 
 یکپارچه در ایران 

 مزایاي
  Core Banking 

Core Banking 
 بانک کشاورزي

مزایاي کسب و کار 

 اي پیمانه(Modular)  سیستم اصـلی، امکـان بکـار    بودن سیستم بدین معنی که با انتخاب
 .فراهم می گرددیکجا یا منفرد گرفتن تمامی ماژول هاي کسب و کار بصورت 

 
 بصورت برخط و بالدرنگ  ) تراکنش(قابلیت دسترسی به جزء ترین ثبت مالی(Online Real time) 

 
 داده ها  متمرکزمدیریت 

 بهنگامدستیابی به اطالعات دقیق و 
 مدیریت و آرشیو داده هاکاهش هزینه پردازش و 
 

  مستقل بودن از سکوي اجرایی- Open System 

قابلیت نصب بر روي سیستم هاي عامل مختلف 
 قابلیت انطباق با بانک اطالعاتی مختلف(DB2, Oracle) 

 

قابلیت دسترسی از کلیه شعب به مرکز بصورت همزمان و بدون واسطه 
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مزایاي فنی 



2/19/2012 

8 

هر یک از  بانک ها با اولویت بندي درخواسـت هـاي    80و بطور عمده در دهه  70از اواخر دهه 
مشتریان خود اقدام به طراحی سیستم هایی در کنار سیستم هاي فعلی خود نمود کـه از  
جمله آن می توان به راه اندازي سیستم هاي متمرکز، سیستم هاي کـارت مغناطیسـی و   

تلفنبانک، همراه بانک (هوشمند،  سیستم هاي اطالع رسانی حساب ها و پرداخت قبوض  
 .اشاره کرد... و  SMSو همچنین ارائه برخی خدمات روي اینترنت یا از طریق ...) و 

 
به علت عدم وجود یک نگاه کلی از ابتداي تولید و توسعه نرم افزارها، نمی توان انتظار وجـود  
یکپارچگی بین سیستم ها را داشت از همین رو است که علی رغم وجـود سیسـتم هـاي    
متنوع و محصوالت جدید در بانک ها و صرف هزینه هایی قابل توجه، نتایج قابـل قبـولی   

 . حاصل نشده و جلب رضایت مشتریان فراهم نگردیده است

 

طور کلی در بانک هاي خصوصی، دولتی و تخصصی کشور وضعیت اتوماسیون سامانه جـامع  به 
 :بانکی به قرار زیر می باشد 

 ترکیبی از سیستم ها متمرکز و غیرمتمرکز مورد استفاده قرار می گیرد 

 پوشش کامل خدمات و محصوالت به شکل متمرکز وجود ندارد 

 داده ها به طور نسبی به شکل متمرکز نگهداري می شود 

 توسعه محصوالت ارزي متمرکز از پیشرفت مناسبی برخوردار نیست 
  سیستم  هاي مدیریتی و اطالعاتی بر اساس داده  هاي گردآوري شده در دسترس است، امـا

  .نیست  (Real-time)  درنگالب

 
 

 

 

 مراحل توسعه مراحل توسعه
 صنعت بانکداري 

 تعریف تعریف
  Core Banking 

 SOAمعماري معماري 

  Core Banking 

 توسعه سیستم 
 یکپارچه در ایران 

 مزایاي مزایاي
  Core Banking 

Core Banking 
 بانک کشاورزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Business  Modules 

 

 

  

  

  

  

  

اطالعات 

مشتریان

اطالعات 

 مشتریان

  

DBIO 
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Delivery channel 
 

 
 
 
 
 
 

تسهیالت و 

اسالمیعقود 

تسهیالت و 

 اسالمیعقود 
 سپرده ها

اعتبارات 

 اسنادي
 عملیات شعبه اي عملیات ارزي

 کلرینگ
خزانه داري 

 ریالی
 خزانه داري ارزي

سیستم 

پرداختها

سیستم 

 پرداختها
 پارامترها

DATA BASE 

T
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n
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 S
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 نظارتیسامانه هاي 

