
 چزخه تکاهلی نظام های پزداخت بانکی

 (هسکَکات)سیستن ّای پزداخت اتتذایی

 (چک)سیستن ّای پزداخت کاغذی

 (کارت)سیستن ّای پزداخت الکتزًٍیکی

 (ایٌتزًت)سیستن ّای پزداخت تحت ضثکِ
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 ساتنا      . خود پرداز                                                       •
 پایا. تلفنبانک                                                           •
 سوئیفت. موبایل                                                              •
 اینترنت بانک•

 عطح مؾتزی عطح تیه تاوکی

 
 
 

 (Hybrid Banking)تاوکذاری تزکیثی

 ػملیات تذين ؽؼثٍ اس طزیك کاوال الکتزيویکی•
 عاػتٍ 24تاوک •
  Onlineخذمات تزخط•

 ؽؼة محًری•
 ارائٍ خذمات اس طزیك ريیاريیی فیشیکی•
 افشایؼ َشیىٍ َا•
 اػتثارعاسی گغتزدٌ•
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 تاوکذاری عىتی تاوکذاری مجاسی

HSBC,ING HSBC Advance,ING-Driect 



 انواع بانکها بز اساس هأهوریت
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 ارائٍ کلیٍ خذمات مالی. تأمیه مالی اس طزیك ايراق تُادار   . اجزای عیاعتُای تًعؼٍ ای         . تأمیه مالی عزمایٍ در گزدػ        . 

       . Trade Finance                             .           فزيػ تماطؼی. ػزضٍ خذمات عزمایٍ گذاری           . تأمیه مالی  غیز عپزدٌ   ای 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 اوًاع تاوک

ٍ گذاری تاوک جامغ  تاوک تجاری تاوک تًعؼٍ ای تاوک عزمای

 لاوًنGlass-Stegal 

 لاوًنGLB 

Data mining Alt.Dist.Channel 

Business Development 
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 ITفؼالیتُای ػملیاتی تاوکی ي ومؼ 
             

 
 
 

     
       

 
 
 

 کاوال دعتزعی تًعؼٍ محصًل 

 ویاسعىجی مؾتزیان



 هختصات هحورهای ػولیاتی

 ًیاسسٌجی هطتزی

 دادُ کاٍی•

 هطتزی یاتی•

هذیزیت فضای  •
 دیجیتال

 تَسعِ هحصَل

تزعزف ًوَدى ًیاسّا •
 هالی

 گزٍُ ساسی خذهات هالی •

 هٌْذسی هجذد فزایٌذّا•

تَسعِ یکپارچگی ٍ •
 تْثَد خذهات هالی

تالش جْت •
 رضایتوٌذی هطتزی  

 

 کاًال دستزسی

 تاًکذاری هجاسی•

 ضعثِ اختصاصی•

 ضعثِ هکاًیشُ•

 پایاًِ تاًکذاری•

 ضعثِ ًوایٌذُ•

 تاًکذاری تلفي ٍ هَتایل•

 رساًِ اجتواعی•
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 ارسیابی کانال های بانکذاری
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سهن انواع تزاکنش های بانکی حسب  کانال های 
 2012-دستزسی در آهزیکای شوالی
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 تحًل در تاوکذاری تجاری

ی خزد
 تاًکذار

احزاس َّیت اٍلیِ •
 هطتزیاى در ضعة

کاّص تزٍکزاسی اداری  •
 در ضعة

صزفِ جَیی در ٍقت •
 هطتزیاى  

تحکین ٍ تقَیت تزًذ  •
 تاًک

ی
ی ضزکت

 تاًکذار

هذیزیت اٍراق تْادار  •
 الکتزًٍیکی

فزٍش تیي تخطی •
 هحصَالت گزٍُ هالی

ارائِ سزٍیس ّای ارسش •
 افشٍدُ تِ ضزکت ّا

ساسهاى   ERPارتثاط تا •
ّا ٍ تکویل اعالعات 

CRM  

ی
ص

صا
ی اخت

 تاًکذار

هذیزیت دریافت ٍ •
 پزداخت ّای هالی

 اًجام هعاهالت آًالیي •

ارائِ هطاٍرُ آًالیي  •
هالی، تاًکی ٍ سزهایِ 

 گذاری  

ارائِ خذهات تجارت •
 الکتزًٍیک  
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 تحول در بانکذاری توسؼه ای، سزهایه گذاری و جاهغ

