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 چکیده 

 يفناور نیدانند. ا یم يبهبود کسب و کارها از جمله صنعت بانکدار يتازه برا يرا راهکار ایاش نترنتیا ،ينظران فناور صاحب
 يبرا اءیاشتعامل  این مهم حاصلِ .کندیکمک م يصنعت بانکدار یِاتیعمل يدر کسب و کار و مدلها ينوظهور به بهبود نوآور

 نترنتیا ،یالملل نیب قاتیتحق جیاساس نتا بر است. گریکدیبه اهداف مشترك با  یابیو دست دیخدمات جد ایکاربردها  جادیا
 ید، چابکبر یباال م سکیسنجش ر يتوان بانک را برا دهد،یرا بهبود م يمشتر يتجربه  ،يصنعت بانکداري زمینهدر  اءیاش

 تیو در نها دهدیرا کاهش م یاتیعمل يِها نهیهز سازد، یرا مستحکم م انیبا مشتر وندیورد، پآ یدر بازار را به ارمغان م
 ایمهتجهیز شدن به اینترنت اشیا را الزامات  دیبانک ها با ،رو شیپ ياز فرصت ها يریبهره گ يبرا .دهدیم شیرا افزا آمددر

در صنعت  ایاش نترنتیا يفناور يالزامات و کاربردها ،یالملل نیاز تجارب ب يمقاله با الگوبردار نیرو در ا نیسازند. از ا
شامل سه  دیجد ستمِیبانک ها در اکو س تیمطالعات انجام شده فعال جیاساس نتا بر خواهند شد. یو بررس ییشناسا يبانکدار

 يکاربردها نیاز مهمتر نیهمچن .باشد یم یدسترس لیتسه جادیارزش ها و ا يِمشاوره، جمع آور يارائه  يِدیبخش کل
 يهاها با دستگاهط شعب بانکحمل پول، ارتبا ينهایماش یابیبه رد توانیم يت بانکداردر صنع ایاش نترنتیاستفاده از ا

و  یکیصدور چک الکترون يامن و مطمئن در راستا يدر زمان ورود به شعب، بستر انیمشتر تیاحراز هو ان،یهوشمند مشتر
 یعموم هیعضو شتاب در وسائل نقل يابدون حضور کارت ه یکیبه حضور در شعب، پرداخت الکترون ازین دوننقد کردن چک ب

 ان،یمشتر به یمسافرت شنهاداتیشعبه بانک، ارائه پ نیکترینزد ایو  خودپرداز نیکتریکشور، ارائه گزارش نزد يو فروشگاه ها
 نیبهتر افتیمناسب جهت در يشنهادهایکارت، ارائه پ انسدادحساب، انتقال وجه،  ازجمله مانده یخدمات مال افتیامکان در

 اشاره نمود. ها آن قیبا توجه به سال انیدمات به مشترخ
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بانکداري نوین، راهکارهاي نوآورانه در خدمات بانکی، توسعه محصوالت و خدمات ، ایاش نترنتیاواژگان کلیدي: 
 جدید، الگوبرداري

 
Abstract 
Experts of technology consider the Internet of things as a new way to improve businesses, 
including the banking industry. This emerging technology helps improve business innovation 
and operational models of the banking industry. Today, millions of devices, including 
computers, tablets and mobile phones, have access to the Internet. These objects interact with 
each other to create new applications or services and achieve common goals, and they are in 
fact a new opportunity to create a more intelligent world.                                                          
According to international research, the Internet of thing in the banking industry improves 
customer experiences, enhances the bank's ability to measure risk, brings agility into the 
market, strengthens ties with customers, Reduces operational costs and ultimately increases 
revenue. In order to take advantage of the opportunities ahead, banks must provide facilities 
to be equipped with the Internet. Therefore, in this paper, with the imposition of international 
experience, the requirements and applications of Internet of things in the banking industry 
will be identified.                                                                                                          
According to the results of the studies, the activities of banks in the new eco-system include 
three key areas for advising, collecting value and facilitating access. Also, the most important 
examples for using Internet of things in the banking industry are Tracing money carriers, 
Connecting branch banks with smart devices of customers, Identifying customers at the time 
of entering the branches, Securing electronic checks and checking checks without having to 
attend branch, electronic payment without the presence of cards, Electronic payment without 
the presence of accelerated cards in public vehicles and country stores, Providing the report 
of the nearest ATM or the nearest branch of the bank, Offering travel offers to customers, 
Receiving taxes, Transferring funds, Blocking cards, Offering appropriate offers to get the 
best customer services with paying attention to their reasons and other services. 
Keywords: Internet of Things, New Banking, Innovative Solutions in Banking Services, Development of 
New Products and Services, Modeling 