 

  

 

 

 

 

 

 بازرسی هاي پویا

 گزارش هاي مالی

 نظارت بر طرحها

 مرآت

CRM 

Reporting  pool 

 شعبهشعبه

POS 

ATM 

PG 

 بانکداري مجازي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اینترنت بانک

 بانکهمراه  

 تلفن بانک

 هاي نوین پرداخت بین بانکینظام   

 

 

 

 

 

 

RTGS 
هاي   سوئیچسایر 

 للیالمبین 

 بیمه سایر کلرینگ

 نظام اعتبارسنجی امضاي دیجیتال

ACH SWIFT 

 )تجارت الکترونیک(سامانه هاي معامالتی 

 

  

  

 سازمان میادین بورس کاال

 تامین اجتماعی

چ 
ئی

سو
ت

ار
ک

 

Core banking 

 طراحی
 در مرحله تست

 برداريبهره 
 

در انتظار اقدام 
سایر سازمانها 

ظرفیت هاي (
 )بالقوه

 مراحل توسعه مراحل توسعه
 صنعت بانکداري 

 تعریف تعریف
  Core Banking 

 SOAمعماري معماري 

  Core Banking 

 توسعه سیستم  توسعه سیستم 
 یکپارچه در ایران 

 مزایاي مزایاي
  Core Banking 

Core Banking 
 بانک کشاورزي

 وثائق و تضامین
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 فرآیند تعریف، تامین، انتقال خواسته ها به شرکت منتخب نیازمند برنامه ریزي منسجم و زمانبندي است(مدیریت پروژه استقرار( 

مدیریت مستندسازي فرآیندهاي پروژه 

 و مقرراتی  ) بازنگري فرآیندهاي کسب و کار(بسترسازي روشها 

 

 

 

 سازي و پیاده سازي  نرم افزاربومی 

بستر سخت افزاري 

بستر ارتباطی 

 

  
  آنالیست ها و طراحان سیستم(تامین نیروي انسانی متخصص کسب و کار( 

 فنی مرتبط با بستر نرم افزاري  و سخت افزاريتامین نیروي انسانی متخصص 

 راهبرينیروي انسانی تامین 

  سه بند فوق(تامین نیروي انسانی پشتیبان( 

 سازمانیبسترسازي آموزشی و فرهنگ سازي 

بسترسازي ساختاري در سطوح صف و ستاد بانک 

 

  انتخاب نرم افزار مناسب

 Core Bankingاستقرار تامین زیر ساخت هاي مدیریتی 

 Core Bankingتامین زیر ساخت هاي فنی استقرار 

 تامین زیر ساخت هاي ساختاري و نیروي انسانی

 تداوم خدمات راهبري و پشتیبانی پس از راه اندازي

 
بانک کشاورزي در جهت باال بردن کیفیت نرم افزار و گسترش رقابت و اجتناب از قرار گـرفتن در  

تصمیم به انتخاب نرم افزار جامع متمرکز بانکی خود از طریق انجام  1381محدوده انحصار، در سال 
 . مناقصه بین المللی نمود

 
 تهیه و گزارش جزئیات نیازمندیهاي نرم افزاري بانک(SRS Report)پیوست اسناد مناقصه ، 

 ماهه 2تهیه و انتشار اسناد دو زبانه مناقصه با مهلت 

 شرکت داخلی و خارجی در مناقصه 41بیش از شرکت 

 جلسه مشترك براي ارائه توضیحات تکمیلی به شرکت کنندگان 54برگزاري 

 شرکت 17تکمیل و ارسال نهایی اسناد مناقصه توسط 

 شرکت برتر در زمینه فـروش محصـول    10شرکت برتر که جزء  5ارزیابی اسناد واصله و تعیین
Core هستند: 

TCS/FNS  – محصول B@ncs 

Temenos – محصول T24 

Misys – محصول  BankFusion Midas 

SilverLake Axis – محصول SIBS 

Sungard Ambit – محصول System Access Symbol 
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 مدیریت پروژه پیاده سازي سیستمB@ncs 

