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سخت افضاس 

ًشم افضاس 

دادُ ٍ اطالػبت 

 تَلیذ، ًگْذاسی، ثبصیبثی، پشداصش، ًوبیص، تحلیل، ٍ هذیشیت اطالػبت جغشافیبییسبهبًِ ای ثب تَاًبیی اًجبم ػولیبت 



 GISشکست پروشه های 

 ػذم ضٌبخت ًسجت ثِ چگًَگی ثْشُ گیشیGIS ِدس صٌؼت هشثَط 

 ػذم تَاًبیی دس طشاحی فشآیٌذ 

ػذم اًجبم ًیبصسٌجی دس سبصهبى 

ػذم ثْشُ گیشی اص سبهبًِ هٌبست 
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 بررسی کاربردها و السامات مورد نیاز در صنعت بانکی کشور

 در حوزه بانکی کاربردها

افضایص هطتشیبى ٍ سشهبیِ جزة ضذُ تَسط ثبًک ّب 

جلت سضبیت هطتشیبى دس جْت ثبال ثشدى ثْشُ گیشی ثیطتش اص خذهبت 

 کبّص ّضیٌِ ّب 
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 هٌبثغ اًسبًی•
 هذیشیت هٌبثغ•
 پطتیجبًی•
 هبًیتَسیٌگ•
 ثبصاسیبثی•
 هجبسصُ ثب کالّجشداسی هبلی•

GIS 



 مدیریت منابع انسانی

 ِجبًوبیی ثْیٌِ پشسٌل ثش اسبس فبصلِ ثب ضؼجِ:   ضؼتتخصیص ثْیٌِ پشسٌل ث 

هکبى جغشافیبیی هحل سکًَت پشسٌل 

هکبى جغشافیبیی ضؼت 

لیست هطخصبت فشدی پشسٌل ٍ پشسٌل هَسد ًیبص ضؼت 

 

 

 تحلیل ػولکشد پشسٌل هطغَل دس ضؼت  : ضؼت صشف ضذُ دس هٌبثغ هذیشیت 

ِاطالػبت صف ضؼج 

 قشاسگیشی ضؼجٍِ کست ٍ کبسی هحل اطالػبت جوؼیتی 

ِاطالػبت فؼبلیت ّبی اًجبم گشفت 

... 

5 

 مدیریت منابع بانکی

هذیشیت ػولیبت ضؼجِ گزاسی ٍ ضؼجِ ثشداسی 

ثلَک ّبی جوؼیتی کطَسی 

هکبى جغشافیبیی ضؼت ثبًک ٍ ضؼت سبیش ثبًک ّب 

ًقطِ پشاکٌذگی اصٌبف 

ُهیضاى ثْشُ ٍسی ضؼجِ ثش اسبس فبکتَسّبی تؼییي ضذ 
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هذیشیت خذهبت پَلگزاسی ضؼت ٍ خَدپشداصّب 
 

هذیشیت ًقذیٌگی 

هبًیتَسیٌگ ٍ ًظبست ػولکشد پشسٌل خبسج اص ضؼت 

افضایص کبسایی خذهبت پَل گزاسی 

 



 پشتیبانی فنی شعب

 طشاحی ٍ پیبدُ سبصی سشٍیس اػالم خشاثی ضؼت ثش سٍی سبهبًِ اطالػبت جغشافیبیی

 

 کوجَد ّب

ػذم اهکبى هبًیتَسیٌگ هشکضی ًسجت ثِ فؼبلیت ّبی اًجبم گشفتِ ٍ دس حبل اًجبم سفغ خشاثی ضؼت 

  ػذم اهکبى داضتي گضاسضبت جبهغ کبسکشدی ضشکت ّبی پطتیجبى ثِ صَست هطوئي ثِ هٌظَس ثشسسی ػولکشد ایي ضشکت
 ّب

 

 هضایب

اػالم خشاثی ضؼت تَسط هسئَل ضؼجِ ٍ اطالع ضشکت پطتیجبى اص خشاثی اًجبم گشفتِ ثِ صَست آًالیي 

دساختیبس قشاسگشفتي ثستشی جْت تسْیل اهَس هذیشیت سفغ خشاثی ثشای ضشکت پطتیجبى ٍ افضایص ثْشُ ٍسی 

اهکبى گضاسش گیشی کیفیت پطتیجبًی ٍ ّوچٌیي هیبًگیي خشاثی ثِ تفکیک پبساهتشّبی هکبًی 
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 بازاریابی بانکی

اسائِ اطالػبت هکبًی ضؼت ٍ خَدپشداصّبی ثبًک دس ٍة سبیت 

 اسائِ ًشم افضاسّبی هشثَط ثِ هَثبیل ثب اهکبى هطخص ًوَدى ًضدیکتشیي
 ضؼجِ ثِ هحل قشاسگیشی

