
ا  جایگاه خدمات نیمه خودکار در بانک ه

(VTM)

:مدرس•
شهره میرصانع



مقدمه
بانکداری الکترونیک•
بانک مجازی  •
درگاه الکترونیکی•
کمحصوالت بانکداری الکترونی•

؟VTMچرا 
VTMتعریف •

VTMانواع سرویس های •

VTMمزیت های استفاده از •

عملکرد
وظایف متصدی دستگاه•
ساختار شبکه ارائه خدمات بانکی نیمه خودکار•
VTMتجهیزات سخت افزاری •



مقدمه



1

الکترونیکبانکداری:
درورحضبدونوایمنهایواسطهازاستفادهبابانکیخدماتبهمشتریاندسترسیامکانآوردنفراهم
.الکترونیکهایگاهدرطریقازوبانک

مجازیبانک:
.دهدمیامانجالکترونیکیهایدرگاهطریقازصرفارابانکیخدماتوعملیاتکهشعبهبدوناستبانکی

الکترونیکیدرگاه:
تلفن،فروش،هایپایانهخودپرداز،اینترنت،بانک،کیوسکرایانه،نظیرفیزیکییامجازیابزاریست
نکیباخدماتانواعازحضوریغیرصورتبهآنهاازاستفادهبامشتریکهغیرهودیجیتالتلویزیون
.شودمیبرخوردار



2

الکترونیکبانکداریمحصوالت

تلفن بانک•

موبایل بانک•

•SMSبانک

اینترنت بانک•

کیوسک بانک•



؟VTMچرا 



VTM (Virtual Teller Machine)

ازکیبانخدماتارائهبرایالکترونیکیاستدرگاهی
ارتباطازاستفادهباخودکارنیمهصورتبهدورراه

.کبانمتصدیومشتریبینتصویریوصوتی

:ازعبارتندسیستمایندیگراسامی

VTM: Video Teller machine

XTM: Extreme Teller Machine 

STM: Smart Teller Machine

ITM: Interactive Teller Machine



VTMمعرفی انواع سرویس های 



VTMمعرفی انواع سرویس های 

:عبارتند ازVTMسرویس های قابل ارائه از طریق 

(:یا اطالعات کارت بانکی)سرویس های مستلزم ارائه کارت بانکی

واریز و برداشت نقدی

موجودی و صورتحساب

تغییر رمز

انتقال، پرداخت اقساط و...



VTMمعرفی انواع سرویس های 

سرویس های مستلزم احراز هویت از طریق دریافت اسناد هویتی مشتری

عملیات چک

 انواع سپرده بانکیافتتاح

صدور انواع کارت

صدور ضمانت نامه

انواع سرویس های مختص مشتریانVIP

.........



VTMمعرفی انواع سرویس های 

سرویس های مشاوره ای و اطالع رسانی



VTMمزیت های استفاده از 

بیومتریک و رویت همزمانابزارجلوگیری از استفاده غیرقانونی و جعل هویت افراد با استفاده از •

24در 7به صورت سنتی های قابل ارائه در شعب از سرویسبسیاری امکان استفاده •

کاهش مراجعه مشتریان به شعب•

جایگزین شعب زیان ده  •

مشکالت تاسیس شعب جدیدرفع برایراهکاری •

سرعت در نصب و راه اندازی•

کاهـش بـه کارگیـری نیـروی انسـانی در شـعب •

هزینـه هـای اولیـه آمـاده سـازی و راه انـدازی شـعبهشکا•

...و دانشگاه هامراکز خرید، پر مراجعه مانند مکان های در  VTMامکان استفاده از خدمات دستگاه•



VTMمزیت های استفاده از 

راه اندازی شعب سیار •

هادور از شعب بانکامکان سرویس دهی درشهرک های •

هادور از مراکز استانمحروم و مناطق امکان سرویس دهی در •

کمک به مشتریان کم سواد در خصوص استفاده ازتمامی امکانات بانکی•

امکان ارائه مشاوره های کارشناسی در سطوح مختلف به مشتریان•

امکان ایجاد کنفرانس بین مشتری و مشاوران مختلف جهت یکپارچه سازی منابع•

.های خاص به مشتریانامکان ارائه نوآوری و ارائه سرویس•

VIPارائه سرویس ویژه برای مشتریان •

.درصورت بروز حوادث غیر مترقبه تمام سرویس ها آنی در دسترس می باشند•



عنوان
متن•

مزمانبیومتریک و رویت هابزارجلوگیری از استفاده غیرقانونی و جعل هویت افراد با استفاده از 