 مقدمه

ا را به سمت مفاهیم مشترك دنیاي گی م،جوانب زندتلفن همراه نترنتیاهاي نسل جدید از جمله ورود فناوريانفجار در 
يِ صرف خود فراتر هاي جدید از حالت ابزارگونهمجازي و اشیاء فیزیکی اطرافمان سوق داده است.امروزه استفاده از فناوري

 ،زرگب يهاداده لیو تحل هیتجزي نوظهوري چون هايفناور« گیرد.است و انواع و اقسام راهکارهايِ جاري را در بر میرفته
هاي مختلف، به همراه افزایش دهنده در زمینههايِ داغ و تکانی، رایانش ابري، اینترنت اشیا و از این قبیل نوآوريهوش مصنوع

د که از آن به عنوان عصر اطالعات دهنها دلیل دیگر تشکیل پارادایمی در عصر ما را نوید میپذیري و پویایی و دهرقابت
 »اند.وع از جمله صنعت بانکداري گذاشتها تأثیرات قابل توجهی در نحوه فعالیت کسب و کارهاي متنهایم. این فناوريشنیده

، 2020که تا سال  شود یدارند. برآورد م یدسترس نترنتیتبلت و تلفن همراه به ا انه،یها دستگاه شامل راونیلیم روزهام ]1[
 ]2[ هر نفر است. يدستگاه به ازا 6تا  4شند که معادلِ فعال با اءیاش نترنتیا يِدستگاه تحت فناور اردیلیم 25
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اي نزدیک فوایدي را به وجود خواهد آورد که بسیاري از خدمات اینترنت اشیا و خدمات جذاب آن براي صنایع بانکی در آینده
فناوري در کشور فراهم باشند.پس چه بهتر است که هرچه زودتر بستر تجهیز به این گیري از این فناوري میمتنوع، قابل بهره

براي نظارت و  اینترنت از در جهانبانک ها  بتوان به مردم خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا ارائه داد.ریزي مناسب شود و با برنامه
جمع آوري داده ها در مورد معامالت مالی مشتریان خود استفاده می کنند، در حالی که وام دهندگان در حال بررسی راه 

 دهدمییک نظرسنجی نشان .داده هاي سنسور هستند با کمک ،ها و وثیقه ارزشي تأمین مالی و پیگیري داراییهایی برا
و سایر  تبلتهاي هوشمند، درصد از مدیران بانکی در جهان، مشتریان خود را از طریق برنامه هاي موبایل بر روي گوشی 64,5

براي نظارت بر مکان  اینترنت اشیا درصد از سازمان هاي بانکی از 31,6 عالوه بر این، ند.دستگاه هاي دیجیتال نظارت می کن
درصد از سنسورهاي دیجیتال براي جمع آوري داده  21,1هاي خرده فروشی (به عنوان مثال شعب بانک) استفاده می کردند، 

. 1باشندیفاده ماستمورد  هادر پوشیدنی اشیا اینترنت درصد از سنسورهاي 15,8و  شوندهاي عملکرد محصول استفاده می 
ل و نقل کاالها و ها براي ردیابی عملکرد فیزیکی افراد و ردیابی حمبراي مثال، سنسورهاي بیومتریک و موقعیتی، به بانک

تولید شده  هايبانکهایی هستند که از این نوع جدید از داده هااین .دنتر از هر زمان دیگري، کمک می کن، بهکنترل کیفیت
 این است کهیک مثال . احتماال کنند استفاده می کنند تا تصمیمات حیاتی در مورد وام تجاري کسب ترنت اشیااین توسط

باشد که فعالیت و وضعیت کسب و کارهاي صنعتی و کشاورزي خرده می هامنافع بالقوه براي بانک ها از نوع جدیدي از سنسور
جایگذاري و استفاده خواهد دامداري  یاسنسورهاي کشاورزي  وتبط دستگاه هاي زمینه اي مر یعنی فروشی را شامل می شود

پذیرش در بستر  یک سرویس شخصیبا مصرف کنندگان امروز تقاضا می کنند هر زمان که امکان پذیر است، به راحتی و  .شد
عالوه بر  .ندناستفاده ک برنامه هاي بانکداري تلفن همراه و اخیرا تکنولوژي پرداخت بدون تماساز گسترده بانکداري آنالین، 

اتصال ماشین به ماشین که جمع آوري و  .این، آنها همچنین بیشترین میزان امنیت دیجیتال را از بانک هاي خود می خواهند
تبادل اطالعات جمع آوري شده از سنسورها و اشیا را امکان پذیر می کند، فرصت هاي متعددي را براي بانک ها فراهم می 

