
Building choice of high quality support for commissioners 

 ونقش شركتها بانكداري ديجيتال
 مين همايش بانكداري الكترونيك4  
 

1 

 شركت خدمات انفورماتيك
 

نجفي ابوطالبسيد   
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• When 40 year old legacy banking systems meet 3 months 

old IPhone 6 or Note4 results are not predictable ! 

• Batch versus Real Time 

 

 ...؟
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نسل قبل   1700
انسان امروزي به 

وجود آمد و 
شروع به ايجاد و 

توسعه زبان ها 
 كرد

نسل قبل   300
 نوشتن آغاز شد

 نسل قبل نشر35
آغاز  ) توليد كتاب و مجله(

 شد

 و سپس

 شتاب
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Building choice of high quality support for commissioners 

در كشور آمريكا  بانك ها آمار زير متوسط زماني را كه مشتريان 
نسبت به زمان صرف شده در  مي كنند صرف بانك ها در شعب 

.دهد ميارتباطي ديجيتالي را نشان كانال هاي   



 برخي از مگاترندهاي فناوري  اطالعات در صنعت بانكي 
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 ؟ها داريد Appآيا تصوري از تعداد 
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 تاثيرات شتاب تغييرات در حوزه بانكداري 

  API Banking   در رابطه باگارتنر پيش بيني  



 NEXUSديدگاه روندهاي عمده در صنعت بانكي از 
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 منظور از بانكداري ديجيتالي چيست؟
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 يك داشتن ديجيتال بانكداري App Mobile , BI, در صفحه داشتن يا 
Facebook نيست. 

دامنه از وسيعتر ديجيتال بانكداري دامنه IT است بانك در. 

مانند است بانك كنترل از خارج تكنولوژي هاي شامل ديجيتال بانكداري 
  رسانه اي چند هاي داده اجتماعي، شبكه هاي مشتري، اختيار در تكنولوژي هاي

   .... و

ديجيتالي بانكداري : 

 كار و كسب مدلهاي در اساسي تغييرات         

 جديد وسرويسهاي ايده بكارگيري         

 ......و ديجيتالي رشدوفرصت بين ارتباط        

 بانكداري ديجيتال چيست؟ 
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 عناصر اصلي بانكداري ديجيتالي

 

Final Goals 

دسترسي به 
سرويسها  از همه 

 كانالها

هويت واحد از  
 مشتري

 جمع آوري
داده ها و آمار مربوط  

 به مشتري

 مدلهاي جديد  
كسب و كار  

 بانكي

Presenter
Presentation Notes
عناصر بانکداری دیجیتالی  یعنی هویت واحد مشتری، داده ها و آمارهای مرتبط با وی، مکان و زمینه های هزینه کرد مشتری، نحوه دسترسی و ارائه سرویس به او اکوسیستمی را به وجود میآورند که در آن بانکها بتوانند تراکنش های واحد را به ارتباطات دائم تبدیل نمایند و کنترل را از بانک به مشتری منتقل میکنند به نحوی که مشتری سرویسی را که نیازمند آن است دریافت نماید. 
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 سه فاز حركت به سوي بانكداري ديجيتال 

 
 براي تكنولوژي از استفاده معناي به بودن، ديجيتال :اول فاز•

 نقد پول تبديل مانند الكترونيك به سنتي آيتمهاي تمام جايگزيني
    الكترونيك پول به

 

 از استفاده معناي به ديجيتال، به دستي فرايندهاي تبديل :دوم فاز•
 ها پرداخت فرايند تبديل مانند فرايندها كليه انتقال براي تكنولوژي

 بانكها  back office در
 

 فرايندها تبديل از فراتر كه كار، و كسب كردن ديجيتالي :سوم فاز•
 تجربه و دريافتي ارزش روي بر و است ديجيتال به دستي از

 .مي گذارد تاثير روزمره وفعاليت هاي بانك واكوسيستم مشتري
  بانكها مديريت وفرآيندي ساختاري تفكر در اساسي تغييرات



