
عنوان
متن•

49از 1صفحه  54از 1صفحه 



و ( BaaP)چشم انداز بانکداری به مثابه پلتفرم 
الزامات استقرار آن در بانک ها 

یجاد و بازتعریف نقشه راه بانک های داخلی در ا: پیشنهاد برای ایران)
Openness)بسط مفهوم 

محسن قدیری نژادیان•
فائزه کریمی•
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بانکدر(آفالین)بانکیخودپردازاولینازاستفاده
Chemicalمبدأبعنوان1973سالدرنیویورکشهر

الکترونیکبانکداری

روندنکالدرموجودروندهایازیکیپلتفرممثابهبهبانکداری
بازبانکداری

مفاهیمظهورواخیرهایسالطیسنتیبانکداریاخیرتحوالت
Opennessجهانبانکیصنعتدربازبانکداریو

شدنپلتفرمی،آیندهدربانکداریروندمهمترین»:«کرنراستونمشاورانگروه»ازشولینران
انندمیتواستراتژیک،ومشترکاقدامیکدرآپهااستارتهموبانکهاهمآندرکهاستبانکداری
حوزهردامروزکهآمازونماننددرستکنند؛آغازرابانکداریپلتفرمهایبهشدنبدلسویبهحرکت
«.استشدهبدلپلتفرمیکبهفروشیخرده
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تالشقیقتحایندرآتیهایسالطیهابانکوکارکسببرپلتفرمیبانکداریتأثیرمیزانبهتوجهبا•
هایشرکتنقشها،APIباز،بانکداریدیجیتالی،بانکداریحوزهدرشدهانجامتحقیقاتبراتکاباتاداریم
جدیدگونهاینانجامالزاماتویابیمدستپلتفرمبرمبتنیبانکداریاستقراهایاستراتژیبه...وتکفین
.دهیمقراربررسیموردرابانکیخدماتارائهاز

منابعسایروGartner،Forrester،Accentureنشریاتتحقیقاتدرحاصلهنتایجازپیمایشایندر•
درBaaPمفهومگسترشوایجادروندتسهیلبرایراپیشنهاداتیآخردربتوانیمتاشدهاستفادهمعتیر
.دهیمارائهایران

رارقبرداریبهرهموردباشدمیخبرگانبامصاحبهازمنبعثکهمطالبیتحقیقهایفرازازبرخیدر•
وپیشروهایبانکمدیراندنیا،بانکداریصنتهایتئورسینخبرگانازمنظوررابطهایندر.استگرفته

.باشدمیداخلیITهایشرکتمدیرانهمچنین

شدهادهاستف...ودیجیتالبانکمجازی،بانکداریمانندشدهمنتشرکتابهایدرمندرجمطالبازهمچنین•
شرمنتعلمیمطالبوآمارهاومطالبایرانداخلفضایکشیدنتصویربهواطالعاتتکمیلدرواست
.استبودهاستفادهموردمنابعجملهازبانکیوپولیپژوهشکدهومرکزیبانکسایتوبدرشده
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•APIبازبانکداریظهورمقدمه(بازافزارنرمتوسعههایرابط)ها

وهاAPIزااستفادهبابانکی(بومزیست)اکوسیستمذینفعانبراینوینهایارزشگذاریاشتراکوخلقامکان•

Bankingمفهومایجاد as a Platform

:APIتعریف•

.رلمینمایندملزوماتاستانداردکهچگونگیبرقراریارتباطیکبرنامهکاربردینرمافزاربابرنامهدیگرراکنتمجموعه

:  هاAPIسطوح •

A
P
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ا 
ه
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 با

ح
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من
از 

Private API

Partner API

Member API

Acquaintance API

Public API
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 Salesforceو آسان تر شدن یکپارچه سازی CRMرویکردی جدید برای دست یابی به مقاصد•

CRM با جریان های کاری Salesforce

یشتر و ایجاد ارتباط متقابل سودمند بین توسعه دهندگان شخص ثالث برای قابلیت های عملکردی ب•
دسترسی راحت مصرف کنندگان 

توییتر

ی با گسترش محصوالت ارائه شده به دیگر پلتفرم های دیجیتال، کاربران می توانند از حجم باال•
محصوالت ارائه شده آنها بهره ببرند

آمازون

ن منابع ایجاد دسترسی به پایگاه های عظیم داده برای اتخاذ تصمیمات بهتر مشتریان با در نظر داشت•
انسانی و شبکه سازی حرفه ای

لینکدین

ماشینی و پلتفرم پردازش داده برای اشخاص ثالث( دانش)تغییر جهت الگو به سمت یادگیری• IBM 
Watson

علل استفادهنام شرکت
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هااست،بحثAPIباحضوربازیگرانجدیددرصنعتبانکداریکهرهآوردمفهومبازبودنو•
هوباعثاشتراکگذاریزنجیرهارزشازسویاینبازیگرانجدیدبهبانکهاوبالعکسبهمیانآمد

خلقBanking as a Platformشدتامفاهیمجدیدتریهمچونبانکداریبهمثابهپلتفرمیا
.شود

قراربانکداریتوجهبهاینکهمفهومبانکداریمبتنیبرپلتفرمخودیکیازگامهایمربوطبهاستبا•
دارایپیشنیازهاییازجملهایجادکسبوکاردیجیتالیBaapبازمیباشدوهمچنیناستقرار

.باشدمی

بهعنوانمحورتصمیمگیریدرسازمانهادومسئلهزیرطرحمیAPIپسازگسترشمفهوم•
:نمایدگرددکهدرنهایتمیتواندمارادرشیوهاتخاذاستراتژیدرمواجههبابانکداریبازمساعدت

oتوزیعکنندگانمحصوالتتولیدشدهتوسطسازمانماچهکسانیهستند؟
o؟تولیدکنندهمحصوالتقابلارائهدرسازمانماچهکسانیهستند

.شودبرپایهدوسئوالمطروحهفوق،چهارزنجیرهارزشمالیکالنتعریفمی
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تولید کننده  -2

