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و اتصال شبکه ای است که این اشیا را قادر می سازد داده ( حسگر)دستگاه ها، نرم افزار، سنسور  –از اشیاء فیزیکی شبکه ای   اینترنت اشیا"

 ".جمع آوری و رد و بدل کنند

 اینترنت اشیا

جانداران و اشیاء بی جان و هر آنچه که قابلیت اتصال تگ را داشته باشد ، اشیاء مختلف اینترنت اشیا اشاره دارد به برقراری ارتباط بین"

در پیی تعامیا ایین    و اطالعات خود را به اشتراک خواهند گذاشت  تگ هاهمچنین این . و بدون دخالت انسان به انجام فعالیت بپردازد

 ".چیز نامیده خواهد شد متصا به هم به وجود خواهد آمد که شبکه اینترنت اشیا و یا اینترنت همه ءاز اشیا  ایارتباطات شبکه

                                    ( اتصیال (ایین عبیارت اشیاره دارد بیه برقیراری تعامیا       . مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است ءفناوری اینترنت اشیا"

( انسان، حیوان و یا اشییا )فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی  "اینترنت اشیا"به صورت خالصه (. محاسبه گرها-سنسورها)

 ".قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی فراهم می گردد

 گزارش های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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 پیش بینی رشد فناوری اینترنت اشیا

پیشبینی
 گارتنر
 2016متصا به هم در سال میلیارد دستگاه  6.4

 2020متصا به هم در سال میلیارد دستگاه  20.8

پیشبینی
IDC 

 2016میلیارد دالر  درآمد صنعت اینترنت اشیا در سال  3,179

 2020میلیارد دالر  درآمد صنعت اینترنت اشیا در سال  7,065
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 اقتصادی بازار صنایع مختلف از فناوری اینترنت اشیاچشم انداز ارزش 

 تولید

15% 

 تامین کنندگان بخش سالمت

15% 

 بیمه

11% 

 بانک و اوراق بهادار

11% 
 خرده و کلی فروشی

8% 

 خدمات محاسباتی

8% 

 دولت

7% 

 حمل و نقل

6% 

 خدمات عمومی و زیربنایی

5% 

 خدمات امالک و بازرگانی

4% 

 کشاورزی

4% 

 ارتباطات

3% 
 سایر

3% 

چشم انداز گارتنر از سهم بازار 

صنعت بانکداری از ارزش 

اقتصادی صنعت اینترنت اشیا 

 2020در سال 
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 خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا در صنعت بانکداری

 پیاده سازی همراه بانک بر روی ساعت هوشمند

 امکان چت ویدیویی در کیوسک های شهری میان مشتری و بانکدار

 خودپرداز سیار قابل ردیابی از طریق سنسور نصب شده روی تلفن همراه

 (Pay@Pump)امکان پرداخت با تماس کارت بانک بدون وارد کردن رمز 

امکان رویت وضعیت حساب، آخرین تراکنش، جستجو و مسیریابی نزدیک ترین شعبه از طریق عینک  
 (AR)گوگل و ترکیب آن با واقعیت افزوده 

 ارائه نرم افزار مدیریت مالی شخصی روی ساعت هوشمند
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فناوری دیجیتالی، فرصت دوباره ای به بانک ها بعد از بحران "
 ".مالی جهانی داده است

 .است بانک روزانه کار دستور در ضرورت یک دیجیتال، بانکداری"
 مباحث اجرای حال در فعاالنه ای طور به جهان سراسر در بانک ها

 ".هستند خود خدمات و داخلی فرآیندهای در شدن دیجیتالی

 بانکداری هوشمند

9 



 تعریف هوشمندی کسب و کار

یک عبارت چتری که شاما برنامه های کاربردی، زیرساخت، ابزارها و به روش هایی است که جمع آوری، یکپارچه سازی، تحلیا و 

ارائه اطالعات کسب وکاردر هر زمان و مکان را تسهیا و داده را به اطالعات قابا اقدام برای پشتیبانی از تصمیم گییری و بهبیود   

 . عملکرد تبدیا می کند
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 صنعت بانکداری کاربردهای هوشمندی کسب و کار در 

 مدیریت ریسک اعتباری•
 فروش محصول به مشتریان•
 بخش بندی مشتریان•
 مدیریت ارزش چرخه مشتری•
 بهینه سازی فرآیندها•
 جلوگیری از جعل و تقلب•
 مدیریت ریسک تطبیق•
 تحلیل های پیشرفته مالی•
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 بازاریابی دیجیتال
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Kotler & Armstrong ,2009 

بازاریابی دیجیتال، نوعی بازاریابی مستقیم است که مشتریان را  

از طریق الکترونیک و با استفاده از فناوری های تعاملی مانند  

، جوامع آنالین و تلفن همراه به فروشندگان  وب سایتایمیا، 

 .می کندمتصا 

 دیجیتالتعریف بازاریابی 
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 دیجیتال در صنعت بانکداریمزایای اجرای بازاریابی 

 افزایش جذب مخاطب هدفمند

 افزایش نرخ تبدیل کاربر عادی به مشتری

 بهبود آگاهی از برند

 افزایش نرخ بازگشت سرمایه 

 بهبود کیفیت داده

 افزایش ترافیک وبسایت

58% 

48% 

44% 

42% 

40% 

27% 

State of digital marketing, Ascend2, 2016. 
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 شعبه هوشمند
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 تحول شعبه از دیدگاه مؤسسه کپجمینای

شعب همچنان کانال اصلی فروش محصوالت با ارزش افزوده باال باقی خواهند ماند اما 

تحول آن از طریق ترکیب عناصر و ابزارهای دیجیتال و یکپارچگی کانال ها، منجر به 

 .  بهبود تجربه مشتری می شود
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 ابعاد اصلی شعبه هوشمند

