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 !  آيا مشتري از سرويسهاي بانكي راضي است ؟
 نيازهاي جديد  –بانكداري 
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 نرم افزارهاي مالي 
 ...)حسابداري، حقوق دستمزد (

 نرم افزارهاي تجاري
 ...)آژانسها, بورس, بيمه, صرافيها(   

App هاي موبايلي 
)PFMs  ,., Mobile Payments, Mobile Banks(. 
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 معماري
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 )ادامه( معماري 
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 Core Banking اجزاء برنامه كاربردي

Solution Domain 

 واسط
  Open BANKNIG 

SOA Layer 



 )ادامه( معماري 
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 محدوده طرح
 برنامه هاي توليدي خارج از بانك

(ODBPs) 

 واسط
 Open BANKNIG 

.DLL 
 

Web Service 
 

.Jar 
 

.LIB 

SOA Layer 



 در چند بانك برتر APIاستفاده از 

8 



    Crédit Agricoleبانك   CA Storeفروشگاه   
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Product Launched: October 2012 
HQ Location: Paris, France 
Metrics:  
 Over 100,000 site visits per 

month in the first three 
months;  

 46 mobile apps created;  
 44 new service ideas 

generated;  
 Platforms: 

iOS, Android, Windows 
Phone  

 bank has 160,000 
employees; 54 million 
customers 

 



Open 
API 

Open 
Banking 

Open 
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Process 

Open 
Innovation 



 : باز بانكداري اصطالح
 

  و ها سرويس توسعه منظور به  باز هايAPI از ستفادها�.
  شخص دهندگان توسعه توسط كاربردي هاي برنامه
 .مالي خدمات سراسر در ثالث

 
 باز متن هاي آوري فن از استفاده�.

 
 اطالعات تا باز داده طيف از بيشتر مالي شفافيت�.

 .خصوصي
 

 كار و كسب فرآيند مديريت هاي سامانه با يكپارچگي�.
 

  اين به دستيابي منظور به باز بانكداري پروژه
 .است گرفته شكل اهداف



WIKINOMICS 
How Mass Collaboration  
Changes Everything 

Openness Peering 

Sharing Acting 
Globally 

 نگرشي نوين
به    

 كسب و كار



...the old monolithic multinational that creates value in a closed hierarchical fashion is 
dead. Winning companies today have open and porous boundaries and compete 
by reaching outside their walls to harness external knowledge, resources and 
capabilities.” 

 كارو شكل جديدي از كسب و  ...

Presenter
Presentation Notes
مشارکت  Eclipse با شرکت های IBM , SAP , ORACLE و...اتصال  CRM شرکت ORACLE  به  Crowd Sourcingاستراتژی نوآوری Polaris TEMENOSو تجربه کاربری در محصول  Live Designerشرکت Microsoft و پروژه ISV



Product Platforming 

Idea Competition 

Customer Immersion 

Collaborative Product Design & Development 

Innovation Networks 



 كاهش هزينه تحقيق و توسعه

 پتانسيل بهبود بهره وري توليد

 مشاركت مشتريان در فرآيند توليد

 افزايش در دقت براي تحقيقات بازار و هدف قرار دادن مشتري

 هم افزايي بين نوآوري داخلي و بيروني

 پتانسيل بازاريابي ويروسي



 

 توسعه دهندگان مشتريان

 بانكها وموسسات مالي شركتهاي فناوري اطالعات

 زيست بوم بانكداري



 افزايش اشتغال

 هم افزايي و توسعه كسب وكار

 تقويت اثر شبكه اي



مشتري حقوقي: 
 

 
 
 

 
 
 
مشتري حقيقي: 

 امكان ارتباط نرم افزارهاي مالي و مديريتي سازماني با بانك

 ارتقا تجربه كاربري با حفظ يكپارچگي

 دريافت خدمات مبتني بر نياز سازماني

 تنوع برنامه هاي كاربردي بيشتر

 دسترسي بيشتر مشتريان به بانك از طريق برنامه هاي كاربردي

 دريافت خدمات مبتني بر نياز شخصي



 وفاداري مشتريان

 سرعت در رويارويي با نيازهاي متغير كسب و كار

 اطالعات دقيق تر از مشتريان

 شخصي سازي محصوالت و خدمات

 دسترسي به مشتريان بيشتر

 درآمدزايي ناشي از ارزش افزوده

 توسعه همكاري

(



 كاهش هزينه هاي تحقيق و توسعه

 توسعه ي  يكپارچه ي سرويس ها و سازه هاي كسب وكار  

 بهره مندي از ظرفيت هاي زيست بوم

 ارائه راهكارهاي بانكداري با سرعت بهتر

 سرعت در رويارويي با نيازهاي متغير كسب و كار

 بهينه سازي مديريت عمليات

 انطباق سريع با الزامات مربوط به مقررات

(



 .كرد ايجاد باز  API و ازهمكاري ناشي هاي پتانسيل با توان مي را  باز نوآوري

http://www.innovationexcellence.com/blog/2013/02/10/open-innovation-and-distributed-business-model-with-api/  