 اخز اطالػبت جغشافیبیی ػوَهی اص طشیق سیستن ّبی هکبى ًوبی
 اپشاتَسّبی تلفي ّوشاُ ثِ هٌظَس تجلیغ ثشای ثبًک هشثَطِ 

 تحلیل ٍ پشداصش هکبى جغشافیبیی هطتشیبى جْت ثشًبهِ سیضی ثشای
 فؼبلیت ّبی ثبصاسیبثی دس آیٌذُ
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 مبارزه با کالهبرداری بانکی

ِػولیبت اًجبم ثشای صهبًی الگَی یک اسائِ : پشداخت ّبی دسگبُ فبصل 
 (POS، ATM) پشداخت ّبی دسگبُ اص یک ّش ثیي
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 Cدرگاه  Bدرگاه  Aدرگاه 

 A 10 6درگاه 

 B 10 12درگاه 

 C 6 12درگاه 

 هطتشیبى صهبًی-هکبًی الگَّبی تؼییي : هطتشیبى سفتبسی الگَی 

 تطخیص کالّجشداسی اص سٍی الگَی سفتبسی

 امنیت اطالعات –السامات سامانه 

 ًِقطِ پبی: 

 تْذیذّب

استجبط ثب هٌبثغ خبسجی ٍ اهکبى خشاثکبسی 

اهکبى تحشین خبسجی ٍ یب داخلی ثشای دستشسی هستقین 

 

 ساّکبسّب

استفبدُ اص سشٍیس سشٍس ًقطِ ثِ صَست هحلی 

دسیبفت سشٍیس ًقطِ اص هٌبثغ داخلی 

 

 کٌتشل دستشسی : 

اهکبى تؼشیف سبختبس سبصهبًی 

اهکبى تؼشیف ًقص سبصهبًی 
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 تکنولوشی -السامات سامانه 

ُسبصی پیبدُ دس جغشافیبیی ّبی سبهبًِ هشسَم ّبی کتبثخبًِ اص گیشی ثْش  

ُصَست ثِ سبصی پیبد WebBase 

هحَس هکبى صَست ثِ ّب دادُ ًگْذاسی 

ِهَثبیل هبًٌذ ّب دسگبُ سبیش سٍی ثش سشٍیس اسائ 

ای دادُ هٌبثغ سبیش سٍی اص اطالػبت سسبًی سٍص ثِ اهکبى 

کبهل پزیشی دستشسی اهکبى ثب سبهبًِ طشاحی 

اطالػبت سٍی ثش دستی ٍیشایص اهکبى 
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 تحلیل ها و گسارشات –السامات سامانه 

ًیبص اسبس ثش ثبیست هی ریٌفغ ٍاحذّبی اص یک ّش ٍ ثبضٌذ هی ّب ثبًک تحلیل، ثشای الگَّب اسائِ هسئَلیت  
  .دٌّذ اسائِ سا تحلیل جْت ًظش هَسد الگَی ضذُ، گشفتِ ًظش دس ّبی سیبست ٍ خَد

تغییش ًیبص اسبس ثش سا الگَ دس هَجَد ّبی هَلفِ ثتَاًذ کبسثش تب ضَد فشاّن اهکبًی ثبیست هی سبصی پیبدُ دس  
   .ًوبیذ هطبّذُ سا هشثَطِ تحلیل ٍ دّذ

دس ّوضهبى صَست ثِ ثبیست هی کبسثش، تَسط ّب هَلفِ هقبدیش ًوَدى هطخص اص پس ضذُ اسائِ ّبی تحلیل 
 .ثبضذ اسائِ ٍ پشداصش قبثل سبهبًِ هشکضی سشٍس هحل
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 حوزه بانکی ایران GISسامانه های 
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 :ثشًبهِ پیبدُ سبصی پیطٌْبدی 

آهَصش 

تحلیل ًیبصهٌذی ّب 

تؼییي الگَّبی تحلیل 

پیبدُ سبصی 

ِتَسط سبهبًِ دسست سبصی پیبدُ ػذم ّوچٌیي ٍ استفبدُ قبثل ّبی صهیٌِ ثِ ًسجت کبهل آگبّی ػذم دلیل ث  
  هَجَد ضذُ ػٌَاى هطخصبت ثب جبهغ سبهبًِ یک ّب ثبًک اص یک ّیچ دس حبضش حبل دس پیوبًکبس، ّبی ضشکت

 .ثبضذ ًوی

گًَبگَى افضاسّبی ًشم اص ای جضیشُ گیشی ثْشُ ٍ ثبًک هختلف ٍاحذّبی دس هطبثِ صهیٌِ ثب ّبیی سیستن ٍجَد 
 .آیذ ًظش ثِ تضئیٌی ٍ صائذ ای سبهبًِ ّب، ثبًک ثیطتش دس GIS ّبی سبهبًِ کِ است ضذُ ثبػث

 با تشکر
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