(Producer  )

توزیع کننده  -3

(Distributor)

پلتفرم  -4

(Platform)

یکپارچه ساز  -1

(Integrator)

Product creation
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Closed
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.اشدبمیبانککنترلتحتکاملبهطورمشتریتجربهوبودهتجاریبرندیکتحتمحصوالتتوزیع•

.میکنندکنترلراارزشزنجیرهکلبانکها•

.میپردازندسازیکپارچهنقشایفایبهبانکهااکثرحاضرحالدر•

.گرددمیارائهمشتریبهبانکیآنالینوموبایلکانالهایطریقازپرداختخدماتوحساباطالعات:مثال•
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:میگرددعرضهبانکمعمولمشتریانبهتیمدوتوسطحداقلمشتریبهپیشنهادنقشایندر•

oخدماتکنندهایجادبعنوانبانک

oفینتکیاسنتیکانالهاینظیرخارجیطرف

اویکنندهیکپارچهنقشهایعهدهدارواسطه،بایاومستقیمصورتدوبهخودخدماتارائهبابانکها•

.باشندمیتولیدکننده

وSAP،MagnetoچونحسابدارینرمافزارهایارائهدهندگانوERPبابانککارکردیقابلیتهاییکپارچهسازی•

.هستندمورداینمثالهایازجملهاوراکل
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نسایریخدماتتوزیعبهوبخشیدهوسعتراخوددیجیتالبازارمیتوانندبانکهاها،APIشدناضافهبا•

.نمایندایفاراتوزیعکنندهنقشوبپردازند
تبانکهاموبایلواینترن«افزایشکانالهایتوزیعی»استراتژیهایبانکداریبازمیتواندنقشابزاریدر•

درادامهبهذکرچند.سالگذشتهاست1۵داشتهباشدواساسایجاددسترسیدیجیتالیبرایمشتریدر
:مثالمیپردازیم

سیدرصدجمعیتاتحادیهاروپابهصورتآنالینبهسایتهایبانکداریدستر47درحدود201۵درسال•
.درصدیدرصدراینکشورهاقرارگرفت86داشتهاندکهفنالندباسهم

نیوبراساسپیشبی.میلیونمشتریموبایلبانکدراتحادیهاروپاوجودداشت۵1تعداد2013درسال•
.میلیونخواهدرسید214به2018تخمینهایانجامشدهاینمیزاندرسال

سهمتراکنششهبهمی%10ازطریقکانالهایآنالینو%90درحالحاضردربانکهایایرانحدود•
.باشد

راتوزیعکنندهنقشپرداختصنعتدر(الکترونیکتجارتهایPSPبخصوص)هافینتکمعموالًامروزه•

.میکندبازی
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مینمایدتسهیلراآنهامشتریانوثالثطرفینارتباطوکردهعملواسطهبهصورتپلتفرممقامدربانک•

.میشودشناختهpeer-to-peerکسبوکاربهعنواناغلبامراینکه

:دهندارائهرازیرقابلیتهایمیتوانندپلتفرمیکبهعنوانبانکها•

oطرفینتطبیق

oخودمشتریشناخت(KYCیاوknow your customer)

oوامنیت...

کبانمانندجهاندرپیشروهایبانکازکمیتعدادونیستمعمولیامرپلتفرمبهعنوانبانکوجود•

Fidorاندکردهعملیاستفادهمفهموماینازآلمان.

لدالنقشهایوگروهیدهیبودجهوامدهی،درآغازنقطهیکرامدلاینفینتک،بازارفعاالنازتعدادی•

.گرفتهاندکاربهبهاداراوراق

نقشهایانکهاباستممکنکهاستذکربهالزمهمباز.نمیگذاردتأثیربانکترازنامهبرپلتفرمکسبوکار•

.استنیزپلتفرمنقششاملاینودهنداختصاصکسبوکارمختلفخطوطبهرامختلف
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رابطهایندر.سازندشبیهپلتفرمیکمپانیهایبهبیشترچههرراخودهایبانکتاهستندتالشدرهابانکITمدیران•

Openاستقرار Bankingایجادرایرتغیاینبرایالزمپولیغیروپولیارزشهایتواندمیدیجیتالیکاروکسبپایهبر

نماید

کسبتماکوسیسدرموجودشرکایبیندرهاارزشگذاریاشتراکوتوزیعبرکهاستطرحیدیجیتالیکاروکسبمدل•

.داردتمرکزکارو

ونمایدمیارزشگذاریاشتراکوخلقبهقادرراهابانککهاستساختارینوآورییکدیجیتالی،کاروکسبپلتفرم•

.شوندمیتکنولوژیفروشندگانبرایجدیدیدرآمدیجریانایجادباعث

نمایندتحصیل2020سالدررادیجیتالیهایکاروکسبازبانکیهایدرآمدای%4۵سهمدارندانتظارITمدیران•

.((%12)201۵سالدرحاصلهدارمدبرابر3ازبیش)

:جهانبانکیمدیراندیدگاهازبانکیصنعتاندازچشمتعریف•
oJohn Reed،عاملمدیرCitibankاستبایتوبیتفقطبانکداری:1998تا1984هایسالدر.
oFrancisco GonzalezمدیرعاملBBVA201۵سالدر:BBVAبودخواهدافزارینرمشرکتیکآیندهدر.
oDereck WhiteدیجیتالبخشمدیرBarclaysارائهشرکتیکبهشدنتبدیلحالدرایفزایندهصورتبهما:201۵سالدر

فناوریدپارتمانبابانکیکنهوهستیممالیخدماتهایفناوریدهنده
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رکایشباهاالگوریتموهاتراکنشدیتا،نظیرهاییارزشبانکهاشدنپلتفرمییاوبازبانکداریدر•