Presenter
Presentation Notes
Netflix : یک API درسال 2008 ساخته است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا از منابع آن همچون کاتولوگ فیلم، مدیریت صف و تاریخچه کرایه استفاده نموده و کسب و کارهای خلاقی را مهیا نمایند.Facebook Connect  اجازه اتصال و ورود کاربران به هر وبسایتی را از طریق اطلاعات فیسبوکی آنها می دهد. توسعه دهندگان ثالث، می توانند از دکمه  اتصال با فیسبوک را با استفاده از API های Facebook Connect در اپلیکیشنها استفاده نمایند. این API ها یک ID جهانی برای دنیای دیجیتال خلق می نماید و به فیسبوک اجازه می دهد که در مقیاس جهانی با کمترین هزینه، همکاری داشته باشد.وب سرویسهای امازون: خدمات بسیاری همچون ذخیره، پایگاه داده، نیروی رایانش، سرور، خدمات اپلیکیشن، اجرا و مدیریت را از طریق مجموعه ای از APIها در دسترس قرار داده است. بابت استفاده از هر کدام از این خدمات هزینه ای توسط امازون دریافت می گردد. این وب سرویسهای آمازونی درآمد 750 میلیون دلاری برای این سایت در سال 2011 ایجاد نموده است.Comcast:  بزرگترین ارائه دهنده تلوزیون کابلی در آمریکا که دها API داخلی برای تیمهایش ایجاد نموده است داده را راحتتر به اشتراک گذارند. لذا تیمها می توانند محصولات جدید تولید نموده و درآمدهای جدیدی برای Comcast ایجاد نمایند.AT&T  در حال حاضر 79 API را از طریق وبلاگ مخصوص به شرکتهای ثالث ارائه می دهد. 

http://www.innovationexcellence.com/blog/2013/02/10/open-innovation-and-distributed-business-model-with-api/


 .، در جهان وجود داشته استAPIنوع   4600 از ، بيش 2012تا سال 

http://www.ebizq.net/blogs/enterprise/2011/12/2012_is_shaping_up_as_the_year.php  

http://www.ebizq.net/blogs/enterprise/2011/12/2012_is_shaping_up_as_the_year.php


 آزادي دسترسي به داده ها

 افزايش شفافيت

 دستيابي به ارزشهاي اجتماعي و تجاري

 )در توليد و ارائه خدمت(مشاركت 

Open  

Data 

 .دارندهاي معين براي كساني كه به آن نياز ايده دسترسي آزاد به داده
 .كه شامل كپي رايت نبوده و هر كسي مي تواند از ان استفاده نمايد) معموال برخط(هاي قابل دسترس داده

 تريليون 5-3 حدود  باز داده بازار مالي ارزش

  .شود مي زده تخمين سال هر در دالر

 داده شود مي بيني پيش 20 گروه كشورهاي در

 توليد درصدي 1.1 ساالنه رشد موجب باز

 ..شد خواهد داخلي ناخالص

 حمل سيستم توسط شده منتشر باز داده

  جويي صرفه موجب لندن عمومي نقل و

 شده سال هر در پوندي ميليون 15-58

 .است

 داده ماهانه صورت به انگلستان بانك

 اعتباري سطح همچون كالن شاخصهاي

  .نمايد مي منتشر را مشتريان

 



CaixaBank 
 به منظور انجام عمليات بانكي بوكايجاد زير ساختي در شبكه اجتماعي فيس 

 جديديكي از پيشگامان جهاني در نوآوري و فن آوري هاي 
 ميليون مشتري 9,4در اسپانيا در بانكداري آنالين، با بيش از بانك پيشرو 

 .اين بانك استفاده مي كنندهمراه بانكداري تلفن  ازخدماتميليون از مشتريان  3,3بيش از 
 بارميليون  7از شده بيش هاي كاربردي مالي دانلود برنامه 

 برنده جوايز معتبر سطح دنيا مانند  
•World’s Most Innovative Bank prize 
•Best Bank in Spain 2013 
•World’s Best Bank for Technology Innovation 