 كاالهاي مصرفي

 كفش و پارچه

تجهيزات 
 غذا الكتريكي

دستگاه هاي 
 الكترونيكي

 بنزين

 بنگاه معامالتي

 اتومبيل

حمل و نقل و 
 پاركينگ

روزنامه، مجله و 
 كتاب

فعاليت هاي آموزشي، 
 آموزش و پرورش  

 فعاليت هاي ورزشي تلفن و اينترنت
فعاليت هاي 

 سرگرمي

 هتل

 پروازها

 بيمه اتومبيل

بيمه شخصي و 
 خانواده

خدمات بهداشت 
 و سالمت

 گاز و الكتريسيته

 تعميرات منزل

 لوازم و اثاثيه

مسافرت و 
 ارتباطات سرگرمي

اطالعات و 
 آموزش

 حمل و نقل

 بانك در نقش مشاور

پيشنهاد 
 خريد

مقايسه  
 كننده

كوپن، 
ضمانت و 
 وفاداري

تبليغ 
 هدف

 بازار

بليط 
 فروشي

پرداخت هاي  
 چندگانه

 ارضاء نيازهاي مالي
راهكارهاي نيازهاي مختلف 

 زندگي

 سرويس هاي بر پايه اكوسيستم

 شركت هاي بزرگ

 خرده فروششركت هاي 



علم تجزيه و 
تحليل 

داده هاي 
 تجميع شده

مشاركت هاي 
صحيح و  

 مناسب

 اتصال

سه حوزه كليدي قابل 
تمركز بانك ها براي ايجاد 
 يك اكوسيستم كسب و كار 



 عملكرد مشتري
 عملكرد بانك

انتخاب بهترين مكانيك از  
 نظر هزينه و زمان

اعالم وضعيت مالي بعداز  
تعميروپيشنهاد انواع 

 تسهيالت

برقراري ارتباط  
با شركت بيمه 

 توسط بانك

بررسي اطالعات  
مكانيك هاي  

 موجود توسط بانك

تعيين زمان  
مالقات به 

 مكانيك
ارسال اطالعات  

 به مشتري

 پردازش اطالعات
دريافتي از  سنسورهاي 

 هوشمند خانگي

بررسي وضعيت 
مالي فرد توسط 

 بانك

استفاده از كارت 
اعتباري يا پس 

 انداز
آگاهي از  

 خرابي خودرو

ارسال اتوماتيك 
سيگنال به بانك و 
ارسال درخواست  

 مشاوره
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 بانكداري ديجيتال

 فرآيند

Open banking 

API Banking 
Core Banking Transformation 

APPs & APP Stores 



حركت به سمت كسب وكار ديجيتالي: روند كسب وكار  



 مقايسه بانكداري ديروز، امروز و آينده  
 در ابعاد مختلف) Nexusپس از (
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 به سوي بانكداري ديجيتال حركت كنند؟ها مي بايست  بانكآيا 

    :گيتس بيل
  »بانك نه است ضرورت بانكداري «
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 Core Bankingاز نرم افزارهاي  ها  بانكآمار نارضايتي   

 
 

 

 بانكها جانب از هاي نارضايتي IBM توسط گرفته صورت بررسي طبق

 سود درصد 18 ايران ---سود درصد 35 معادل درآمد درصد 7 جهاني گذاري سرمايه متوسط

 دالر 10000ايران –دالرساليانه26000هرنفر ازاي به گذاري سرمايه متوسط

       درصد 1/6 ايران--                                      فاوا non به فاوا تعدادكاركنان
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 Core Bankingهزينه هاي باالي نرم افزارهاي     

 
 

 

 متمركز بانكداري فعلي افزارهاي نرم پيچيدگي كه است شده مشخص IBM شركت هاي بررسي ادامه در

 .است كرده تحميل بانكها به را نگاهداري زياد بسيار هاي هزينه
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 Core Bankingسناريوهاي مختلف نرم افزارهاي 

 
 

 