24در 7به صورت سنتی های قابل ارائه در شعب از سرویسبسیاری امکان استفاده 



شعبکاهش مراجعه مشتریان به



جایگزین شعب زیان ده 



مشکالت تاسیس شعب جدیدرفع برایراهکاری 



کاهـش بـه کارگیـری نیـروی انسـانی در شـعب



هزینـه هـای اولیـه آمـاده سـازی و راه انـدازی شـعبهشکا



سرعت در نصب و راه اندازی



عنوان
متن•

مراکز خریدپر مراجعه مانند کان در م VTMامکان استفاده از خدمات دستگاه

V T M



عنوان
متن•

هادانشگاهپر مراجعه مانند مکان های در  VTMامکان استفاده از خدمات دستگاه



عنوان
متن•

راه اندازی شعب سیار 

رشعبه سیا



عنوان
متن•

هادور از شعب بانکامکان سرویس دهی درشهرک های 



عنوان
متن•

هادور از مراکز استانمحروم و مناطق امکان سرویس دهی در 



عنوان
متن•

امکانات بانکیکمک به مشتریان کم سواد در خصوص استفاده ازتمامی 



عنوان
متن•

امکان ارائه مشاوره های کارشناسی در سطوح مختلف به مشتریان



عنوان
متن•

نابعامکان ایجاد کنفرانس بین مشتری و مشاوران مختلف جهت یکپارچه سازی م



های خاص به مشتریانامکان ارائه نوآوری و ارائه سرویس



VIPارائه سرویس ویژه برای مشتریان



عنوان
متن•

.درصورت بروز حوادث غیر مترقبه تمام سرویس ها آنی در دسترس می باشند



عملکرد



وظایف متصدی بانک

ارتباط صوتی و تصویری با مشتریان•

براساس نیاز مشتریان، از راه دور بکار گرفته می شوندVTMتجهیزات  •

دسترسی به سیستم های بانکی مانند متصدی شعبه سنتی•



MS

MCMS

MCC
Database

ساختار شبکه ارائه خدمات بانکی نیمه خودکار



VTA (Virtual Teller Agent)

متصدی بانک

 کنترل تجهیزاتVTM

VTM(Virtual Teller Machine)

ماشین هایی که به مشتریان خدمات می دهد

 ،مدل های دیوار، سالنیVIP

VTC (Virtual Teller Center)

ارتباط تصویری با کیفیت

پلتفرم پردازش مرکزی

ساختار شبکه ارائه خدمات بانکی نیمه خودکار



تماسمرکزوظایف

تصریری

دونبتحویلداربهخودکارطوربهتماسانتقال

.ربطذیکارشناسبهتماسارجاع.ترافیک

تماسبرقراریبرایمشتریانانتظار

باریتصویارتباطضبطامکان.ویدیوبرپایی
دارتحویلهرعملکردازگیریگزارش.مشتریان

Vآنهاعملکردبهمدیریتنظارتو

T

C

VTC-ساختار شبکه ارائه خدمات بانکی نیمه خودکار



V

T

M

مدل دیواری

مدل سالنی

VIPمدل 

VTMهایمدلانواع

دیواریمدل•

سالنیمدل•

VIPمدل•

VTM-ساختار شبکه ارائه خدمات بانکی نیمه خودکار



V

T

A

VTA-ساختار شبکه ارائه خدمات بانکی نیمه خودکار



90%
یسرویس های شعبه سنت باز کردن حساب اطالع رسانی چک انتقال وجهمشاوره

VTM VTC VTA

فرودگاه ها هتل ها حومه شهر شهرک ها مراکز خرید

ساعته24شعبه کوچک 

VTMمکان های قابل نصب 

مجتمع سازی پیشخوان همگرایی ویدیوییاستفاده از تکنولوژی ابر

در یک نگاهVTMسیستم -



VTMافزاری سخت تجهیزات 

پرینتر رسید

Full HDدوربین 

A4پرینتر 

چک خوان

اسکنر اثر انگشت

صفحه کلید

کارت خوان

پرینتر کارت

کارت خوان تماسی

اسکنر

پد امضاء



Card Printer
Swipe Card Reader Signature Pad Motorized Card Reader

Check ReaderA4 PrinterReceipt Printer & Holder Passport Reader

VTMتجهیزات سخت افزاری 



Camera

Fingerprint Reader
Key Pad

Contactless Card Reader

Kiosk Monitor

Scanner

VTMتجهیزات سخت افزاری 



با تشکر از توجه شما
95زمستان 