 ICBC Banks 
 2005باز در سال  پلتفرمراه اندازي 

 بانك تجاري و صنعتي چين
 1984تاسيس 

 ميليون مشتري بانكداري شركتي 4,38
 ميليون مشتري  393

 
 

 
 



  13 حدود متن باز نرم افزارهاي از استفاده با كرد اعالم 2008 سال در مالزي دولت

 .است كرده صرفه جويي دالر ميليون

 توسعه شركت و درمان و بهداشت وزارت نرم افزاري پروژه هاي :ها پروژه جمله از

 .دولت اقتصادي
 

 2009 ژوئيه در
 اتخاذ را باز متن نرم افزاري درصدراه كارهاي %72 حدود كشور اين دولتي بخش در سازمان 724 از سازمان 521 •

  .ندبود كرده

 .شد داده آموزش  باز متن نرم افزار در  IT دولتي بخش كاركنان درصد 80•

 .مي كردند استفاده  باز متن نرم افزارهاي از دولتي بخش سازمان هاي از درصد 97 ،2012 سال در•

 .مي كردند استفاده باز متن نرم افزارهاي از دولتي بخش سازمان هاي سرورهاي وب 51%•

 .نمودند ارائه باز متن نرم افزاري خدمات اطالعات فناوري داخلي تامين كنندگان از درصد 50%•

BAN Ki-moon. (2012). information economy report 2012. UNITED NATIONS. 



 استانداردسازي

 حاكميت فناوري اطالعات
 

 معماري

 نيازمندي ها



 شركت راه حل  ويژگي
 SOA معماري

 Flexcube i-flex solutions تكنولوژي مبتني بر استاندارد باز

 ماژول يكپارچه
 GMS  Delta-Bank Delta InformatiqueوJava  ، XMLاستانداردهاي باز ، 

  client Serviceپلت فرم 
 SOAمعماري 

 استانداردهاي باز
 گردش كار كامال يكپارچه

Intellect Suite Polaris 

 SOAمعماري 
 استانداردهاي باز

 انعطاف پذير و مقياس پذير
 چند كاناله و داراي زيرساخت هاي باز

SAP TB SAP AG 

 SOAمعماري 
 استانداردهاي باز

 مبتني بر جاوا API -وب سرويسي
Corebank Fidelity 

 معماري پلت فرم باز
 BPM FinnOne Nucleusگردش كار فعال مبتي بر قابليت هاي 

 SOAمعماري 
 استانداردهاي باز

 BPMفرآيند مديريت كسب و كار 
CBS TietoEnator 



  AMQP( Advanced Message Queuing Protocol( استاندارد
 استفاده ها سازمان و كاربردي هاي برنامه بين بيزينسي هاي پيام تبادل منظور به كه است باز استاندارد يك
 كار و كسب فرآيندهاي منظور به را الزم اطالعات و نموده متصل هم به را ها سيستم استاندارد، اين .شود مي

   .دهد مي قرار آنها اختيار در را اهداف به دستيابي منظور به الزم هاي دستورالعمل و نموده آماده
 Extensible Business Reporting Language  (XBRL)استاندارد

 جهان سرتاسر تجاري گزارشات الكترونيكي تبادل و تهيه براي كه است پذير توسعه تجاري گزارشگري زبان
 .است كرده متحول جهان سراسر در را مالي گزارشگري كه اي گونه به است، شده ايجاد

   ISO20022 استاندارد
 تواند مي متداول دهي پيام هاي روش با كه است وركي فريم و استانداردها گسترش براي روشي 20022 ايزو

 و سازي مدل ،متولوژي شامل بخشي چند استاندارد يك واقع در 20022 ايزو .باشد داشته فعاليت
 اي فزاينده صورت به را پيام تبادل در خطا از ناشي هاي ريسك ايزو استاندارد .است مركزي )منبع(مخزن
 .سازد مي هموار
 FIBO)( Financial Industry Business Ontologyاستاندارد 

  و ها داده يكپارچگي تسهيل باعث و كند مي فراهم مقايسه و ها داده انسجام براي را مكانيسمي استاندارد اين
 مي مهيا را صنعت سرتاسر در تلفيقي ديدگاه داشتن امكان  و شده كار و كسب فرايندهاي سازي اتوماسيون

  ميان اي داده الزامات و نموده فراهم خارجي و داخلي ارتباطات براي را استانداردي زبان همچنين و سازد
  .كند مي آماده افزاري نرم هاي حل راه كنندگان ارايه و كار و كسب ذينفعان

 
 