1 

4 
2 

3 

Presenter
Presentation Notes
در مدل اول نرم افزارهای بانکداری متمرکز بانک به صورت Packaged core banking application  است و معمولا خصوصیات این برنامه ها به صورتی است که پایدار هستند و کارایی مناسبی را دارند اما از آنجا که این نرم افزار عموماً توسط بک Vendor خاص توليد شده است بانک به شرکت مربوطه کاملا وابسته است و تغییر و ارتقاء و افزودن عملکرد جدید به برنامه به دشواری میسر است و یکپارچگی و مدیریت اطلاعات بین بانکهای مختلف به دلیل عدم وجود استانداردهای مناسب امکانپذیر نیست. در مدل دوم که به آن  Modular SOA compliant applications می گویند نرم افزار متمرکز بانکی باز توسط یک Vendor خاص تامین شده است اما معماری این نرم افزار ماجولار و مبتنی بر سرویس و مناسبتر طراحی شده است لذا پيچيدگی های آن کمتر از مدل اول است و توانایی تطبیق با راهکارهای دیگر و یا آینده Vendor مربوطه را دارد لذا بانک میتواند از راهکارهای آینده تامین کننده نرم افزار متمرکز بانکی خود بهره مند گردد. ریسک این مدل به علت وجود تنها یک Vendor برای بانک استفاده کننده از نرم افزار متمرکز بانکی کمتر است. اما پیچیدگی یکپارچه شدم این نوع نرم افزار متمرکز بانکی با دیگر نرم افزارهای درون بانک به قوت خود باقی است.در مدل سوم بانک برای نرم افزار متمرکز بانکی خود از راهکارهای ارائه شده توسط بیش از یک Vendor استفاده مینماید (مثلا به صورت SaaS). این مدل چابک نیست چون هر تغییر نیاز به رعایت استانداردهای گروه Vendor ها را دارد البته چنانچه محصولاتی وجود داشته باشد که قبلا توسط دیگر بانک ها به کار گرفته شده اند زمان� Time-to-market محصول برای بانک زیاد خواهد بود. این سناریو به درجه بالایی از عملکرد تخصصی نیاز دارد اما در عوض بانک را با موانع کمتری در مقابل تواناسازی پلتفرم بانکداری باز روبرو می سازد زیرا این پلتفرم دیگر در دست یک vendor خاص نیست. این مدل نیز وابستگی به چند Vendor خاص را به بانک تحمیل می نماید و بانک کنترل کمتری بر داده و کارایی سیستم دارد.در مدل چهارم نرم افزار (متمرکز !) بانکی نرم افزاری است که تطابق بالایی را از طریق پذیرش مجموعه سادهای از استانداردهای همهگیر خواهد داشت ( استانداردهای تکنولوژیک، معنایی و فرآیندی). بانکها میتوانند زیرفرآیندهای خود را برونسپاری کنند و توانایی بالایی را در تطبیق با شرایط متغیر بازار خواهند داشت. در این مدل نیز درجه بالایی از عملکرد تخصصی مورد نیاز است اما بانک وابستگی کمتری به vendor ها خواهد داشت زیرا بانک قادر خواهد بود تا Solution های مورد نیاز خود را از ترکیب و تطبیق مولفهها بدست آورد. متاسفانه استانداردهای لازم برای طی کردن این سناریو توسط بانکها نابالغ است و حفظ و کنترل چنین محیط متحرکی برای بانکها دشوار است و نیاز است که  صنعت و تکنولوژی نیز همراه بانک در این مسیر گام بردارد. اما آينده بانکداری دیجیتال در این مسیر خواهد بود. 