این، به نوبه خود، به بانک  .مشتریان خود را به خوبی پیگیري و تجزیه و تحلیل کنند يهاخواسته و ند رفتارهاکند که می توان
راضی بینش دادن هاي هدفمند، پیشنهادات آگاهانه و ها اجازه می دهد تا مشتریان را با تجارب بسیار شخصی تر، مشاوره

با تجاري است و سطح جدیدي از صمیمیت  درك نیازهاي مشتریان طح جدیدي ازاین بانک قادر به دستیابی به سکنند. 
براي بهبود مدیریت ریسک، ي ک ها کمک می کند تا راه هاي بهتربه بان اینترنت اشیادر واقع  .دهدمی نمایشمشتري را 

به اهند بود تا مشتریان کسب و کار و مصرف کنندگان قادر خو .کاهش هزینه ها و بهبود بهره وري عملیاتی به کار گیرند
ها بانکدر این حالت  .دسترسی پیدا کنند ،تري از امور مالی خود در هر کجا و هر زمان که بخواهنددیدگاه بسیار جامع

محصوالت و راه حل هاي بسیار متنوعی را ارائه می دهند که به مشتریان کمک می کند تا بهترین تصمیمات مالی را در همه 
 .داشته باشندزمان ها 

هاي جدید و جنس هاي جدید در جهان و سپس ایران شده است، مفهوم فناورياي به وضعیت فناورياین مقاله ابتدا اشاره در
است، اینترنت اشیا به عنوان یک فناوري خالقانه و جذاب براي کسب و کارهاي مختلف استفاد از آنها مورد صحبت واقع شده

المللی و داخل کشور خدماتی که قابل ارائه بزرگ سطح بین هاي مالیي از مؤسسهاست و با الگوبردارمورد بحث قرار گرفته
اند و با باشند بررسی شده است.این خدمات بر اساس آنچه در جهان یا به ندرت در ایران وجود داشته است استخراج شده می

همچنین به  ا متناسب با نیاز مشتریان اجرا نمود.توان سطح آنها را ارتقا داد و یا خدمات جدیدي راستفاده از اینترنت اشیا می
 تنوع الزامات جهت رسیدن به سطح مطلوبی از ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا اشاره شده است.

کند. همانطوري که شاهد هستیم روز به روز محدوده تحوالت در خدمت رسانی از طریق اینترنت اشیا را تصورات ما تعیین می

1   Digital Banking Report 
                                                 

http://www.digitalbankingreport.com/
http://www.digitalbankingreport.com/
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-ي صنایع (بیشتر از جنبهها و به طور کلی همههاي کاربردي، بازيهاي برنامهاعت، تغییرات و تحوالتی در زمینهو ساعت به س
نصیب نیستند. امروزه این ي پیشرفت فناوري) در حال رخ دادن است و بخش صنایع مالی و بانکداري نیز از این تغییرات بی

ي عصر هاي نوآورانهي فناوري و استفاده از منابعِ وابسته به فناوريندسازهاي حوزهمندي از توانمپتانسیل وجود دارد که با بهره
ها به خدمات جدیدي ي کمتر انجام داد و حتی با تکیه به این نوآوريتر، کاراتر و با اتالف هزینهحاضر، خدمات پیشین را سریع

آید حاال جدید، باالخص اینترنت اشیا بسیار منطقی به نظر میهاي ي فناوريرا عرضه نمود. لحاظ تمرکز شایانِ توجه به حوزه
هاي ي مردم است.ضرورت استفاده از فناوريکاري و حتی زندگی روزمرهوهايِ کسبکه فناوري در حال دمیده شدن در رگ

هاي به اینترنت و برنامههاي مرتبط دستگاه هاي هوشمند،جدید اکنون اهمیت پیدا کرده است چراکه ابزارِ ارتباط جمعی، تلفن
ي منزل، هايِ تصاویرِ زندگیِ افراد چهره نمایان کرده است و حاال که امکان کنترل اثاثیهدنیاي مجازي در تک تک پیکسل

ي کلیدي شود.مسئلهانجام از راه دورِ کارهاي اداري، کنترل و برنامه ریزي براي موجودي انبارها و... در زندگی بشر مشاهده می
اند.به بیان دیگر هاي نوین رفتهها این است که به سمت بررسی نیازهاي افراد و برآورده کردن آن نیازها، با روشاي بانکبر

