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دغدغه بقای بانک ها
رشد پر شتاب فناوریهای نوین مالی

در مدلهای کسب و کار تغییر 

(  ادغام شعب–چک نمونه حذف اتاقهای پایاپای اسناد بانکی از سراسر کشور با حذف فیزیک )

:کهپیشرو خواهد بود بانکی 
کنداستفاده فرصتعنوان فناوریها به این تغییر از هوشمندانه 

.  را برای مشتریان فراهم آوردخدمات متنوع و بهنگامی بکارگیری آنها، با 

مقدمه



خدمات پرداخت(crypto currency, mobile money)

خدمات سپرده گذاری

خدمات وام دهی

خدمات سرمایه گذاری در بازار

خدمات بیمه

 خدمات بورس و...

در آینده بانکداری ( Innovative)اهمیت خدمات مالی نوآورانه



ها به عنوان همکار و نه رقیبFinTechها و TPPنیاز به 

:این افراد حقیقی یا حقوقی دارای دو مشخصه هستند

 متعدد شناخت کسب و کارهای

 توانمندی تولیدAPP هوشمند و اتوماتیکهای نوین

:مزیت برای بانک

صرفه جویی در زمان و هزینه

(:بیشترجذب مشتریان جلب رضایت مشتریان کنونی و )مزیت برای مشتریان بانک

با پرداخت کارمزدهای کمتر

دریافت امکانات و تسهیالت بیشتر

انجام عملیات با سرعت باالتر

دعوت به مشارکتهای جدید اتوماتیکی که مشتری دانش و آگاهی در زمینه آن ندارند.

(On Demand)در آینده نزدیک این مشتریان هستند که تعیین می کنند چه خدمتی نیاز دارند



بورس هوشمند
پرداخت آنالین

پس انداز اتوماتیک

واریز
برداشت

صورتحساب

API (باز/مشارکتی/خصوصی)ها

(سسندباک)فضای آزمایشی

مانیتورینگ

محاسبات درآمد

مدیریت کاربران

API Gatewayمدیریت

APIپروکسی 

احراز هویت

اعطای مجوز

API Gateway

APIکتابخانه 

ابزارهای ارتباطی

APIپرتال 



PSD2 Timeline



PSD2اهداف 

 نوآوری فنی در پرداخت های خرد و ظهور خدمات پرداخت جدیدترغیب

ایجاد بازار یکپارچه اروپا برای کارت، اینترنت و پرداخت های تلفن همراه

شفافیت خدمات برای مصرف کنندگان، تجار و شرکت ها

اطمینان از حفاظت خدمات پرداخت برای مصرف کنندگان

تدابیر امنیتی و محافظت در برابر خطرات

گسترش معامالت در تمام ارزهای رسمی داخل منطقه اقتصادی اروپا

 معرفی معامالت با مدلهای کسب و کار متفاوت مانند معامالت بیش از یکAcquirer

ای عضو ممانعت تراکنش های پرداختی که نمایندگان تجاری از طرف پرداخت کننده یا پرداخت گیرنده کشوره
دارند

عدم اعمال قوانین برای شرکت های معامالت نقدی

ادغام پرداخت های خرد

 برکارتشارژ هزینه های مبادله ای معامالت مبتنی



The Open Banking PSD2



PSD2تامین کننده های جدید 





Main PSD2 Objectives



OAUTH Protocol



Solutions:

Two Device Authentication

Two APP Authentication

Out of Band Authentication

…

Strong Customer Authentication



بانکداری باز در جهان 



بانکداری باز در ایران 

 (توسن بوم، فینوتک و )اکوسیستم های حوزه فینتک...

 (فینوا، پلوینو و )مراکز شتاب دهنده فینتک...

 (فین استارز، فین تاک، فین اپ)رویدادهای حوزه فینتک

اقدامات اتصال توسط خود بانک ها



زکتاب بانکداری با



با آرزوی موفقیت روز افزون