  توليد به بقيه از بيشتر ها بانكي
 عالقه افزار نرم سازماني درون
 دارند

 مجبور آينده سال سه دو در اما
 هستند روند اين تغيير به

 توليد داخل

 توليد تركيبي

 برون سپاري



  نقش شركت هاي فناوري اطالعات بانكها

 آينده

 كاربرديماژول هاي بهترين و مناسبترين يافتن •

 Real Timeارائه پيشنهادات ومشاوره •

 )Integration(تجميع ويكپارچگيبر تمركز •

 و شغلهاي جديدمهارتهاي مديريتي •

 استفاده از محصوالت آماده•

 تغييرنگاه به داراييها•

 بيشتر براي خالقيت و نوآوريفرصت هاي •

 شرايط فعلي

 توليد نرم افزارهاي سفارشي•

 تجزيه و تحليل نياز كاربران•

 )Development(تمركز بر توليد •

 مهارت هاي توليدي در نيروي انساني•

 زمان بر بودن توليد•

 انتخاب محدود براي بانك•

 روزمرگي و رفع نواقص•



 مشتريان آينده ،نيازهاي آنان وفن آوريها رابشناسيد



 تغيير اولويت هاي مديران
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 آيا بانك داري ديجيتال شما شكل گرفته است؟ 
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 نقش رگوالتوري در بانكداري ديجيتال

تقويت فضاي 
 استانداردسازي

 تأييد استانداردها
آموزش و اطالع 

 رساني

اتخاذ شيوه هاي 
 نظارتي داده محور

بازنگري و شفاف 
 سازي قوانين



 تغيير مسير سرمايه گذاري

به بيرون  ITسرمايه گذاري در 
 شركت ها انتقال مي يابد

ساالنه افزايش خواهد  ITبودجه 
 داشت
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 اهميت وجود استراتژي ديجيتالي

 تمام كسب و كارهاي موفق آينده  : 2014طبق بررسي گارتنر در سال 
 ملزم به داشتن هر دو استراتژي هستند
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 بانك ها  فناوري اطالعات شركت هاي نقش 
 در رسيدن به بانكداري ديجيتال

 آينده

موتور محرك كسب و  
 كار

انتخاب و تجميع 
مولفه هاي موجود در 

 بازار
پرداخت بابت  انطباق با استاندارد

 سرويس ها

 گذشته

ابزار پياده سازي 
 محصوالت

سفارش كار به توليد 
 كننده نرم افزار

انطباق با نياز 
 واحدهاي داخلي

پرداخت بابت 
 زيرساختها
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 !عجله نكنيد

 
است تحول دوم و اول فازهاي كردن طي گرو در تحول سوم فاز سوي به حركت 
50( --)نقد پول و شعبه به وابستگي ( .هستند اول فاز در بانكها از بسياري هنوز%  

 )هند در %99 آمريكا، در
ريسكهاي به توجه عدم علت به و مانده باقي دوم يا و اول فاز در ها بانك اكثر  

 .ندارند را جلو به حركت توانايي كار انجام

 



Social 

Mobile  Cloud 
Socio 

Mobile  Standardization 

Big Data Visualization Security 

 روندهاي نكسوس، در حال تغيير  
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 معماري يك بانكداري همه كاناله نمونه
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 گرايش هاي كالن حوزه بانكداري ديجيتالي

Open Banking API Banking 

Intelligent/ 
Smart Banking 

Customer 
Engaged 
Banking 

Customer 
Centric 
Banking 

Open 
Standards   

Omni Chanel  
Banking 

More 
Regulatory 

Requirement 

Core Banking 
Transformation 

More Security 

Bank as a 
Platform 

Every day 
Banking 



The Digital Banking Ecosystem 
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 سوالي كه حداقل براي ده سال آينده بايد پرسيده شود

 داراي وبانك شما آيا كسب و كار 
 استراتژي ديجيتالي است؟

2014 



 تحول در كسب و كار بانكي با توسعه فناوري 

يكپارچه سازي سيستم ها و 
مشتريان با كل عمليات 

 به بعد 2000دهه -بانكي

ارتباط مشتريان از طريق 
كانال هاي جديد مانند 

اينترنت با عمليات بانكي               
 )1990دهه (

Real Time interaction 
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 و استراتژي ديجيتالي ITنقشهاي جداگانه استراتژي  

 
DIGITAL BUSINESS STRATEGY 



براي ها  بانكحركت 

 SaaSارائه خدمات 

آغاز  Cloudروي 

 شده
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