ها به جاي هل دادن سعی می کنند بیشتر از کشیدن بهره بجویند.کشیدن خصوصیت پارادایمیِ مهمی است که به صورت بانک
کار امروزي هر چه وتقاضا به عرضه مطرح گشت.در واقع این بدان معناست که کسبکلی در تولید محصول از زمانِ ترجیحِ 

رسد چراکه شده به نظر میدهد.اینکه چقدر توجه به نیاز مشتریان اهمیت دارد بسیار اثباتبیشتر به نیاز مشتري اهمیت می
ده است، نشئت گرفته از نیاز مشتریان و پاسخ هایی که در کیفیت مورد نظر واقع شبسیاري از مفاهیم مثل انواع و اقسام بحث

بینی نیازهاي پیشرو براي فراهم شود شناسایی نیازهاي افراد و پیشي مهمی که مطرح میباشد.مسئلهبه صداي مشتریان می
حتیاج ، دانش مورد نیاز، نیروي متخصص مورد اري مورد نیاز، تجهیزات مورد نیازهاي مورد نیاز، اعم از فناوکردن زمینه

براي افراد هستندتا نیازهاي افراد را به خوبی دریابند و متناسب با  2کارها امروز به دنبال ایجاد حساب کاربريوو...است.کسب
رسد.به عنوان مثال آمازون را هاي اینترنتی ملموس به نظر میآن تولید محصول و خدمت انجام دهند. این مسئله در فروشگاه

آوري میکند و هاي مربوط به تقاضايِ مشتریان را جمعافراد و جستجوي آنها داده 3ت به نوع کلیکدر نظر بگیرید که نسب
-رسد که این حسابدهد. این مهم آنجایی به حد اعالي خود مینسبت به آن درمورد تأمین کنندگان تصمیم گیري انجام می

خواهد و نسبت به آن عرضه صورت هر شخص چه می کارِ مربوطه بداند که دقیقاوشود و کسب 4هاي کاربري شخصی سازي
و  5بانکداري شرکتیاند که توجه به نیاز مشتریان را در قالب هاي پیشرفته بدین سمت رفتهها نیز امروزه در کشورگیرد.بانک
باشد که ر زیاد میهاي جدید مثل اینترنت اشیا رقم بزنند.البته اهمیت موضوع آنقداستفاده از فناوري یا، 6اختصاصیبانکداري 

هاي کشورهاي در حال توسعه و حتی ایران نیز، در جهت پیشی گرفتن از رقبا و افزایش اثربخشی، سعی دارند خود را بانک
ي گسترده، خدمات خود را بهبود داده و توسعه هاي این حوزههاي جدید نمایند و با استفاده از کاربردمنطبق بر فناوري

هاي مربوط آوري دادهيِ لزوم توجه به نیاز مشتریان مستثنی نبوده و الزم است براي جمعنیز از قاعده بخشند.صنایع بانکداري
(دارمش، هایی تعبیه نمایند که بتوانند متناسب با تقاضا خدمت عرضه دهند.این مهم اصطالحا توسط به نیاز مشتریان راه

ها بسیار مطرح ه دنبال جلبِ اعتماد مشتریان (آنچه در بین بانکنامگذاري شده است و در غایت ب 8»بانک چیزها« 7میستري)
مندي از اینترنت اشیا در عرضه کند که در عین بهرهاي که سعی میباشد) است. به گونهبوده و در کشور ما نیز ملموس می

2  Profile 
3  Click 
4  Personalized 
5  Corporate Banking 
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ي اجراي در این دارد که نحوهخدمات، امنیت اطالعات و ثروت افراد را تأمین نماید.پس از استقرار اینترنت اشیا بانک سعی 
خدمات را ارتقا دهد و همچنین خدمات متمایزتري مثل کسب جایگاه مشاوره بینِ خریدار و فروشنده، مدیریت پرداخت براي 

در دنیايِ اشیايِ متصل به هم،  هاي بعدي اشاره خواهد شد، ارائه دهد.امور مشتریان و چندین نوع خدمت دیگر که در بخش
کند، برحسب شعبات عبور می ر یکی ازگیرند.مثال وقتی مشتري از کنارسانی را پیش میهاي جدیدي براي خدمتاهها ربانک

هاي هوشمند، اطالعات مربوط به نیازهاي وي نوع نیاز وي (همانطور که گفته شد بانک از رفتارِ مشتري در استفاده از دستگاه
شود.به عنوان ي مالی به مشتري داده میوزِ بانک از طریق تلفن همراه مشاورهکند) و یا فرآیند مالی به ربندي میرا جمع

با یک  9شود.مثال بانکی در آمریکامیخدمتی دیگر مسائل مالیِ شخصی افراد مربوط به دخل و خرجشان به آنها مشورت داده 
بتواند براي طول ماه یا سال آن را کنترل  گوید که چگونه منابع مالی خود را هزینه کند و، به فرد می10نرم افزار کاربردي

است مشاوره وي را از خرید پیتزا منصرف تواند مشورت دریافت کند و مثال اگر ورزش نکردهي سالمتی فرد میبنماید. در حوزه
جاهاي شلوغ  جویی آنها در نظر گرفت، طوري که از رفتن بههاي صرفهاي در زمینهتوان براي افراد مشاورههمچنین می نماید.