.شودمیگذاردهاشتراکبهکاروکسباکوسیستم

.دارندکاروکسبمدلپلتفرمبهنیازهدفاینبهرسیدنبرایبانکها•

سنتیروشهایبرعالوه)جدیدهایروشازمکملهایدرآمدکسببهپلتفرمیهایمدلدرهابانک•

.یافتخواهنددست(...ووامارائهوگذاریسپردههمچون

Marshallازنقلبه• Van Alstyne،13هایشرکت،(...وگوگل،اپل)دنیابرترشرکت30ازکمپانی

.هستندپلتفرمبرمبتنی

کیبرایهاییسازتوانمندنقشدرکاریوکسبمدلهایپلتفرمودیجیتالیکاروکسبهایمدل•

Openوپلتفرمهایشرکتبهبیشترچههررابانکبتواندکهکنندمیعملاستراتژی Bankشبیه

.سازد
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ویپولهایارزشتبادلوشدنپلتفرمیسویبهبانکهاحرکتجهتصنعتاندازچشمدراصلیبخش4•

مختلفطرقازپولیغیر

مفهوم

قابلیت ها دارائی ها

تحقیق
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اصلیساختاریبخش4شاملصنعتاندازچشمشوند،نزدیکپلتفرمهایشرکتبهبیشترچههربانکهااینکهبرای•
:شوندمی
دیجیتالیکاروکسبهایمدل▫
کاروکسبمدلهایپلتفرم▫
بازار▫
کاروکسباکوسیستم▫

هایموقعیتازنمونهچند•

برایدرآمدیجدید

:پلتفرممقامدربانکها

خودبهدرآمدرا%90برداردکانالاینطریقازرادرسیواحدآموزدانشیکصورتیکهدرUdemy:درآمدتسهیم
.دادخواهدویبهرادرآمد%90بیاوردمجموعهبهراجدیدآموزدانشیکمدرس،کهزمانیودادهاختصاص

API)هایدرخواست Calls) API:درخواستهایاززائیدرآمدبهتوانندمیبانکهاتراکنشها،حجمافزایشبا
APIندنمایتوجهاندکردهایجادهایشانپلتفرمرویبراکوسیستمشرکایکهجدیدیهایراهکارطریقاز.

اساسبرراکاربرAPIهردرخواستازایبهکهاستالگوریتمبازاریک"Algorithmia":زمانکردنمحاسبه
.کندمیشارژزمانمحاسبهوالگوریتمنویسندهتوسطشدهتعیینهزینه

market)بازاروهاAPIازاستفاده:نماییجدیددرآمد place)سیستمدرکاروکسبکانالیکعنوانبه
درآمددرصدی30رشدباعثتواندمی(...والکترونیکتجارتهایپرداخت،P2Pهایپرداختمانند)بانکداری
.گرددبانکداریصنعتاولیهگانپذیرندهخالص

Fidorّ":نگهداریومجوزصدور Tecs"دارایافزارینرمراهکاریکعنوانبهراخودکاروکسبمدلپلتفرم
.فروشدمیسایرینوهابانکها،تکفینبهمجوز
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:دارندنیازذیلجدیدیهایدارائیبهکاروکسبمدلپلتفرمیکاجرایبرایبانکITمدیران•

برایامکانپیادهسازیوگسترشیکپلتفرممدلکسبوکاروAPIنرم افزار مدیریت •
.همچنینحفاظتازاطالعاتوسیستمهایسازمان

(market pace)گسترشبازاربرایامکانپیادهسازیونرم افزار پورتال •

مخلقبرایاندازهگیریوگزینشآنچهشرکایاکوسیستپردازشگر کسب و کار هوشمند •
کردهاندوبرایاطمینانازاینکهراهکارهایمربوطهاخالقگرا،قابلاعتماد،امنوسازگار

.هستند
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هایقابلیتازگروهیبهنیازکاروکسبمدلپلتفرمیکعنوانبهبانکمفهومبهبانکتبدیلبرایبانکITمدیران•
:دارندذیلمواردنظیرجدید

(بانکهاستITاینبزرگترینچالشمدیران)کهپذیرایشروعمواردجدیدباشدITیکفرهنگ

.دوقابلیتهبرایارائهپلتفرمهایمدلکسبوکارواکوسیستمهاITیکرویکرد

APIبامدیریت(SOA)استفادهازنظارتبرخدماتبرایهمگرانمودننظارتمعماریسرویسگرا

ومدیرانCEOمسئولیتهای)یکساختارجبرانیوسازمانیافتهمنطبقباپلتفرمهایمدلکسبوکاربهجایمحصوالتوخدمات
COO-یکتغییربزرگمخصوصابررویگرایشبازاربرایتمرکزبررویسودهایکوتاهمدت)

ومهارتهایمدیریتAPIتوسعهوتولید

برایمثال.دموجودکهباعثقدرتنفوذپلتفرمخواهدش/منابعبازاریابیبرایبهکارگیریواضافهشدناکوسیستمشرکایجدید
(CMOمسئولیتمدیرمارکتینگیاهمان...)فینتکها،دانشآموزان،فروشندگانو

منابعبرنامهنویسبرایمدیریتونگهداریاکوسیستم

ایرویکردهایجدیدبرایمدیریتریسکوحقوقمعنویکهبهیکمدلکسبوکاردیجیتالیکهداراییهایاساسیراباشرک
(CROمسئولیتمدیریتریسک.)اکوسیستمتسهیممیکندسازگارمیکند
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ه سرعت توسعه ها در حوزه مدل کسب و کار دیجیتالی ایستا نیستند، بلکه ب
جبور مدیران عامل م. تغییر می کنند و به محیط های جدید گسترش می یابند

ری با هستند از یک برنامه تحقیقاتی طراحی شده به منظور مانیتور و سازگا
. استراتژی پلتفرم مدل کسب و کار یک بانک محافظت نمایند

حت برای ایده گرفتن باید فراتر از صنعت و مرز های کشور خود را تITمدیران 
ای خود برای مثال گوگل، اپل، سامسونگ دارند از پلتفرم ه. نظر داشته باشند

به هر حال این کمپانی ها ساده تر از. در بخش پرداخت استفاده می نمایند
شند سایرین می توانند نگاه بلند مدتی بر سیستم های پرداخت داشته با

