
 وقطی وً بسای ضعب
 دز مدل کسب ي کازمبتىی بس باوکدازی سیاز 

 دشداختالىتشًٍیه ٍ ًظبم ّبی ثبًىذاسی  سبالًِّوبیص سَهیي 
 

 سسَل افجالل 
1392دی هبُ   
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 سیس تکامل باوکدازی الکتسيویکی دز ایسان

ادشاتَسّب ٍ 
 گَضی ّبی

 َّضوٌذ

ایٌتشًت ثبًه ٍ 
دسگبُ ّبی  

 ثشخظ

ٍ وبست ّب 
وبستیاثضاسّبی   

 اتَهبسیَى ثبًىی

ِ ایاسٌبد وبغزی ثِ فبیل ّبی تجذیل •  سایبً
 دستشسی ثشخظ وبسثشاى ضؼت ثِ حسبة هطتشیبى•

 دستشسی ثِ حسبة اص عشیك وبست•
 اًجبم تشاوٌص اص عشیك خَددشداص، •

 .دبیبًِ فشٍش ٍ دبیبًِ ضؼت

 اًجبم تشاوٌص اص عشیك ایٌتشًت ثبًه•
 اهىبى خشیذ ایٌتشًتی•

 هَثبیل گَضی عشیك اص تشاوٌص اًجبم•
 ادشاتَسی دسگبُ اص تشاوٌص اًجبم•
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 کارت و ابزارهای کارتی

 کارت باًکی خَدپزداس پایاًِ فزٍش ضعبپایاًِ 
  اًتْای
رضذ   سال

 سالیاًِ
 تعذاد

رضذ  
 سالیاًِ

 تعذاد
رضذ  
 سالیاًِ

 تعذاد
رضذ  
 سالیاًِ

 تعذاد

--- 11.268 --- 68.532 --- 4.458 --- 13.511.529 84 

39"  15.695 181"  192.765 68"  7.468 %73 23.437.601 85 

38"  21.707 122"  427.082 33"  9.917 65"  38.593.283 86 

25"  27.048 79"  763.938 31"  12.959 56"  60.099.867 87 

18"  31.853 50"  1.147.602 32"  17.133 45"  87.425.263 88 

35"  43.046 32"  1.513.318 20"  20.623 47"  128.412.931 89 

23"  52.782 44"  2.184.237 29"  26.626 36"  174.025.083  90 

1"  53،117 20"  2،618،576 13"  30،173 30"  225،764،289 91 

--- 53،305 --- 2،622،885 --- 32،503 --- 249،778،268 *92  

 ثِ .هی ثبضذ هْشهبُ اًتْبی ثِ هشثَط 92 سبل آهبسّبی %
 .است تیشهبُ اًتْبی یِ هشثَط وِ فشٍش دبیبًِ آهبس استتثٌبی

Source: www.cbi.ir  (Dec 2013)   
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 (ادامه)کارتی کارت و ابزارهای 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

85 86 87 88 89 90 91 

 خَددشداص ثبًىی وبست

 ضؼت دبیبًِ فشٍش دبیبًِ

اگش چِ ّوچٌبى دس  -وبّص ًشخ سضذ وبست ٍ اثضاسّبی وبستی حبوی اص آى است وِ ایي ثبصاس 
 .دس آیٌذُ ای ًضدیه اضجبع خَاّذ ضذ -حبل گستشش است 

 سبل
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 میصان دستسسی بٍ ایىتسوت

Source: www.internetworldstats.com (Dec2013) Source: www.itu.int (Dec 2013) 

 جوعیت کل بِ ایٌتزًت کاربزاى تعذاد ًسبت
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53.3 %  

 دسغذ
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 بٍ تلفه َمساٌمیصان دستسسی 

 

 

 

)2013com (Decwww.ebinews.Source:  Source: www.itu.int (Dec 2013) 

 ًفز صذ ّز اسای بِ فعال ّوزاُ سین کارت تعذاد
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7 

 ایساندز  USSDگستسش بستس 

)2013(Dec www.cbi.irSource:  