توان به پرداخت هاي بیجا و پرهزینه جلوگیري به عمل آید. از دیگر خدمات میهاي نامناسب خودداري شود و از تلفندر زمان
ها و... توسط تلفن همراه و اتصال اشیا و خدمات به ها، دیدن فیلم در سینماها، بازدید از آثار موزهي خرید در فروشگاههزینه

ها توانایی مشاوره دادن در زمینه هاي متفاوت زندگی افراد را به شکلی یکپارچه اره نمود. قابل ذکر است بانکحساب بانکی اش
 خواهند داشت.

 ادبیات موضوع

 محصوالت براي پایدار و ثابت بازار یک بر توانند نمی دیگر کارها و کسب ،امروز تغییر حال در دائماً و رقابتی تجاري محیط در
 افزایش حال در روز به روز که رقبایی با فروش، از پس خدمات و قیمت کیفیت، هاي زمینه در باید آنها .شندبا متکی خود

 در را بیشتري عمدة تغییرات باید بلکه دنآور پایین را ها قیمت باید تنها نه بازارآنها در موفقیت براي نمایند. رقابت هستند،
 تواند می ارتباطی و اطالعات هاي فناوري کاربرد «آورند. عمل به خود ازمانیس فرهنگ حتی و تجاري روابط تولید، هاي روش

 ]3[» .نماید پشتیبانی را تولید فرایند غیرمستقیم یا مستقیم شکل به
 که است اساسی تغییرات دستخوش ناپذیري انکار بطور مدیریتی و انسانی هاي منش و رفتارها کاري، محیطهاي جهان، امروزه
 پس باشد.می اطالعاتی منابع به دسترسی سهولت و سرعت، اطالعات ارزش افزایش، اطالعات عصر به ورود، آن اصلی ریشه
 زندگی از ناپذیر تفکیک عضوي جدید تکنولوژیهاي چراکه است اهمیت حائز بسیار شرایطی چنین در مدیریتی تصمیمات اتخاذ

 کشتی سکان بتوان که است این مهم اما ،ناپذیرند توقف و ، نامحدود ، انگیز بر وسوسه ، نوین تکنولوژیهاياند.  شده ما روزمره
 با سازمانها از بسیاري بیستم قرن در که اند عقیده این بر اندیشمندان از بسیاري« . گرفت دست در را تکنولوژي تغیرات این

 آن بدنبال و صنعت در آن جایگاه رسیبر و فناوري به پرداختن رو این از. اندمواجه فناوري گیريبکار از بحرانی اي مرحله
 فرایند و استراتژي اتخاذ و مدیریتی مشی خط که چراباشد. می برخوردار ايویژه جایگاه از یک هر سازمان در اطالعات فناوري
 ]4[» .است اهمیت حائز و طلبدمی را خود خاص گیري تصمیم
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 ]5[ )2017(گارتنر  استفاده از تلفن همراه زانی: م1 نمایه

 
 و بنديبخش به ناگزیرها بانک تخصصی، و بانکی و مالی خدمات به آن نیاز و وکار کسب فضاي شدن تخصصی به توجه با

 با.شود هئارا آنان نیاز کردن آورده بر جهت در مربوطه مشتریان به خاصی کانالهاي از بانکی خدمات تا هستند هدف بازار تقسیم
 نبوده صرفه به مقرون مشتریان آحاد به یکسان خدمات انبوه هئارا هزینه، و منفعت موضوع تنگرف نظر در و موضوع این به توجه

 از یکی عنوان به شرکتی بانکداري گرفتن قرار به توجه با رو این از بود نخواهیم شاهد را انتظار مورد کارآیی و اثربخشی و
 چند از محدود صورت به شرکتی بانکداري البته زم االجراست.ي خدماتی البانک ها،به نظر میرسد این زمینه اصلی استراتژیهاي

 است. شده شروعکشور  بانک چند در پیش سال
 با مصاحبه و منابع مطالعه و هابانک در میدانی مطالعه شرکتی و اختصاصی ابتدا باید با سازي مفاهیم بانکداري براي پیاده