نعت هیچ شرکتی نگاه به مدل های کسب و کار دیجیتالی را به یکباره به ص
.  خود وارد نمی کند
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هببانکاندازچشمزیررویکردسهازیکیانتخابطریقازتواندمی(ITمدیرشامل)متقابلکارکردیتیم•
.نمایدایجادراپلتفرمعنوان

یمیتوانندتیمهایکارکرد: ایجاد چشم انداز صنعت برای بانک به عنوان پلتفرم که یک دیدگاه رقیب را جایگزین می نماید
ویکردراهمچنینتعدادیازبانکهایدیگرکهدرحالحاضراینر.برایبانکبهعنوانشرکتپلتفرمیکدیدصنعتایجادنمایند

.اتخاذنمودهاند،نیازینیستکهبهعنواناولینبانکپیشرودربازارمعرفیشوند

انکدیگرییکاگرب: سعی کنید بر یکی از سطوح آن مسلط شویدبه دیدگاه شرکت پلتفرم بانک دیگری ملحق شوید و
شیازآندیدگاهراراهبریمیکندکهقابلجانشینکردنآندرسازمانشمانیست،مدیرارشدمیتواندبااستفادهازتأمینبخ

رمراارائهدادهیکرقیبمیتواندلیسانسپلتف...(..دیدگاهونههمهآنباعثشکوفائیسازمانخوددرکسبوکاردیجیتالیگردد
.شخصیسازینمایدوبعددربخشهایمختلفیچونتسهیالت؛پرداختها،تجارتوسایرخدمات

رمموردامکانداردمدیرانکلوریسکیکچشماندازصنعترابرایبانکبهعنوانپلتف: ایجاد یک دیدگاه کامل از صنعت جدید
نعتجدیدپسایندستهازمدیرانبایدبانکخودرابهسمتایجادیکچشماندازص.ارزیابیقراردادهوبهدالیلمتعددیآنرانپذیرند

میتواندازبدینوسیلهبانک.رهنمونساختهوبایدفرصتهاییکهازطریقاولینشدندرصنعتشانایجادمیشودراارزیابینمایند
.مزایایاولینشدناستفادهنمودهوهمچنینشرایطرابرایسایررقباتعیینکند
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پلتفرم کسب و  
کار دیجیتالی

تم پلتفرم سیس
های اطالعاتی

ه پلتفرم تجرب
مشتری

ه و پلتفرم تجزی
تحلیل و دیتا

IOTپلتفرم 

پلتفرم 
اکوسیستم ها
Internet of 

Things
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پشتیبانیمیکند COREوسیستمهایERPهمچونBack Officeازاجرائیاتو•
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دشاملالمانهایاصلیمواجههبامشتریازقبیلمشتریوپورتالشهروندی،جارتچن•
.کانالهواپلیکیشنهایمشتریمیباشد
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برنامههایمدیریتدادهو.شاملمدیریتاطالعاتوقابلیتهایتحلیلیمیباشد•
افراینداپلیکیشنهایتحلیلی،تصمیمگیریدادهمحورراتغذیهمیکندوالگوریتمه

.کشفواقدامراخودکارمیکند
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ولسازیپوکنترلسازی؛بهینهمانیتورینگ؛همچونهاییبخشبهرافیزیکیهایدارائی•
وCOREبهسازییکپارچهوتحلیلوتجزیهاتصال،همچونهاییقابلیت.نمایدمیمتصل
.OTهایسیستم
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یریتمد.کندمیپشتیبانیاجتماعاتوبازارخارجی،هایاکوسیستمبهاتصالوایجاداز•
API،گرددمیمحسوبآناصلیهایالمانازامنیتوکنترل.
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ایجاد یک تیم
استراتژی با 

لکارکرد متقاب

تعیین اهداف 
تجارت 
دیجیتال

استفاده از 
دارائی ها و 
منابع  موجود

تجزیه و 
تحلیل آیتم

های کسب و 
کار

تجربه 
مشتریان را 
طراحی کنید

اتخاذ 
تصمیمات 

رای تاکتیکی ب
پیاده سازی 

ت پلتفرم تجار
دیجیتالی

بهبود و 
تصحیح 
استراتژی
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ینومتشکلازبخشهایمختلفکسبوکارازقبیلبازاریابی،فروش،مالی،عملیات،زنجیرهتام
.خدماتمشتریاناست

بهگوشمهماستکهاعضایتیمازابتدایپروژهتعریفوذینفعاناصلیمعرفیشدهوصدایشان
کلیهبخشهابرسد

.اشدتیماستراتژیبایدازحمایتمدیرانارشدبرخورداربودهویاداراییکنمایندهدرتیمب

ویا(مدیرعملیات)COO،(مدیرمارکتینگ)CMOکاندیدهایایننمایندهمیتواند
CIO(مدیرIT)باشند

 Digitalایننمایندهبایدفردیباشدکهدارایمسئولیتدرقبالسودویاضررپروژه

Commerceباشد.

.دماهارزیابیکندتامطمئنشودکهپروژهتحتکنترلمیباش6تا3هارابرایKPIتیماستراتژیباید
.هاواهدافراهمراهبارشدپروژهوتغییراهدافموردویرایشقراردهدKPIهچنینتیمباید
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:شاملمراحلزیرمیباشد•

وعکانالسطحتراکنشهایدیجیتالیرابرآوردکردهوان:تجسم نوع خدمات تجارت دیجیتالی•
رابررسیکهباپلتفرمتجارتدیجیتالیپوششدادهمیشود(فیزیکی/دیجیتالی)هایارائهخدمت

هایکانالهایدیجیتالیشاملآنالین،موبایل،اجتماعی،ایمیلوپیامهایمتنیوکانال.نمائید
.هاوخطوطزمینیمیباشندATMفیزیکیشاملفروشگاههایخردهفروشی،شعب،