 ًفَر ضبّذ 1392 سبل  اخیش هبُ ّبی دس•
 .ّستین وطَس دس USSD ثستش سشیغ

 

ُ اًذاصی ثِ ثبًه ّب اوثش گشایص•  ایي سا
 ثِ هتخػػبى اهیذ اص ًطبى خذهت،
 هیبى دس ثستش ایي اص افضٍى سٍص استمجبل

   .داسد هشدم

 (ٍاحذ در ّز هاُهیلیَى ) USSDتعذاد تزاکٌص ّا بز بستز 
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 زضد گسایص بٍ باوکدازی 
 الکتسيویکی دز کطًزَای پیطسفتٍ

 Source: Forrester, “The State of  North American Digital 

Banking: Priorities, Goals and Metrics”, July 2012 
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2010 

2011  

 ثبًىذاسی اص استفبدُ ًسجت•
ِ ای  ثبًىذاسی ثب لیبس دس ضؼج

 افت دسغذ چْبس الىتشًٍیىی
 .است داضتِ

  اص استفبدُ ثِ هطتشیبى استمجبل•
  ثبًىی، اهَس اًجبم ثشای تلفي

 دسغذی سِ تَجِ لبثل افضایص
 .است داضتِ

 در اهزیکای ضوالی،  %
 : 2011تا  2010بیي سال ّای 
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 جایگاٌ باوکدازی الکتسيویکی 
 دز کطًزَای پیطسفتٍ 

Source: Cisco Study, “Winning Strategies for Omni Channel Banking”, 2012 
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 مقایسٍ تعسفٍ کازمصدی باوک َای ایساوی 
 با باوک َای کطًزَای پیطسفتٍ 

 کارمزد ارائه خدمات در شعبه    
 عنوان خدمت

(پوند)بانک بارکلیز  (ریال)بانکهای ایرانی        

 #  ثب دستِ چه$جبسی  حسبةآثًَوبى هبّبًِ  0 10

 اًتمبل ٍجِ دبیب 0 25

 غذٍس چه ثبًىی 25000 15

 چههسذٍدی  31000 12.5

 لغَ دستَس دشداخت ثجت ضذُ 0 20

 #ثِ اصای ّش غفحِ$غذٍس غَستحسبة  5000 5

 گَاّی هَجَدی حسبة 0 10

 اًجبم تشاوٌص گَاّی 0 10

ػذم دشداخت گَاّی 37000 8  

)2013(Dec www.barclays.co.ukSource:  
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 باوک َای ایساویکازمصدی تعسفٍ 

 ....ایزاى در
 

 ثِ تَجِ لضٍم تسْیالت، سَد اص حبغل دسآهذ ثش وطَس ثبًه ّبی اًذاصُ اص ثیص توشوض•
 .است ًوَدُ ون سًگ سا هٌبست، سَد حبضیِ تبهیي ساستبی دس جذیذ دسآهذی هٌبثغ

 ثبًىی خذهبت اص وبسهضد دسیبفت غشثی، ثبًه ّبی دسآهذی هٌبثغ هْوتشیي اص یىی •
 ثبًىْب دسآهذ دس وبسهضد سْن افضایص ثشای الصم تذاثیش ًیض ایشاى دس است الصم .هی ثبضذ

 .ضَد اًذیطیذُ
 ثبًه ثبًه ّب، توبهی دس یىسبى ٍ همغَع وبسهضد ًشخ تؼییي جبی ثِ است؛ هٌبست•

 ّش ثبًه ّب، تب ًوبیذ؛ تؼشیف خذهت ّش وبسهضد هیضاى ثشای هحذٍدُ ا ی هشوضی هحتشم
 .ثبضٌذ داضتِ سا خَد خبظ وبسهضد ًشخ خَد، خذهبت ویفیت فشاخَس ثِ یه

12 
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ٌ ی باوکدازی دز ایسان   آیىد

 
 

ِ ّبی افضایص ثب -1 ِ ی ثبًىی اهَس دیطجشد ثشای هطتشیبى وبسهضدی، تؼشف  ثیص خَد سٍصاً
  ضؼجِ سٍصهشُ اهَس حجن ػوالً ٍ دٌّذ ًطبى توبیل الىتشًٍیىی ثبًىذاسی ثِ دیص اص