استفاده بیشتر از رنگ و 
طراحی برای برندینگ 

 و جذب مشتری

بهبود چیدمان 
شعبه و جریان 

کاری و حرکت در 
 شعبه

اتوماسیون فعالیت های 
 با ارزش افزوده پایین  

تقویت فروش و ارائه 
 مشاوره تخصصی

شناسایی نیاز مشتری و 
 شخصی سازی خدمات 

ترغیب مشتریان به استفاده 
 از کانال های دیجیتال

17 



 رایانش ابری
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 متصا هم به شبکه صورت به که است شخصی رایانه های حتی یا سرورها از انبوه شبکه یک» که است «ابر» در ابری رایانش کلید

 را زیادی ذخیره سازی و محاسباتی توان تا می شود ترکیب هم با یک هر منابع و کرده فعالیت موازی صورت به رایانه ها این .«هستند

 .کنند فراهم

 

 رایانش ابری در صنعت بانکداری
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 حوزه های کاربردی رایانش ابری در صنعت بانکداری

 نمونه مزیت حوزه

 کند ایجاد حال زمان به نزدیک بینش می تواند که بانکی پلتفرم های همه در مشتریان داده یکپارچه سازی داده تحلیل

 کسب وکار خدمات
 خرید نیازهای پشتیبانی جهت بانکداری اکوسیستم توسعه برای سوم شخص خدمات به کارگرفتن و دادن گسترش

 مشتریان روزمره پرداخت و

 مشارکت
 ابری زیرساخت طریق از تجاری تبادل و بانکداری سیستم های به شعب کارکنان تمامی دسترسی امکان ایجاد

 ایمن و غنی

 محصول توسعه تیم های برای آزمون و توسعه چابکی راستای در مجازی محیط های کردن فراهم آزمون و توسعه

  پرداخت خدمات تأمین کنندگان پردازش فرآیند نوسازی و استانداردسازی امکان کردن فراهم صنعتی کاربردهای

   همزمان داده پردازش نیازهای تأمین تضمین برای قابل توسعه ذخیره تأمین و بانک زیرساختی ظرفیت توسعه زیرساخت
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 بانک ملی استرالیا

21 



 رایانش شناختی
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 بر شناختی فناوری های اثر 2020 سال تا که می دارد بیان 2015 سال در دیلویت

 بخش ها تمامی در سازمان ها رهبران .داشت خواهد مالحظه ای قابا رشد سازمان ها

 و خیر یا کنند سرمایه گذاری شناختی فناوری های به کارگیری در آیا که بدانند باید

 .دهند انجام را کار این کجا و چگونه

 سیستم های توسعه» :می کند تعریف این گونه را مصنوعی هوش ،(2014) دیلویت شرکت

 انسانی هوش نیازمند عادی طور به که هستند وظایفی انجام به قادر که کامپیوتری

 شرایط تحت تصمیم گیری سخنان، شناسایی تصویری، درک شاما آن مثال های «.است

 .می شود زبان ها بین ترجمه و یادگیری اطمینان، عدم

 رایانش شناختی در صنعت بانکداری
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 فناوری های مبتنی بر رایانش شناختی
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 1 (Computer Vision)دید کامپیوتری 

 2 (Machine Learning)ماشینی یادگیری 

 3 (Natural Language Processing)طبیعی پردازش زبان 

 4 (Speech Recognition)گفتار تشخیص 



 کاربردهای رایانش شناختی در صنعت بانکداری

 و خدمات با فناوری های شناختیِ نهادینه شدهمحصوالت 
 محصوالت

 فرآیند
 خودکارسازی فرآیندهای داخلی با استفاده از فناوری های شناختی

 بینش
 فناوری های شناختی یادگیرنده از اطالعات
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Amelia 
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 بانکداری دیجیتال
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 ضرورت بانکداری دیجیتال در صنعت بانکداری

فناوری دیجیتالی، فرصت دوباره ای به بانک ها بعد از بحران مالی جهانی "
 ".داده است

 نادیده راحتی به را آن بانک ها که نیست گزینه یک تنها دیگر دیجیتال بانکداری"
 ".بگیرند

 در را مشتری تجربه و خدمات محصوالت، کسب وکار، مدلهای شدن، دیجیتالی "
 فناوری های موج بر غلبه برای بانک ها .است کرده متحول بانکداری صنعت

 ".دارند نیاز شدن دیجیتالی برای جامع رویکرد یک به دیجیتالی

 در بانک ها .است بانک روزانه کار دستور در ضرورت یک دیجیتال، بانکداری"
 در شدن دیجیتالی مباحث اجرای حال در فعاالنه ای طور به جهان سراسر

 ".هستند خود خدمات و داخلی فرآیندهای
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 جمع بندی مدل های پیاده سازی بانکداری دیجیتال

فناوری دیجیتالی، فرصت دوباره ای به بانک ها بعد از بحران "
 ".مالی جهانی داده است
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 تجربه مشتری
 داده و 

 دادهتحلیل 
 کانال همه کاره

 استعداد
 دیجیتال 

 رهبریاستراتژی و 
 و ساختار سازمانی 

 وفرهنگ 
 مدیریت تغییر 

 کردندیجیتالی 
 فرآیندها 

 محتوای دیجیتال زیرساخت چابک
 شبکه های 
 اجتماعی

 مبتنی بر 
 همراهتلفن 

 پرداخت دیجیتال

 ریسک و امنیت نوآوری باز
 قوانین

 دیجیتال شدن 



 با تشکر از توجه شما
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