چرامیانگیزههایکسبوکارکمکخواهدکردتاشمابدانید: بررسی انگیزه های کسب و کار•
ینخواهیدسرویسهایتجارتدیجیتالیراتوسعهدهید؛بنابراینمیتوانیداهدافپروژهراتبی

.نمایید

شرکتها،KPIتعریفازپیش:(KPI)کلیدیعملکردیهایشاخصوکاروکسباهدافتعریف•
مرتبطدیگرهدفوKPIیکبهراهدفهروکنندخردکوچکتراهدافبهراپروژهکالناهدافبایدها

.سازند
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بوکارهااینکس.هدفاصلیارائهمحیطچندکانالهمتشکلبرایدرگیرشدنمشتریانوانجامتراکنشهااست•
استارتآپ.تبهدنبالتوسعهارتباطباکانالهایدیجیتالیوتغییرنقشوعملکردکانالهایفیزیکیموجوداس

امینهامیتوانندازرویکردچندکانالهبرایبراندازیکسبوکارهایموجودبهوسیلهبراوردهکردننیازهایت
.نشدهمشتریانوبهبودکیفیتخدماتاستفادهنمایند

Brick-and-clicker

اماتند،هسگستردهفیزیکیحضورفاقدمعموال.استدیجیتالیهایپلتفرمسمتبههاتراکنشهدایتهااناصلیهدف•
باموالمعبخشاین.هستندهاتراکنشمدیریتوسازیشخصیگذاری،هدفبرایپیچیدهدیجیتالیهایپلتفرمدارای

thirth partyندکنمیاستفادهداخلیهاینیروازرقبابهتجاربانتقالعدمازجلوگییبراییاوشدهشراکتواردها..
E-Seller

اینزیادیتوانایدلیلیبه.هستندخودشونهایسایتسمتبهتراکنشوترافیکهدایتبرایاطالعاتتامیندنبالبه•
خشباینکاربران،توسطشدهتولیدمحتوایوگستردهاجتماعیهایچرخهخلقیاونظراتاطالعات،تامیندربخش
.دگردهایشانسایتدرتراکنشانچجامبهمنتجتواندمیکهاستمشتریانرفتاربرتأثردرزیادیقدرتدارای

Influencer

ادهازکلیههدفاصلیشانمشغولساختنمشتریانوانطباقبازاریابیباخروجیهایتجارتدیجیتالیبااستف•
ازاریابیاینگروهاغلبسطحباالییازفعالیتهایب.مفاهیمممکنهدرهریکازکانالهاینقطهتماسمیباشد

ازاریابیتشویقیوبرندینگرابرایتاثیربرفروشبرنامهریزیمیکنندمانندتخفیفها،حمایتهایب
.جزوفعالیتهایبازاریابیاینبخشاست(Crowdsourced)اجتماعیوطرحهایجمعسپاریشده

Marketer
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وهابانکدهندمیقرارتأثیرموردراپروژهراهبریوعملکردکهمنابعیوموجودهایدارائیبررسی•
تجارتایهارزشبایدهستندخودکنونیپلتفرمارتقاءدنبالبهیاوکنندمیاغازاولازکههاییشرکت

:داردوجودحوزهایندرمالحظهبرایاصلیبخشسه.دهندقرارمالحظهموردراخودموجوددیجیتالی

نپلتفرماصلیوراهکارهاینقطهادغامچیست؟چگونهای: دارائی های تجارت دیجیتالی-اول
میتوانندBack-Officeیکپارچهشدهاست؟آیاکاربردهای Back-officeخدماتباکارکردهای

بهرکوردهایفعلیبچسبندویانیازبهبرخیچکهاوتنظیماتهست؟

ینهاوکمپ: دارائی هایی که عملکرد و تجربه مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند-دوم
یتوانندبرنامههایبازاریابیمرتبطبهتجارتدیجیتالیچههستند؟چهکانالهاییوچگونهم

...؟و...(مانندایمیل،موبایل،آنالین،اجتماعیو)تحتپوششقرارگیرند

برایپیادهسازیوراهاندازی(Capex)بودجههایهزینههایسرمایهگذاری: منابع موجود-سوم
برایعملیاتونگهداریچیست؟چهکسیصاحب(opex)چههست؟بودجههزینههایعملیاتی

هسازیاینبودجههاست؟چهمیزانازنیروهایانسانیفعالدرشرکتمیتوانندبرایتوسعهوپیاد
ونگهداریاختصاصدادهشوند؟
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:شودمیآغازپروژهمحدودهتعریفبامرحلهاین•

ویاهردوراداشتهباشیم؟آیاماهریکازمدلهارابهصورتجداگانهB2B،B2Cآیامامیخواهیممدل: مدل های کسب و کار
ویابهصورتموازیوبرروییکپلتفرمواحدپیادهسازیمیکنیم؟

رامادارایچهبخشهاییازمحصولهستیم؟آیامامیخواهیممحصوالتیراداشتهباشیمکهمنحص: محصوالت و خدمات
رداختازطریقکانالهایانالینعرضهمیگردد؟برایارائهمحصولمیخواهیمازچهمدلهاییاستفادهنمائیم؟مثالًپیشپ

(Prepaid)خدماتاشتراکو،...
ونیبهکدامبخشازبازارهاویامناطقورودخواهیمکرد؟آیامیخواهیمازتجاربچندکانالهبرایبازارکن: جغرافیا ها

واهیمماناستفادهکنیمویامیخواهیمبرایدستیابیبهبازارهایجدیدازکانالآنالیناستفادهنماییم؟آیامامیخ
(مانندشهرستانهایمحرومتر)عمیقتربهبازارهایکنونیماننفوذکنیم؟

ماچهبخشهاییازصنعتراموردهدفقراردادهایم؟سایزمشتریانهدفچقدراست(: B2Bتنها )بخش های صنعت
؟(بهعنوانمثالمیزاندرامد،تعدادمحصوالت،برندهاوکارکنان)