  آموزش آشنایی با نرم افزار(B@ncs, M2M, Oracle e-Business Suite) 

 سیستممطالعات 

تحلیل نیازها و تعیین فاصله 

 بومی سازي(برنامه نویسی توسعه سیستم( 

 اصالح ساختار حسابها(Accounting Structure) 

نصب اولیه 

 پارامتریک(تعریف خدمات و محصوالت بانک در سیستم( 

 سنتی و متمرکز مهر(پاالیش و تبدیل داده هاي سایر سیستم ها( 

 آزمون هاي کاربريUAT 

 کاربري، راهبري، فنی(انسانی آموزش نیروي( 

  هزار نفر روز 140بالغ بر  1385تا بهمن (نصب و راه اندازي شعب پایلوت( 
 در دوره راه اندازي) سنتی و مهر(تعیین فرآیند تعامل شعب متمرکز با سایر شعب 

 نصب و راه اندازي شعب طبق زمانبنديRollout 

 

 

 

 

سایت اصلی شامل: 

  تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، سقف و کف کاذب، (تجهیزات محیطی سایتUPS ،(... 
 پردازنده(CPU) 
 دیسک(ESS: Enterprise Storage Server) 
 تجهیزات سخت افزاري شبکه 
 تجهیزاتBackup 

 
 سایت پشتیبان یاMirror 

 در شرایط خرابی و یا بروز مشکل در سایت  24/7بدلیل حساسیت باال در تداوم ارائه خدمت
کیلومتر از سایت اصلی الزامی است  20در فاصله حداکثر  Mirrorاصلی، ایجاد یک سایت 

 :که بسته به درجه اهمیت تداوم سرویس دهی توسط بانک می تواند از
Mirror دیسک 
Mirror  مشابه سایت اصلی(کلیه تجهیزات سخت افزاري( 
 راه اندازيSysplex   یاClustering 

 
 سایتDR شامل: 

 ایجاد سایت در منطقه ... و یا عوامل تروریستی و ...) زلزله، سیل، (بدلیل عوامل طبیعی
جهت تداوم ارائه  Mirrorکیلومتري از سایت اصلی و  400جغرافیایی به فاصله حداقل 

که البته نیازمند پهناي باند پرسرعت و  استتحت هر شرایط توصیه شده  24/7خدمت 
 ) .  STM1خطوط (ظرفیت باالست 
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خط 1988 – خطوط ارتباطی مخابراتی 
  خطوطMPLS 

  خطوطPTMP 

  خطوطE1 

 زیرساخت مخابرات کشوري 

 
 خطوط ارتباطیVSAT: 

 شعبه 240 –خط اصلی 
 شعبه 488 –پشتیبان خط 

 
 خطوط ارتباطیDialup: 

 کلیه شعب و مراکز استانها و ساختمان مرکزي –پشتیبان فقط خط 

 
 

 نرم افزار

 آموزش

 مستند سازي

B  توسعه نرم افزار ( مسیر بومی سازي(  

 تطبیق 
 خدمات

 
 مطالعه

سییستم   

Cust 

 
 

 نیازهاي
فنی   

 برنامه جامع
 پیاده سازي

  

 فنی

 اجراي اولیه

 

 

 شعبه
 اول

A مسیر پیاده سازي 

 رابط ها

 تبدیل داده ها

 آزمون هاي 
 کاربري

 آموزش

 مدرسین کاربران ارشد
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 نصب نرم افزار
 پایه 

 تنظیم سیستم

 نصب 
 سخت افزار

 تائید بانک

 نیازهاي  
 کاربر

 تائید بانک
 تطبیق

 داده ها 

 مشخصات فنی

 بازبینی داخلی

 نصب نرم افزار
 توسعه یافته

 توسعه 
 نرم افزار

 افزایش قابلیتهاي
 سیستم

 آزمون هاي 
 تضمین کیفیت واحدي

 نصب نرم افزار
 توسعه یافته

 آزمون 
 بار گزاري

 تنظیم پارامترها

 مشخصات کارکردي