 .یبثذ چطوگیش وبّطی
 تسْیالت، دسیبفت ٍ سایضًی ّوچٌیي ٍ هطبٍسُ ای آهَصضی، خذهبت دسیبفت ثشای -2

 .ثبضٌذ هطتشیبى ًخست اًتخبة ووبوبى ضؼت

 

 :ثب ثشسسی سًٍذّبی جْبًی هیتَاى اًتظبس داضت وِ، دس آیٌذُ ای ًضدیه دس ایشاى
 

ًیض هطتشیبى # ّوچَى خذهبت چه$ثشای سبیش خذهبتی وِ هبّیتی فیضیىی داسًذ  -3
 ....هگزًبگضیش اص هشاجؼِ ثِ ضؼجِ خَاٌّذ ثَد؛ 
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: سیازباوکدازی   
مدلی بسای تدايم سیس تکاملی باوکدازی الکتسيویکی   

هشاد اص ثبًىذاسی سیبس، ّش ضیَُ ای است وِ اص عشیك آى ثتَاى اص هشصّبی ضؼت گزس •
 .صهبًی خذهبت ثبًىی سا ثسظ داد-ًوَدُ، حَصُ ی هىبًی

 
دس ثبًىذاسی سیبس، ػالٍُ ثش اسائِ خذهبت الىتشًٍیىی اص عشلی چَى ایٌتشًت ثبًه ٍ •

 !هَثبیل ثبًه، دیطخَاى ضؼجِ ًیض ثِ حشوت دس هی آیذ
 

 دس ثبًىذاسی سیبس، ثبًه ثِ سوت هطتشی حشوت هی وٌذ•
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: باوکدازی سیاز  
ٌ  ی باوکدازی الکتسيویکی  بسط گستس

 

  را، ضعب در اًجام قابل خذهات کلیِ اس درصذ 90 بِ قزیب هی تَاى سیار باًکذاری در
ِ ی حضَری هطتزی بِ ضعبِ، ارائِ داد   !بذٍى ًیاس بِ هزاجع

 غَست ثِ دسخَاست ثجت
 هطتشی تَسظ الىتشًٍیىی

ًضدیه تشیي هأهَس  اػضام 
 هحل هطتشیثبًه ثِ 

  دسخَاست تأئیذ ٍ ثشسسی
الىتشًٍیىی ثبًىذاسی تَسظ  

ِ ی دس هطتشی وِ صهبًی اص ووتش حتی !سبػت یه اص ووتش دس ...ٍ ثبًه غف آلَدگی، تشافیه، تحول اص دس آًْن هی وٌذ؛ غشف حضَسی هشاجؼ  
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 سَد بیطتز

بیطتز رضایت  

 باوکدازی سیاز اش مىظس ذی وفعان

 هطتزیاى 
 ضؼجِثِ ػذم ًیبص ثِ هشاجؼِ •
 ثجت دسخَاست اص عشق الىتشًٍیىی•
 ػذم ًیبص ثِ جبثجبیی اسٌبد هبلی•

 دستشس دزیشیافضایص •
 افضایص سَْلت•
 اهٌیتافضایص •
ِ ّبی غیشهستمین•  وبّص ّضیٌ

 باًک 
وبسهضد ثبثت تحَیل دسیبفت •

 هحلخذهبت دس 
 هىبىاسائِ خذهبت دس ّش •

 افضایص دسآهذ وبسهضدی•
ِ ّبی • وبّص ّضیٌ

 هشتجظ ثب افضایص ضؼت
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 :باوکدازی سیاز
ٍ َای سىتی  گراز اش ضعب

 دس ثبًىذاسی سیبس
ِ جا  ّو

 !ضؼجِ ضوب خَاّذ ثَد

17 

 وقص ضعب باوک َا دز 
 مدل کسب يکاز مبتىی بس باوکدازی سیاز

 