تفادهمیآیامابهسایتهایمستقلاکتفامینمایئمویابههمینصورتبهمحیطبازار؟ماازچهمحیطبازاریاس: کانال ها
هکارنمائیم؟آیاازفروشگاههایخردهفروشیاستفادهمینمائیم؟اگرآریچهتعدادفروشگاه؟آیاماتجارتموبایلیراب

...وهاییاستفادهخواهیمکرد؟Deviceخواهیمگرفت؟آگراینگونهاستازچهابزارو

خواهیمخطچهزمانیقصدداریمکهمحصولرادرفازپایلوتارائهدهیم؟چهزمانمی(: time to market)زمان عرضه محصول
اصلیراراهاندازینماییم؟
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ذابهدلیلاینکهقیمتهاازطریقاینترنتدردسترسهمهمیباشند،ل2017درسال

باودهکهبرتجربهمشتریاندیجیتالییکیازکلیدیتریننقاطمتمایزکنندهسازمانشما

.موفقیتخدماتتجارتدیجیتالیتانتأثیرمیگذارد

کسب اولین اقدامی که در رابطه با طراحی تجربه مشتری تعریف مشتریان هدف در
.و کار مربوطه می باشد

ت،  فرایند های رایج  و مؤثر بر روی تجربه مشتریان مواردی همچون  عملکرد سای
ویل، سهولت فرایند ثبت نام، تعداد مراحل کوتاه تا تسویه و پرداخت نهایی، تح

بازپس گرفتن کاال و بازپرداخت هزینه

التاینموضوعتاثیرمهمیبرتجربهمشتریاندرخصوصخریدمحصو(:Delivery)تحویل کاال
2کاالهارادرطولAmazon Primeسیستمحملونقلامازونبانام.فیزیکیایفامینماید

 Amazon Primeروزبهمشتریانخوددرکلایاالتمتحدهتحویلدادهوهمینکباسرویس

Now البتهاینشیوهتحویل)تادوساعتدرشهرهایامریکاتحویلدهد1کاالهادرطول
(.مشمولهزینهکمیخواهدشد
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••••••••••••••••••••••••••••••••••Tehran Institute of Technology••••••••••••••••••••••••••••••••••

توسعهمتدوالوسنتی

نرمافزارهایدارایلیسانس

برونسپاریکامل

اتخاذ تصمیمات تاکتیکی برای پیاده  -6مرحله 
سازی پلتفرم تجارت دیجیتالی

مدل اصلی4
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خدماتوسایتعملکردمستمرکردنمانیتوربرایتحلیلوتجزیهکارهایوسازایجادبرناظرمرحلهاین•
:باشدمیذیلقراربهاصلیهایتحلیلوتجزیهبخشسه.باشدمیشدهارائه

oصفحه،هایبازدیدتعدادکنندگان،بازدیدهمچونسایتعملکردرصد:وبترافیکتحلیلوتجزیه
درپاسخگوییوشدنلودهایزمانمکالمات،صفحه،بازدیدزمانسایت،ازخروجها،کامنتنرخ

بخششاملیافتهتوسعهصورتبهGoogleتحلیلوتجزیههمچونهاابزاربرخی.باشدمیسایت
.شودمینیزبازاریابیکمپینتحلیلوتجزیههای

oازیکلیدقسمتیکتحلیلوتجزیه:دیجیتالیسازیشخصیماشینهایتحلیلوتجزیه
لهجمازتحلیلوتجزیهنوعچندینشاملوکندمیمعرفیرادیجیتالیسازیشخصیموتورهای

بینیپیشوفمنعطهایتحلیلوتجزیهرفتاری؛تحلیلوتجزیهدیجیتالی،بازاریابیتحلیلیوتجزیه
.شوندمیA/Bهایتستوکننده

oهاکانالوستمانقاطدرمشتریانرفتارتحلیلوتجزیهوکردندنبال:مشتریسفرتحلیلوتجزیه
Thirdتوسطکهشدهمکانیزهانسانیتعامالتدرکهاستمواردیشامل Partyیاوشدهعملیاتیها
.شوندمیاستفادهباشدمیمحدوددوسویهتعاملدارای
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عدم ایجاد تناسب و تراز در کسب و کار

غفلت از تجربه مشتری

یطعدم پاسخگویی به تغییرات شرایط و مح
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دیگرحصحیعملکردبرایکنندهتسهیلوکلیدیاجزایی:زیربنائیعناصر
Faster)«منتپیفستر»شرکتقبیلازتسویهشبکههایمانند.قسمتها

Payment)اُمنی»وبریتانیادر»(Omney)متحدهایاالتدر

در(IT)اطالعاتفناوریسرمایهگذاریدرصد9۵هرچند:جامعهایسیستم
حال،اینبامیگیردصورتجامعسیستمهایبخشدرسنتیمالیخدماتشرکتهای

.هنددتطبیقبانکداریشدنپلتفرمیایدهباراخودنمیتوانندشرکتهااینبیشتر

:Applicationنمونهبهعنوان.مالیاندخدماتوکاربرانمیانرابطوواسط
«اورزاکتیو»،(RushCard)«کاردراش»،(Simple)«سیمپل»بهمیتوان

(Active Hours)،«جونتوس»(Juntos)مینت»و»(Mint)کرداشاره.