انجام داد. همچنین با  مالی مقررات قوانین و فرهنگی انسانی، منابع اري،ساخت تکنولوژیکی، ابعاد در را سنجیمدیران امکان
 وجود دارد. هاسازي طرحپیاده براي هاآماري(برحسب نیاز) امکان تحلیل شاخص هايروش و مثل پرسشنامه ابزارهایی کمک

 مشتریان جهت شده احیطر خدمات و محصوالت خاص ویژگیهاي با شرکتی بانکداري در محصوالت و خدمات عرضه سیستم
 و محصوالت سبد در شرکتی تسهیالت وزن و اهمیت گفت؛ پاسخ پرسش دو به باید رابطه این در. دارد نزدیکی ارتباط شرکتی
 دارد؟ جایگاهی چه فوق سبد در بانک مشاورهاي خدمات اینکه دوم است؟ میزان چه تا مشتري به بانک پیشنهادي خدمات

-تقسیم براساس تسهیالت اعطاي ساده تحول نوعی شرکتی بانکداري آیا دریابیم که سازدمی قادر را ما پرسشها این به پاسخ
 بررسی . بااست ارزش و خدمات محصوالت، هئارا و عرضه سیستم کامل بازتعریف یک آن برخالف کامال یا است ساختاري بندي
 و شرکتی تسهیالت اعطاي بین قوي پوشانیهم اند،کرده تفکیک مشتریان سایر از را خود شرکتی که مشتریان هابانک از برخی

نظر  از و داده اختصاص خود به را اولویت حداکثر شرکتی تسهیالت اعطاي بانکها برخی شود. درمی مشاهده شرکتی بانکداري
 ادهد اختصاص خود به را شرکتها توسط شده استفاده خدمات درصد 50 شرکتی تسهیالت اعطاي محصوالت، توزیع نحوه
  ]6[است.

 بین همپوشانی نوعی اروپایی بانکهاي برخی در بنديبخش مدلهاي و شرکتی حوزه ماموریت بین ارتباط گرفتن نظر در با
 شناسایی قابل مشتري گروه سه هابانک براي کلی طور به است. شده مالحظه ناحیه شرکتی و متوسط و کوچک شرکتهاي

 :هستند
 شخصی و خصوصی موسسات خرد، يشرکتها شامل کوچک وکارهايکسب •
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 متوسط و کوچک شرکتهاي شامل شرکتی مشتریان •
 بزرگ گروههاي و شرکتها شامل بزرگ مشتریان •
 موسسات به بیشتر شرکتی ناحیه مفهوم که دهدمی نشان المللیبین توسعه داراي و بزرگ بانکهاي در عمومی مستندات بررسی

  اند.شده گرفته نظر در ايحاشیه و کوچک مشتریان عنوانبه متوسط و کوچک هايکتشر درنتیجه و یافته سوق بزرگتر اندازه با
 :است ذیل شرح به شرکتی مشتریان براي بانکها محصوالت و خدمات از برخی

 پرداخت خدمات و نقدینگی مدیریت وجوه، الکترونیکی انتقال شرکتها، براي نقدي کارت و اعتباري کارت :پرداخت سیستم
 و... لیالملبین

 مدت.میان و بلندمدت مدت،کوتاه تسهیالت کارکنان، براي تسهیالت هايبرنامه :تسهیالت

 ریسک مدیریت خدمات بهره، نرخ ریسک مدیریت خدمات ارز، نرخ نوسان ریسک مدیریت خدمات :مالی ریسک مدیریت
 کاال. موجودي ریسک مدیریت بدهیها،/داراییها مدیریت خدمات قیمت،

 ثروت. انتقال مدیریت اشخاص، بیمه ریسک شرکتها، بیمه ریسک :وکارکسب ریسک ریتمدی خدمات
 شرکتی. داراییهاي مدیریت شخصی، داراییهاي مدیریت :داراییها مدیریت

 مدیریت استراتژیک، و سازمانی مالی، مشاوره مستغالت، و امالك گذاريسرمایه پروژهاي، مالی تامین :شرکتی مالی تامین
 تیشرک بحران

 طور به هاکشور بانک از خارج در شعب و تابعه شرکتهاي خارجی، هايبانک با همکاري و مشارکت قرارداد :المللیبین خدمات
 و دارایی مدیریت خدمات مثل محصوالت از برخی و دارند شرکتی مشتریان به اعطاي تسهیالت روي بیشتري تمرکز عمده

 نظر در ايحاشیه صورت به بازار در یابیخدمات موقعیت و صنعت ریسک تخدما نظیر دیگري محصوالت و دارند پرداخت
 ]7[اند.شده گرفته