 
 سیار باًکذاری

   باال سطح خذهات رٍی بز ضعب توزکشکاربزاى
ُ حل یابی ٍ هطاٍرُ هذاکزُ،)  (را

   ضؼت دس وبسثشاى جبسی ػولیبت حجن وبّص
 #ًمذی ٍ چىی خذهبت اص اػن$

   اسائِ لبثل خذهبت گستشُ ی افضایص
 ضؼجِ ثِ هشاجؼِ اص ثی ًیبص
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باوک َا وقص ضعب   
(ادامٍ)سیاز بس باوکدازی مبتىی مدل کسب يکاز دز   

 

ُ ی تطکیل بخص ّای  :ضعبِ دٌّذ

هطاٍرُ،  -4
هذاکزُ ٍ 
ُ حل یابی  را

خذهات  -1
 چٌذٍجْی 

راٌّوایی ٍ  -3
ارتباط با 
 هطتزی

 خَد باًک -2
Self Service 

Branch 

19 

يجُیچىد خدمات ( 1)  

 :ٍیژگی ّای بخص خذهات چٌذٍجْی

 
 .است هطتشیبى وٌٌذُ جزة هغبصُ ّب، ٍیتشیي هبًٌذ -1
ِ ای ثِ اهىبى حذ تب خذهبت ولیِ -2  .هی ضًَذ ػشضِ هطبّذُ لبثل گًَ
 .داسد ٍجَد ًیض فشٍش اهىبى ػشضِ، ثش ػالٍُ -3
ِ گزاسی، ،ثبًىی خذهبت اص اػن گستشدُ ای، هبلی خذهبت -4 ِ ای سشهبی  خذهبت ًیض ٍ ثیو

 لبثل ....ٍ سصسٍاسیَى تخفیف ّب، اص هٌذی ثْشُ ثبضگبُ ّب، دس ػضَیت چَى غیشهبلی
ِ اًذ  .اسائ
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 (ادامٍ)خدمات چىد يجُی 

ػشضِ ، هؼشفی ٍ فشٍش آخشیي هحػَالت ثِ 
 ػوَم هطتشیبى فؼلی ٍ ثبلمَُ

 هأهَریت

ػوَم هطتشیبى جَاى، هطتشیبى ثب ًیبصّبی ّوَاسُ 
 دسحبل تغییش، هطتشیبى سبیش ثبًه ّب 

 هطتزیاى ّذف

آضٌبیی ثب هحػَالت ثبًىی، آضٌبیی ثب هْبست ّبی 
 ثشلشاسی استجبط، تسلظ ثش هْبست ّبی فشٍش

هْارت ّای السم  
 بزای کارکٌاى

 ٍیتشیي ضؼت، دس هجبٍست ٍسٍدی ضؼجِ
هکاى فیشیکی در  

 ضعبِ

تعذاد پزسٌل  
 هَرد ًیاس

هیشاى بزقزاری  
 با هطتزیاى ارتباط 

 سطح ضخصی 
  ساسی خذهات

سطح پیچیذگی  
 خذهات قابل عزضِ

 صیبد ون
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 :ٍیژگی ّای بخص خَدباًک

 
 .هی سبصد هوىي سا اًسبًی ًیشٍی ثِ ًیبص ثذٍى ضؼجِ دس خذهبت اسائِ -1
 .است هیسش#ٍة ون هثبل ثشای$ الىتشًٍیىی عشق اص ثبًىی ثشاىسوب ثب هطتشیبى استجبط -2
  چه دزیش، خَددسیبفت، خَددشداص، لجیل اص الىتشًٍیىی ثبًىذاسی هتؼذد تجْیضات -3

VTM، ٍ ... هی گیشًذ جبی ثخص ایي دس. 
 .است دستشس دس هطتشیبى ثیطتش ساحتی ثشای لخ تبح ّبیی ٍ تجْیضات -4

 

 (Self Service Branch)خودبانک ( 2)
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 (ادامه)خودبانک 