:APIاربرقرتعاملهمباتامیدهدراامکانایننرمافزاریبرنامههایدیگربه
بهرهمندریکدیگکارکردهایاززمانبر،وهزینهبربرنامهنویسیبهنیازبدونوکرده
.شوند؛
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دهانقالبفینتکیاادغامخدماتمالیبافناوریارتباطات،یکپدی
استکهتغییرشکلامورمالیباکاهشهزینههاوITنوظهوردردنیای

بابهبودکیفیتخدماتمالیوایجادیکچشماندازمالیمتنوعترو
.ثباتتریراوعدهمیدهد

400،صنعتفینتکحدود2014تا2013تنهادرفاصلهزمانیازسال
.میلیارددالررسیدهاست12میلیارددالربه3درصدرشدکردهواز

حدود201۵تا2010کلسرمایهگذاریجهانیبررویفینتکازسال
تمیلیارددالربودهکهیکچهارماینسرمایهگذاریدرنیمهنخس49.7
.انجامشدهاست201۵سال

7۵حدود201۵بهطورکلیسرمایهگذاریجهانیدرفینتکدرسال
.میلیاردرسیدهاست22.3میلیارددالررشدکردهوبه9.6درصدمعادل

بزرگترینبازاردرصنعتفینتکمحسوبمیگردد،آمریکا
سرمایهگذاریدرحوزهاستارتآپهایفینتکدرسال

.میلیاردبودهاست4.۵درصدافزایشیافتهومعادل44حدود201۵

همعادلدومیلیارددالربودهودررتبچینمیزانسرمایهگذاریدر
میلیون770میلیارددالریدرهند،1.6۵هایبعدیسرمایهگذاری

.میلیوندالریدرایرلندراشاهدبودهایم631دالریدرآلمانو 201۵و2014دراروپابینسالهای«فینتک»سرمایهگذاریبخش
شایدجالی.درصدرشدکردهاست120بیشازدوبرابرودرحدود

.درصداست843باشدبدانیدرشدیادشدهدرکشورآلمانبالغبر

سالدرتکفینبخشسرمایهگذاریآرام،اقیانوسوآسیامنطقهدر
کهبودهدالرمیلیارد4.3معادلوشدهبرابرچهارازبیش201۵

ودالرمیلیارد1.97باچینبهمربوطمنطقهایندرسهمبیشترین
،2016سالاولماهسهدر.استدالرمیلیارد1.6۵باهند

دتمبامقایسهدر(آراماقیانوسوآسیا)منطقهایندرسرمایهگذاری
بهدالرمیلیون44۵ازتاکردرشددرصد۵17گذشتهسالدرمشابه
.برسددالرمیلیارد2.7

دردالرمیلیارد14.8تادرصدی44نرخباشمالیآمریکایدرسرمایهگذاری
ایندریتکنولوژاینبازاربرآمریکاسلطهالبته.استنمودهرشد201۵سال

جذابترینحاضرحالدر.داردادامهدرصدی16رشدباهمچنانمنطقه
ردصنعتاینبهمربوطاستارتآپهایکاربهشروعبرایاکوسیستمها
ترتیب،نایبه.استبوستونولسآنجلسنیویورک،شهرهایسیلیکونولی،

کشورهایدرآنازپسوداردراحوزهایندرآپاستارتبیشترینآمریکا
راتکنفیاستارتآپهایبیشترینمیتوانسوئیسوچینهند،بریتانیا،
.یافت
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ستمسیباآنتعاملامامیگذرد،سالچهارازکمترایراندرآنفعالیتازواستنوظهورفینتکپدیده
در.ردبگیقرارحساسیتهاکانوندرهموارهشدهباعثاشخاصبانکیحسابهایبهدسترسیوبانکی
وشفافنقوانیونظارتیچارچوبنبودمالی،اپلیکیشنهایتولیدکنندگانچالشبزرگترینحاضرحال

.استروشن

فعالیتمالیتکنولوژی۵0حدوددرتک،فیناولینفعالیتازسالسهبهقریبگذشتبانیزایراندر
نشهایتراکمیزانوپرداختهخدمتارائهبهقبولیقابلسطحدرآپهااستارتاینازبرخیکهمیکنند

بهمربوطهایفینتکازیکهردرمثال،برای.استبودهقبولقابلکوتاهزمانیبازههمینطیآنها
رقماینوبودهتومانمیلیون300بربالغتراکنشهامیزان(Crowdfunding)جمعیسرمایهگذاری

.دارداشارهبیشتریمبالغبه(Payment)پرداختهایفینتکدرباره

سیستمزاخارجاپلیکیشنهایپذیرشبرایبانکهاایران؛هایبانکدرتغییراتنرخکندیبهتوجهبا
.اندندادهنشانخودازرازیادیاستقبالکنونتاتکفینهایشرکتبامشارکتوخود
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ایلی،موبودیجیتالبانکداریچونمباحثیآتی،سالهایبرایبانکداریدرمطرحروندهای•
بردررامشاورهایخدماتوهویتاحرازنوآوری،جایگزین،محصوالتدیجیتال،پرداختهای

استاریبانکدشدنپلتفرمیآینده،هایسالدربانکداریروندمهمترینشایداما.میگیرد
میتواننداستراتژیک،ومشترکاقدامیکدرآپهااستارتهموبانکهاهمآن،درکه

کهونآمازماننددرستکنند؛آغازرابانکداریپلتفرمهایبهشدنتبدیلسویبهحرکت
.استشدهبدلپلتفرمیکبهفروشیخردهحوزهدرامروز

ماتخدارائهوفینتکآپهایاستارتوسنتیبانکداریمؤسساتمیانجدیدهمکاریهای•
رفصرقابتیهایهزینههمچنین.استپیشبینیهاییصدردرمشتریانبهمالیبهتر

.شدخواهدهاتکفینوهابانکبینهمکاری

نظربهمیکند،موظفآزادبازاربهAPIارائهبهرابانکهاکهاروپادربانکداریجدیدقوانین•
ازیاریبسکهاینبهتوجهبامسالهاین.داشتخواهددنبالبهچشمگیریتحوالتوتغییر

کیهموفرصتیکتوامانمیتواندندادهاند؛انجاماقدامیزمینهایندرکنونتابانکها
.نیستقوانیناینازخبریهنوزامریکادرالبته.باشدتهدید
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میالدی،پلتفرمیشدنبانکداریاستکهدرآنهم2016مهمترینروندبانکداریدرسال»•
شدنبانکهاوهماستارتآپهادریکاقداممشترکواستراتژیک،میتوانندحرکتبهسویبدل

ره گیری از مساله این است که آیا بانک ها می توانند با به.بهپلتفرمهایبانکداریراآغازکنند
را قابلیت ها و مزیت های استارت آپ های فین تک در حین گسترش پایه مشتریان، خود