 از میتواند نیازها این تعیین .دهدمی نشان وضوح به را اطالعات فناوري حوزه نیازهاي شرکتی بانکداري استراتژیک بررسی
 به توجه با میتوان را اطالعات فناوري ابزار .شود حاصل نوآوري همچنین و اتوماسیون در اطالعات فناوري کاربرد شناخت طریق
 :شود ذیل موارد شامل تواندمی عمده کمبودهاي حوزه این در کرد. تعریف شده تعیین استراتژیهاي نوع و تاثیر

 شرکتی مشتریان تسهیالت اطالعات سیستم با مشتریان تجاري و مالی اطالعات ذخیره هايسیستم ضعیف ارتباط-
 و تجاري اطالعات( بانک اطالعات سیستم با شرکتی بانکداران داخلی تعامالت حمایت جهت مناسب کاربردي بستر نبود -

 )تسهیالت اطالعات
 .مدیریت هايپروسه در مشتریان حمایت و موثر تعامل برقراري زمینه در ضعف-

 طریق از شناسایی این کننده است.یاري یآموزش نیازهاي شناسایی درشرکت  حوزه هايسیاست و استراتژیها تحلیل و تجزیه
 .پذیردمی صورت مدیریت روشهاي و هاتکنیک بانک، عملکرد بر آنها تاثیر و بانک در موجود هايتوانایی و هامهارت بررسی
 :است زیر شرح به شده شناسایی مهم آموزشی نیازهاي برخی

-گیريتصمیم منظور به محصوالت مدیریت هايشاخص توسعه توانایی هب نیاز بازار مالی خدمات تحلیل و تجزیه توانایی به نیاز-
 .محصول هر ارایه شیوه و گیريموضع در موثر هاي

 .خدمات و محصوالت ارایه در تخصصی فنون توسعه و مشتري مدیریت نقش کردن ترپررنگ ضرورت-
 .بانک داخل در شرکتی مشتریان کردن اداره توانایی افزایش-
 .مشتریان با رفتار در عملیاتی هايتیم رهبري مهارت توسعه-
 .مشتریان نیازهاي رفع جهت بهینه رسانیخدمت منظور به مشتري جذب در مدیران مهارت افزایش-
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اطراف خود مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز  یِهاي بانک مور مالی خود به یکی از شعبهعموم شهروندان معموال براي انجام ا«
دهند. این، پایه اي ترین نوع بانکداري است که نه براي شرکت یا اجتماعی از افراد و  ه به نوع بانک انجام میخود را بدون توج

اما با  ]8[» شود. می شود و به آن بانکداري اشخاص یا بانکداري جزئی گفته می نه براي افراد خاص، بلکه براي عموم به کار گرفته
شود که وجود انواع مختلفی از  خاص حقیقی و حقوقی مختلف، این نکته استنتاج مینگاهی گذرا به تفاوت نیازهاي مالی اش

هاي مختلف هر جامعه مورد نیاز است. از جمله خدمات بانکداري  هاي مالی براي اقشار یا حتی سازمان حل بانکداري و راه
ي در  یالت خطوط اعتباري و سرمایهتوان به تسهیل تجارت بین المللی براي کسب و کارهاي داراي بازار جهانی، تسه می

اي و از این قبیل اشاره نمود.هر فرد حقیقی نیز براي  گردش، مدیریت ریسک و نقدینگی و مالیات، خدمات مشاوره
ها و امور خود به بانکداري خاص خود  بینی تغییرات آتی در حساب مستندسازي و کنترل روند درآمدها و مخارج خود و پیش

اندازيِ فناوري در سطح خدمت رسانی و سهولت ارتباط با مشتریان ها را هر چه بیشتر براي راهن مسائل بانکای نیازمند است.
 نماید.میمجاب 

 : در بانک فناوري
محققان و  » .خدمات و کاال تولید براي اکتشاف و علم ، دانش بکارگیري براي اي وسیله : «اروپا صنعتی مدیریت سازمان

 تولید براي فعالیتها از وسیعی گستره« شود.اند که برخی در اینجا آورده میهایی از فناوري ارائه دادهعریفاندیشمندان نیز ت
 مدیریت المللی بین انجمن رئیس خلیل طارق( )1689 اشتاین، روین لبرت(آ »نوین هاي فراورده و فرایند ، مواد ، فنی دانش

 »خدمات و ارائه محصوالت ساخت در رفته بکار سیستمهاي و روشها ، هاابزار ، فرایندها ، دانشها کلید« :) تکنولوژي
 