 هأهَریت اسائِ خذهبت ثبًىی ثِ غَست الىتشًٍیىی

هطتشیبًی ثب ًیبصّبی . $هطتشیبى هؼوَلی ثبًه
 #سٍصهشُ

 هطتزیاى ّذف

آضٌبیی ٍ وبس ثب ایٌتشًت ٍ تجْیضات ثبًىذاسی 
 الىتشًٍیىی

هْارت ّای السم  
 بزای هزاجعیي

ًضدیه ثِ ٍسٍدی، ثؼذ اص ثخص خذهبت  
 چٌذٍجْی

هکاى فیشیکی در  
 ضعبِ

تعذاد پزسٌل  
 هَرد ًیاس

هیشاى بزقزاری  
 با هطتزیاى ارتباط 

 سطح ضخصی 
  ساسی خذهات

سطح پیچیذگی  
 خذهات قابل عزضِ

 صیبد ون
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ي ازتباط با مطتسیزاَىمایی ( 3)   

 :ٍیژگی ّای بخص راٌّوایی ٍ ارتباط با هطتزی
 

ِ ی ثخص ایي وبسثشاى -1  .داسًذ ػْذُ ثِ سا هطتشیبى ػوَم ثب استجبط ثشلشاسی هْن ٍظیف
 .ًوبیٌذ جلت سا هشاجؼیي سضبیت ٍ اػتوبد ثتَاًٌذ هی ثبیست آًبى

  ثب هتٌبست هحػَالت هؼشفی ٍ یه، ّش ضخػی ًیبصّبی ٍ هطتشیبى فشد فشد ضٌبسبیی -2
 .هی دزیشد اًجبم ثخص ّویي وبسثشاى تَسظ ًیض ًیبصّب، آى
 غَست ثخص ّویي دس ًیض اٍلیِ هزاوشات دبسُ ای ساٌّوبیی، ٍ استجبط ثشلشاسی ثش ػالٍُ -3

 .هی گیشد
ِ ّبی دس استجبعبت ایي ًتبیج -4 ِ ای ثشًبه ِ ّبی اػوبل عشیك اص$ ثبًه تَسؼ  خَاست

   .ضذ خَاّذ هٌؼىس  #آتی هحػَالت دس هطتشیبى
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(ادامٍ)زاَىمایی ي ازتباط با مطتسی   

ثشلشاسی استجبعی هغوئي ٍ اػتوبدسبص، ساٌّوبیی 
 .هشاجؼبى، ضٌبسبیی ًظشات هطتشیبى

 هأهَریت

 هطتزیاى ّذف توبم هطتشیبى ثبًه

تسلظ ثش هْبست ّبی ثشلشاسی استجبط هؤثش، تسلظ  
وبهل ثش ولیِ خذهبت ثبًىی، تسلظ ثش هْبست ّبی 

 آهَصضی

هْارت ّای السم  
 بزای پزسٌل

گستشدُ ضذُ دس ّوِ جبی ضؼجِ، ثِ استثٌبی 
 ثخص هطبٍسُ، هزاوشُ ٍ ساُ حل یبثی

هکاى فیشیکی در  
 ضعبِ

تعذاد پزسٌل  
 هَرد ًیاس

هیشاى بزقزاری  
 با هطتزیاى ارتباط 

 سطح ضخصی 
  ساسی خذهات

سطح پیچیذگی  
 خذهات قابل عزضِ

 صیبد ون
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ٌ حل یابی    ، مطايزٌ ي مراکسٌ( 4)  زا  

 :هذاکزُ       
 .ثبضذ عشفیي هغلَة وِ هذلی ثِ دستیبثی هٌظَس ثِ تسْیالت اػغبی ًحَُ ی دسخػَظ -1

   .دسخػَظ جزة هٌبثغ هطتشیبى دس اصای اػغبی خذهبت ٍیژُ -2       
 

 :هطاٍرُ        
 #... ٍ ثبًه ّب ثب هطبسوت/ّوىبسی لشاسداد ػمذ تسْیالت، اخز$ ثبًىی هسبئل حَصُ  دس -1
ِ گزاسی ٍ هبلی اهَس حَصُ دس -2 ِ گزاسی سْبم، فشٍش ٍ خشیذ$ سشهبی  #... ٍ اهالن دس سشهبی
 
ُ حل یابی           :را
  تؼبهالت ثسظ ساُ ثْتشیي ضٌبسبیی هٌظَس ثِ ثبصاس ٍ هطتشی ٍضؼیت لیبسی ثشسسی -1