 Financial Information eXchange Protocol(FIX)استاندارد
 هاي سيستم بوسيله كه است بهادار اوراق اطالعات  تبادل منظور به يافته توسعه رساني پيام استاندارد يك

   .شود مي استفاده مالي معامالت
 FPLM( Financial products Markup Language(استاندارد

 به پروتكل اين باشد مي مشتقات بازار صنعت براي XML بر مبتني الكترونيكي پيام مبادله استاندارد يك
 صورت به استاندارد اين .شود مي استفاده مشتقات و يافته ساختار محصوالت مبادله و اطالعات اشتراك منظور

   .باشد مي دسترس قابل مالي موسسات تمامي براي و بوده باز
  Legal Entity Identifier  (LEI)استاندارد

   .است معامالت در درگير هاي طرف براي واحد شناسايي كد ايجاد منظور به استاندارد اين
 MDDL( Market Data Definition Language(استاندارد

  مالي، ابزارهاي به مرتبط اطالعات مبادله منظور به كه بوده XML بر مبتني پيام مبادله فرمت استادارد
CORPORATE ACTIONS بوسيله كه شود مي استفاده بازار هاي داده و FISD است شده داده توسعه.   

 Banking Industry Architecture Network (BIAN) بيان استاندارد
"BIAN" سازي پياده ها بانك در را يكساني عمليات كه مشترك هاي سرويس سازي استاندارد روي بر عموما 

 عمليات انجام جهت بانكها همه كه است back end عمليات به مربوط ها سرويس اين  .دارد تمركز كنند، مي
 و ها سپرده فرايندهاي پرداخت، و دريافت هاي روش همچون هايي سرويس نيازمندند، آن به خود روزانه

 .باشند مي دست اين از مواردي تسهيالت
 
 



•BIAN رقابتي محصول يك خلق ايده وجود بدون بانكي هاي سرويس پاييني اليه ي كننده مهيا بعنوان در را خود كار 2008 سال در 
 .است كرده آغاز

 .شدند اجرايي مورد 63 و شناسايي يكتا سرويس محدوده 270 به نزديك 2013 سال اوايل :2.0 سرويس حوزه•
  .يافت افزايش مورد 93 به  شده اجرايي سرويس محدوده 2013 سال اواخر :2.5 سرويس حوزه•
  پياده كار كسب محدوده و ارائه بانكي كار و كسب سناريوي 180 از بيش بر مشتمل ورك فريم 2014 سال ابتداي :3.0 سرويس حوزه•

  .رسيد مورد 214 به شده سازي
  كسب سناريوي 100 از بيش و است نموده مشخص را واقعي كار و كسب سناريوهاي با سرويس حوزه ارتباط نحوه :3.5 سرويس حوزه•

 .است شده اضافه مرجع ساختار اين به حوالجات و فروش ،back office عمليات شامل كار و
 .گردد مي تكميل سرويس محدوده 280بر مشتمل ها سرويس محدوده كليه سازي پياده 2015 سال :4.0 سرويس حوزه•
 



 و مند ساختار مدل يك نيازمند يكپارچگي هاي هزينه كاهش جهت در بانكها بانكي، خدمات پيشرفت به توجه با
  .باشند مي سيستمي بين ارتباطات تعميق و تسهيل جهت پذير انعطاف
BIANمشخص مرزهاي و سطوح تعريف و ثابت هاي سرويس تعاريف با گرا سرويس معماري بر مبتني مدل يك 

 را متفاوت هاي سازمان از مختلف محصوالت سازي يكپارچه و انتخاب امكان كه قابليتي .باشد مي ها سرويس بين
 .گردد مي سبب خاص كار و كسب يك كنترل و ايجاد جهت



 بعنوان .است مرتبط خدمات دامنه از از مرتبي مجموعه  :)Service Landscape(خدمت انداز چشم
 دامنه هر به مرتبط استاندارد خدمات و خدمات دامنه به دسترسي براي مرجع چارچوبي

 

 سطح :)Business Area( وكار كسب سطوح
 بانك اصلي هاي فعاليت هاي بندي تقسيم از اي گسترده

 

 Business( وكار كسب دامنه
Domain(: از پيوسته كامال مجموعه يك 

 كار و كسب فرايند يك به مربوط هاي قابليت
 

  خدمت دامنه
)Service Domain( 



 مديريت تغييرات نقش ها و مسئوليت ها فرآيندها و رويه ها امنيت

 پيكره بندي نظارت و دسترسي ها حوزه ها مديريت رخدادها

هاسنجه  مديريت نسخه ها  ... 
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