برای مواجهه با تحوالت بازار آماده سازند یا نه

گروهمشاوران»رانشولیناز
«کرنراستون

ریپنیکراسمن،سردبیرسایتخب
«فناوریبانک»

.میالدیشاهدایجادحفرههایبیشتریدرنظامبانکداریسنتیخواهیمبود2016سال•
کهفضاتاوقتی.زیرساختهایسنتیفعلیاجازههمکاریباشرکایفینتکرابهبانکهانمیدهد

یدرکاربرایهمکاریبااستارتآپهایفینتکوبهرهگیریازقابلیتهایآنفراهمنشود،تغییر
.نخواهدبود

ساممائول،رییسبخشپرداختدر
«کارالیلوکلگر»شرکت

(Carlisle&Gallagher)

زایشافولسودومنفعتاقتصادیدرنتیجهعدمسرمایهگذاریدرایدههاوفناوریهاینوینکهاف•
میالدیخطمشخصیمیان2016بهرهوریورضایتبیشترمشتریانرابهدنبالدارد،درسال

برندگانوبازندگاناینبازیترسیمخواهدکرد

رهجیپینیکولز،رییسهیاتمدی
(Innosect)«اینوسکت»شرکت

،«اپلپی»بانکهابههمکاریبااستارتآپهایفینتکادامهدادهوبرایرقابتبا
،راهاندازیکیفپولهایموبایلیرادردستورکارقرار«اندرویدپی»و«سامسونگپی»

همچنینبانکهابهصورتآزمایشیوپایلوتبهرهگیریازنرمافزارهاییبه.خواهندداد
سبکوسیاقبالکچینبرایحوزههاییچونپرداخت،تامینمالیبازرگانیو

مالحظاتامنیتیراآغازخواهندکرد
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عالیتحرکتبهسویساختارپلتفرمیبانکهامنوطبهایجادزیرساختهایآنودرصدرآنایجابسترمناسببرایف
گستردهفینتکها

میتواندلکن.تواندقوانینحمایتیوسیاستهایتوسعهدرحوزهفینتکرادرکوتاهمدتعملیاتیکندنمیدولت•
.فینتکهاشوداعتمادازسویرگوالتورهایدیگرنهادهاینظارتیبهباعثایجاد

ماریاخوزهگارسیا،رییسبخشخدماتمشتریان.وفینتکهاITبهکارگیرینوآوریوافرادخالقدربدنهسازمانهای
آموزشاستارت»و«تفکرطراحی»برایتوسعهرشتههاوشاخههاییازقبیل»:میگویدBBVA))درشرکتبیبیویای

،بهافرادیمستعد،خوشفکروباتجربهنیازداریم«آپ

جزو78هایرانبارتبوفقاعالمنشریهاکونومیستکهدرگزارشیبهبیانمیزاننواوریدرکشورهایجهانمیپردازد•
تکهبابهبیاندیگراینشاخصمبیناینمطلباس.آندستهازکشورهاستکهداراینوآوریاثربخشنمیباشد

هتوجهبهسرمایهگذاریهایصورتگرفتهدرحوزهنوآوریکشور،اماشاهدموفقیتدربازدهیاینبخشازسرمای
.گذاریهامیباشیم

ویافرادفراهمنیازبهتولیداپلیکیشنهایمالیمحسوساست،پسبهتراستپیشازفراگیری،بسترهایپذیرشآنازس
رارائهاینبراینمونه،درحالحاضر،فینتکهامشکلدریافتاعتمادالکترونیکیدارند،درحالیکهنهادهایمربوطهد.شود

.نمادتعللمیکنند،نبایدانتظارداشتاعتماداجتماعیبهایناستارتآپهابرآوردهشود
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تفرمدواصلبههممرتبطوجوددارد؛یکیاصلتعریفمفهوماست،بهاینمعناکهیکپل BaaPدرخصوص•
رابهصورتیمناسبومستندتعریفواستقراردهید،بهطوریکهبراینرمافزارهایAPIوجودداردکهیک

واعتباریدرموضوعدیگراینکهبانکهاوموسساتمالی.دیگرنیزقابلاستفادهباشدوبتواندخدماتارائهکند
.دزمانارائهخدماتمالیواجرایبانکداریهستندودیگراقدامبهخریددیتاسنتریاالیسنسنمیکنن

:محرکهایایدهبانکداریبهمثابهپلتفرمبهقرارذیلمیباشد•
oلینسلجدیدکاربرانکهبهگوشیهایتلفنهمراهوشبکههایاجتماعیوابستهاندوطالبابزارهایما

هستند
oکسبوکارهایکوچکوبزرگیکهخواستارخدماتمالیوسیعتروراحتالوصولترند
oمالیرامشتریانغنیوکمبضاعتیکهبهیکاندازهلیاقتوشایستگیدسترسیبهمحصوالتوخدمات

دارند
oجهاندیجیتالیودادهمحورامروزکهدرآنروزبهروزبرشمارمشتریانآگاهومطلعافزودهمیشود.

ونههایپارادایمبانکداریپلتفرمیدردنیاهنوزدرمراحلاولیهخودبودهوبهبلوغخودنرسیدهامامیتواننم•
.تجوکردعملیکسبوکارهایمبتنیبرپلتفرمرابیشتردرصنایعخردهفروشیهمچونشرکتآمازونجس
درحوزهاگربخواهیمزیربنایاینحوزهازبانکداریراموردواکاویبیشترقراردهیم،بایدتحقیقاتبیشتری
تک،جایگاهتبییننقشرگوالتوربانکیومدلهایحمایتینهادناظرجهتتسهیلدرفعالیتشرکتهایفین

لتفرمها،روشیابیذینفعاناکوسیستمبانکی،تشریحکسبوکارومدلدرآمدیپروژههایبانکیمبتنیبرپ
..صورتپذیرد...هایجدیدخلقارزشوایجادجریاندرامدی،استانداردهاو
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