 .فیوبثیي
ِ ی ٍ عشاحی ٍ هطتشی ًیبص ضٌبسبیی -2  .هجٌب آى ثش ضخػی سبصی ضذُ خذهبت اسائ
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ٌ حل یابی ، مطايزٌ ي مراکسٌ   (ادامٍ)زا  

ُ حل یابی ٍ هذاکزُ هطاٍرُ، بخص ٍیژگی ّای  :را

 
 .ثَد خَاّذ آًْب ٍجَدی ػلت اغلی تشیي ٍ ثبًىذاسی، آیٌذُ ی دس ضؼت للت ثخص ایي -1
 دس هؼوَل ٍ سایج خذهبت ٍسای خذهبتی دسیبفت ثشای ثبًه، ٍیژُ ی هطتشیبى -2

 .ًوَد خَاٌّذ سجَع ثخص ایي ثِ ثبًىذاسی،
ِ ّبیی اسصضوٌذتشیي -3  ثِ خذهت سسبًی هطغَل ثخص ایي دس ثبًه، ضؼت اًسبًی سشهبی

 .ضذ خَاٌّذ هطتشیبى اسصضوٌذتشیي
 سشهبیِ ٍ دَل ثبصاسّبی ثخص ّبی جزاة تشیي ثِ ٍسٍد ثشای ثبًه دسگبُ ثخص ایي -4

 .است
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ٌ حل یابی ، مطايزٌ ي مراکسٌ (ادامٍ)زا   

 هأهَریت هطبٍسُ ٍ دس ًْبیت اسائِ ساُ حل هزاوشُ،

 هطتزیاى ّذف (VIP)هطتشیبى ٍیژُ ٍ اسصضوٌذ 

 خذهبت ٍ استجبعی هْبست ّبی ثش وبهل تسلظ
ِ گزاسی، ٍ هبلی اهَس ثش تسلظ ثبًىی،  سشهبی
 خاللیت هسئلِ، حل ٍ هزاوشُ تَاًبیی

هْارت ّای السم  
 بزای کارکٌاى

دس ثْتشیي جبی ضؼجِ، ثب هجلوبى ٍ تجْیضات صیجب 
 ٍ ثبویفیت

هکاى فیشیکی در  
 ضعبِ

تعذاد پزسٌل  
 هَرد ًیاس

هیشاى بزقزاری  
 با هطتزیاى ارتباط 

 سطح ضخصی 
  ساسی خذهات

سطح پیچیذگی  
 خذهات قابل عزضِ

 صیبد ون
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  تسکیب ویسيَای ضعب دز
 کطًزَای پیطسفتٍ
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 تسکیب ویسيَای ضعب دز 
ٌ ی باوکدازی الکتسيویکی  آیىد

 

 ضشح دس آًچِ ثِ ًظش ّوچٌیي ٍ دیطشٍ، وطَسّبی دس ضؼت ًیشٍّبی تشویت ثِ تَجِ ثب
 :آیٌذُ دس هی سٍد اًتظبس آهذ، سیبس ثبًىذاسی دشتَ دس ضؼت ًمص
 

 داضتِ ثبًىی ٍ هبلی هطبٍسُ  حَصُ ی دس هتخػع ًیشٍّبی ثِ ضذیذی ًیبص ضؼت -1
   .ثبضٌذ

 ثبجِ دطت وبسثشاى ثِ ًیبص ٍ آٍسًذ سٍی ثبال سغح خذهبت اسائِ سوت ثِ ضؼت -2
 .ضَد ووتش ثسی سٍصهشُ وبسّبی ثب ًطیي

 

 در ضعب اهزٍسی، بِ السم است اس ّن اکٌَى بزای تبذیل کاربزاى پطت باجِ
 .اًذیطیذُ ضَدتذابیزی ًیزٍّای هتخصص در اهَر هالی در ضعب آیٌذُ، 
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 ضعب آیىدٌ؛ 
ٌ حل ٌ  زا ٍ  دَىد  ضعب ازائ
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 با تطکس اش تًجٍ ضما


