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حسین تهرانیدکتر 

شرکت فناپ

تحوالت کسب و کار

هاي پرداخت خرد در سامانه
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فهرست مطالب

سیر زمانی تحوالت مهم پرداخت الکترونیک در کشور

آل سامانه پرداخت خرد معرفی اکوسیستم ایده

نقش قانونگذار در اکوسیستم

آل سامانه سپاس و تفاوت آن با اکوسیستم ایده

بحث و نتیجه گیري
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MASTER CARD

:در سال اول فعالیت

درصد 28-42* 
خرج بیشتر توسط مردم

درصد افزایش 33-52* 
تعداد تراکنش ها
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در  PayPassهاي  تعداد کارت

)میلیون کارت(اروپا 

برابر  6.3
است شده

سیر زمانی

کارت هوشمند در حمل و نقل عمومیتجمیع خدمات شهري

بانکداري الکترونیکشاپركپرداخت همراه سامانه سپاس

TIMELINE

کیف پول کارت 
هوشمند سوخت

هاي بانکی کارت

شبکه شتاب و کارت هاي شتابی

)پوز(هاي فروش  پایانه

بانکداري اینترنتی

راه حل مدیریت پرداخت خرد
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سیر زمانی

کارت هوشمند در حمل و نقل عمومیتجمیع خدمات شهري

بانکداري الکترونیکشاپركپرداخت همراه سامانه سپاس

TIMELINE

کیف پول کارت کارت هوشمند سوخت
هوشمند سوخت

بلیت حمل و نقل عمومی هاي کارت اوج گیري مناقصات پروژه

با رویکرد مدیریت پرداخت خرد» کارت من«پروژه 

راه حل مدیریت پرداخت خرد

سیر زمانی

کارت هوشمند در حمل و نقل عمومیتجمیع خدمات شهري

بانکداري الکترونیکشاپركپرداخت همراه سامانه سپاس

TIMELINE

کیف پول کارت 
هوشمند سوخت
کیف پول کارت 
هوشمند سوخت

توسعه خدمات مبتنی بر کارت در حوزه شهري

هاي تجمیع آغاز پروژه–ها  ورود شهرداري

راه حل مدیریت پرداخت خرد
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سیر زمانی

کارت هوشمند در حمل و نقل عمومیتجمیع خدمات شهري

بانکداري الکترونیکشاپركپرداخت همراه

راه حل مدیریت پرداخت خرد

سامانه سپاس

TIMELINE

کارت هوشمند سوخت کیف پول کارت شاپرك
هوشمند سوخت

٢۴٠١۴

*

اکوسیستم پرداخت خرد

Operator 
#n

Operator 
#2

Operator 
#3

Trustee
Operator 

#1…

بانک

کننده تنظیم

اپراتور

پذیرنده

ابزار پرداخت
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ارتباط و مدیریت مشتریان از کانالهاي پیشین بانکی•

تکمیل سبد خدمات بانکی•

مدیریت مناسب تخلفات•

سرعت و دقت تراکنش•

هاي موجود عدم اعمال بار اضافی به سامانه•

)InterOperability(قابلیت همکاري •

هاي اصلی در نظر گرفته شده در این مدل  دغدغه

)InterOperability(قابلیت همکاري 

بانک

اپراتور

مدیریت مشتریانحسابمدیریت  انتقال وجه بانکی

صدور کارت

سوئیچ کسر

تنظیمات پذیرنده تسویه پذیرندگان

سوئیچ شارژ

جایگاه و نقش قانونگذار

کننده تنظیم
مدیریت نقدینگی

بین اپراتوريتسویه جلوگیري از تخلف

CA
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الزامات الیه کارت

تکنولوژي ارتباطی کارت

•Contact

•Contact-Less

تکنولوژي چیپ کارت

•Native

•Mifare Classic
•Mifare DESFire

•...

•Java

معماري کارت

اعتبار•

ذخیره اطالعات  •
تراکنش

•...

الزامات الیه سرویس

خاصپذیرش و ابزارهاي ...) و  ATMمانند پوز بانکی، (ابزارهاي پذیرش مشترك •

.)عموما کمتر از الزامات بانکی است(

امنیت–

•SAM

تکنولوژي ارتباطی–

مشخصات فنی–
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الیه اپراتوري و مدیریت

امنیت•

–HSM

روالها و فرآیندها•

اقالم اطالعاتی•

ها تراکنش–

پذیرندگان–

خلق پول•

پولشویی•

•...

الیه تنظیم کننده

سیر زمانی

کارت هوشمند در حمل و نقل عمومیتجمیع خدمات شهري

بانکداري الکترونیکسامانه  شاپركپرداخت همراه سامانه سپاس

TIMELINE

کارت هوشمند سوخت کیف پول کارت پرداخت همراه
هوشمند سوخت

راه حل مدیریت پرداخت خرد
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خردبه حوزه مدیریت پرداخت ورود رگوالتور •

هاي اصلی دغدغه–

جلوگیري از خلق پول•

از پولشوئیجلوگیري •

سامانه سپاس

نویس مستندات  انتشار پیش
سامانه پرداخت الکترونیک سیار 

)سپاس(

راهبر 

تجمیع شهريپذیرنده اپراتور موبایل

سامانه 
اتوبوس

سامانه 
تاکسی

سامانه 
مترو

سپاس لیست سیاه

مدیریت اعتبارSAMصدور  تسویه پذیرندگان

کلیدگذاري کیف

کلیدگذاري کیفلیست سیاه

سوئیچ پرداختمدیریت کلید

تنظیمات پذیرنده

سوئیچ شارژ

بانک

مدیریت کارت

مدیریت مشتریانصدور کارت

انتقال وجه بانکی

مدیریت کلید

سوئیچ شارژ

مدیریت مشتریانصدور کارت

مدیریت کارت

SAMصدور 

جایگاه و نقش سامانه سپاس

مدیریت اعتبار
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بانک راهبر سامانه سپاس

صدور و مدیریت کیپا
تأییدیه صدور

کلید گذاري کیپا

انتقال وجه
واریز و برداشت اعتبار از 

کیپا به دستور سپاس

مدیریت اعتبار

پول الکترونیک با پول نقد مدیریت تهاتر
دریافت درخواست شارژ از دارنده 

و ارسال آن به سپاس کیپا سوئیچ شارژ و دشارژ

ارتباط با پذیرندگان
نظارت کلی بر کسر

کسر سوئیچ

انتقال وجه
تسویه حساب پذیرندگان

تایید تسویه حساب پذیرندگان
تراکنشهاي کسر حفظ ریز

نقشها و وظایف بازیگران درسامانه سپاس به تفکیک فرآیندها

صدور

شارژ و دشارژ

کسر

تسویه

کیف پول کارت 
هوشمند سوخت

سیر زمانی

کارت هوشمند در حمل و نقل عمومیتجمیع خدمات شهري

بانکداري الکترونیکسامانه  شاپركپرداخت همراه

سامانه پی وند

سامانه سپاس

TIMELINE
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برخی نکات قابل توجه

 تفاوت جدي کسب و کار راهبر با کسب و کار شرکتهايPSP
از منظر روابط با مشتریان•

حجم و بار سنگین تراکنشهاي شارژ در اکوسیستم پیشنهادي

...سپاس، شتاب، شاپرك و •

عدم توجه به قابلیت همکاري

عدم توجه به نظام کارمزدي

���� از �و� 
�مابا 

1392زمستان 