جُاوی سازی عملیات  
 مالی

بُبًد کارایی فرآیىدی ي 
 اطالعاتی

 مدیریت بُیىٍ پريشٌ

ارتباط بروامٍ َای  
 باالدستی ي پاییه دستی

 تاًک 

 تَسعِ ای
بُیىٍ سازی کاوال  

 تحًیل خدمات

افسایش سرعت، دقت ي  
 کیفیت تأمیه مالی

بازسازی ساختارَای با 
 اتًماسیًن ي ایىتروت

 تاًک 

 سزهایِ گذاری
تًسعٍ باوکداری 

 ترکیبی

بُبًد فرایىدی  
 باوکداری چىد کاوالٍ

سًق بٍ سمت کاوالُای  
 فراگیر

 تاًک جاهع
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 تىظیم مذل کغة ي کار تاوکی متىاعة تا اعتزاتضی
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 مذل پًرتز -الف
 اعتزاتضی تمایش          اعتزاتضی رَثزی َشیىٍ  

 
 محصًل متفايت تا يیضگیُای خاؿ. صزفٍ جًیی واؽی اس ممیاط                                      •
 تزوذعاسی. عادٌ عاسی ي افشایؼ تُزٌ يری                                •
 ارسػ آفزیىی يیضٌ تزای مؾتزیان. تیزاص گغتزدٌ                                                            •
 حاؽیٍ عًد تاال. حاؽیٍ عًد پاییه                                                      •



 تْتزیي هحصَل

 سًجیزُ تأهیي کارا•

 ارائِ هحصَالت استاًذارد•

 جذب ٍ ًگْذاری هطتزیاى•

 کاّص ّشیٌِ•

 راُ حلی تزای هطتزیاى

ارسش هٌحصز تِ فزد تزای  •
 هطتزی

ارائِ هحصَالت هتٌاسة تا •
 ًیاس هطتزیاى

تأهیي کاهل ًیاسّای هطتزیاى •
 هختلف

 قفل کزدى سیستوی

 سًجیزُ تأهیي اًحصاری•

ارائِ عیف گستزدُ ای اس  •
 هحصَالت

قفل هطتزی تا هعواری  •
 سیستوی
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 تىظیم مذل کغة ي کار تاوکی متىاعة تا اعتزاتضی

 مذل دلتا -الگًی َیکظ -ب

 هذل کلی دلتا
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 قفل کزدى سیستوی

 اقتصاد سیستوی

 تسلظ تز تاسار

 دستیاتی تِ سْن هکول

ُ حلی تزای هطتزیاى  را

 اقتصاد هطتزی

 ّوکاری

 دستیاتی تِ سْن اس  هطتزی

 تْتزیي هحصَل

 اقتصاد هحصَل

 رقاتت

 دستیاتی تِ سْن اس هحصَل



 مدل طیفی دلتا  

ENABLED 

THROUGH Effective 

Use of Technology 

PROPRIETARY 

STANDARD 

MICROSOFT, 

INTEL 

SYSTEM LOCK 
- IN 

DOMINANT   

EXCHANGE 

EBAY,YELLOW 

PAGES 

TOTAL 
CUSTOMER 
SOLUTIONS 

LOW COST  

SOUTHWEST 

AIRLINES, 

NUCOR 

BEST 
PRODUCT 

DIFFERENTIATION CUSTOMER 

INTEGRATION 

REDEFINING THE 

CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

EXCLUSIVE 

CHANNEL 

WALLS 

HORIZONTAL 

BREADTH   

Fidelity  

 هذل نهایی

…      Branchless Banking  Hybrid Banking  Branch Banking  omni channel  Multi channel Banking  Vertual   

Banking 

خغَط 
کسة ٍ کار 

 تاًکی

 استزاتژی ًَع تاًک
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تکنولوژی 

 اطالعات
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 وًع تاوک
 تاوک تجاری 

ٍ ای  تاوک تًعؼ
ٍ گذاری    تاوک عزمای

 تاوک جامغ
-------------- 

 :خطًط کغة ي کار
 تاوکذاری ؽخصی   

 تاوکذاری اختصاصی 
 تاوکذاری ؽزکتی

 تاوکذاری تجاری 

 ویاسعىجی
 مؾتزی 

 تًعؼٍ
 محصًل 

 کاوال َای 
 دعتزعی

 دادٌ 
 کايی

 محصًالت 
ITمحًر 

 کاوال َای 
 دعتزعی
 جایگشیه

 لفل عیغتمی مؾتزی تٍ تاوک
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