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 taherian@tosan.com -توسه امىیت شرکت کارشىاس  -طاهریان علی 

 akbarabadi@tosan.com -توسه امىیت شرکت کارشىاس  -احد اکبرآبادی      

 طاّشیاىػلی 

کبرشىبس امىیت شزکت تًسه 

کبرشىبسی ارشذ امىیت اطالعبت 

taherian@tosan.com 

 

 

 

 

 

 

 اکبشآبادیاحذ 

کبرشىبس امىیت شزکت تًسه 

کبرشىبسی ارشذ امىیت اطالعبت 

akbarabadi@tosan.com 

 اسائِ دٌّذگاى
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 هقذهِ
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 سقابت

 ّضیٌِ

 سخت افضاس اضافی

قَاًیي باال دستیتطابق با   

 اهٌیت

اطالػات ٍ حافظت  

 حشین ضخصی
 هطتشیاى

 سَدهٌذی سایاًص ابشی دس یک ًگاُ
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سَی  بِ حشکت 
 سایاًص ابشی ػوَهی

 ابشی سایاًصسًٍذ پزیشش 
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 2012درصذ افشایش سزمبیٍ گذاری وسبت بٍ سبل َفتبد ي یک 

 

 

 

 

ارائٍ سزيیس ایمه تز ي قببل اعتمبدتز تًسط سزيیس دَىذگبن 



 باالدستیاقذاهات هشاجغ 
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De Nederlandsche Bank 

 

 

Federal Financial Institutions Examination Council 

 

 

Polish Financial Supervision Authority  

 

 

 Bangko Sentral ng Pilipinas 

 

 

 

 با ابش ػوَهی باًکذاسی
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 (ية سبیت)ایىتزوتی ببوکذاری 

National Australia Bank (NAB) 

Aussie Bank 

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) 

 

Core Banking 

My Community Bank (Mambo) 

 

 عملیبتیافشارَبی وزم 

Office 365 platform 

 

 



 INGهَسسِ 
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 الضاهات کلی ٍ ػوَهی هَسد ًیاص
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 ِّافؼالیت ّای اهٌیتی دس باًک اداه 

 

 پبیبن مسئًلیت ببوک َب در مًرد امىیت ي قًاویه ببالدستی ≠بزين سپبری ي استفبدٌ اس رایبوش ابزی عمًمی 

 

حصَل اطویٌاى اص بشآٍسدُ ضذى ًیاصّای باًک تَسط اسائِ دٌّذگاى سشٍیس اص ًظش 

 

تطببق بب الشامبت قبوًوی 

کیفیت خذمبت 

ٍَشیى 

 

اسصیابی سیسک دٍسُ ای 

 



 الضاهات کلی ٍ ػوَهی هَسد ًیاص
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 بٌذی دادُ ّا ٍ اطالع اص هکاى رخیشُ اطالػات  دستِ 

 

 ٍبىذی اطالعبت  دست 

 ٍمشتزیبنبىذی دست 

 

 

 اطالػات دس ابش ػوَهیهکاى فیضیکی 

 

  بزای ببوک َباس مکبن اطالعبت اطالع 

یکسبن وبًدن قًاویه دستزسی بٍ اطالعبت در مکبن َبی مختلف جغزافیبیی 

 

 الضاهات کلی ٍ ػوَهی هَسد ًیاص
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 باًک ٍ سشٍیس دٌّذگاىفی ها بیي اػتواد 



 الضاهات کلی ٍ ػوَهی هَسد ًیاص
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 پطتیباىبشًاهِ جایگضیي ٍ داضتي 

 

ارسیببی ديرٌ ای ریسک 

 جُت جلًگیزی اس سیبن َبی جبزان وبپذیزداشته داشته راَکبرجبیگشیه 

 ارتببط ي َمسً سبسیDRP  وBCP  ببوک َب ي سزيیس دَىذگبن رایبوش ابزی 

 

 الضاهات کلی ٍ ػوَهی هَسد ًیاص
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 هحیط تست  

 

حصًل اطمیىبن اس تطببق 

Return on Investment (ROI) 

سزعت در ارائٍ خذمبت 

کبَش سمبن عذم سزيیس دَی 

افشایش رضبیت مشتزیبن 

 



 الضاهات کلی ٍ ػوَهی هَسد ًیاص
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سهضًگاسی 

 

 سشٍیسدس قشاسداد با اسائِ دٌّذُ  "حق باصسسی"با بٌذ هَافقت 

حق ببسرسی یک بىذ استبوذارد در مته قزارداد ببوک یب مًسسبت مبلی بب ارائٍ دَىذگبن سزيیس رایبوش ابزی عمًمی می ببشذ  )  
 (کٍ حق ببسرسی را بزای سبسمبن ببالدستی مزبًطٍ محفًظ می دارد

 

 اهٌیتی بشای سشٍیس دٌّذُ سایاًص ابشی  سخذادّای بِ گضاسش الضام 

 

 ابشیبِ یک سشٍیس ایجاد سیاست ّای الصم جْت پایاى دادى 

 با تشکر
 سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
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