شناسایی نیازبالفعل نمودن آن تعیین سطح رضایتمندي

طراحی خدمت

همسوئی تکنولوژي و 
سازمان در قالب خدمت 

ارائه شده

تولید و تنوع خدمات

 
 

 يبر فناور یخدمت مبتن ندی: فرآ2 نمایه
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 رقابتی، بازار قیمت کاهشدر اقتصاد و بازار ما امروز شاهد اتفاقات مربوط به پارادایم نو دوره هستیم، این خصوصیات شامل 
-و چندین شاخصه دیگر می اقتصادي شکاف، نوآوري افزایش، خدمات و تولیدات يپذیر انعطاف افزایش، خدمات و کاال شدن

 کند.تر میاندازي ملزومات بازار جدید، جديباشد و مسئولیت ما را در قبال راه
است  یرقابت تیبه مز یابیتدس يابزار برا کی  13اطالعات يفناور«: 12)2010(هو و لینگ،  نقل از به  11)2010 کوفی مادوکو،(

 رشد ریاخ ياشاره دارد، در سالها یجانب زاتیو تجه وترهایاطالعات که عموما به کامپ يعلت استفاده از فناور نیاست و به هم
 تیماه لیبه دل یخیلحاظ تار به یصنعت خدمات مال« کند که  یاشاره م 14)2008(فونگ،  »داشته است يریچشمگ

به  ياطالعات است. تا به امروز، صنعت بانکدار يگذاران فناور هیسرما نیود از جمله بزرگترمحصوالت و خدمات خ تالیجید
روزانه خود مورد  اتیها به طور گسترده در عمل يتکنولوژ نیکند و ا یم يگذار هیسرما یاطالعات يها يشدت در فن آور

 ياز جنبه ها یکی ،یخرده فروش يدمات بانکدارخ يبرا لیکانال تحو«  :15)2008(نور و پیسون،  .»رندیگ یاستفاده قرار م
» مشاهده شده است. اطالعات يموثر فناور يبر راه حل ها یچند مرحله نوآورانه مبتن قیاست که تا به حال از طر یبخش بانک

تبادل اطالعات و  ،یتیامن يها يگذار هیسرما ،یکیپرداخت الکترون ،ینترنتیا يبانکدار تلفن، يبانکدار ،16ج خودپردازهایترو« 
اطالعات به وجود آمده  ياست که توسط فناور یخرده فروش یبانک عیدر توز راتیینشان دهنده تغ ل،یموبا يبانکدار رایاخ

 ]9[ 17)2008(یو و گو،  »است.
 یمشکل چیو بدون ه یتواند به راحت یکشور م کیاقتصاد است. اقتصاد  کیستون فقرات  یو موثر بانک حیصح ستمیس کی« 

مطرح شده  دیجد يبه چالش ها یدگیقادر به رسدر نتیجه همواره  باشد،ي داشتهریانعطاف پذ یبانک ستمیاگر س ،کار کند
 ]10[» .شوندباعث به هم خوردن کل اقتصاد نمی یعوامل داخل نیو همچن یعوامل خارج گرید و است يتکنولوژ توسط

 ،یتلفن، کارت بانک يبانکدار تلفن همراه، يبانک ها به عنوان بانکدارخدمات نوآورانه ارائه شده توسط  يبر رومطالعاتی «
، مطالعه ي افزایش سطح کیفیت خدمات و اعتماد بیشتر است.انجام شده است که نشان دهنده يادار نیب و ینترنتیا يبانکدار

-استفاده می نوآورانه یخدمات بانک نیاازکه  یدوره استفاده و نرخ استفاده از حسابداران در حال ت،یسطح رضا لیو تحل هیتجز
به وجود آمده  صاحبان حساب انینوآورانه در م يبانکدار خدماتنسبت به  تیرضا از یدرجه خوبکند که است، تأیید میشده

 ]11[»  است.
 يروردر جامعه مدرن ض یسسه بانکؤم. وجود کند یرا در اقتصاد کشور اشغال م یمهم ياقتصاد حجمیِ مقدار یبانک ستمیس

کشور دارد. بنابراین، توسعه اقتصادي کشور بستگی به موفقیت صنعت بانکی آن  کی يدر توسعه اقتصاد ینقش مهم و است
مقدار متناظر با بانک  کی فیوظا نیشی. در جوامع پشودحاصل می دارد و این موفقیت عمدتا با درك نیازها و رضایت مشتریان

 نیشتریاست که ب یتیدر موقع یو خدمات مال یبخش بانک    . استشدهمیانجام  معهکلی جا شرفتیوام و پتسهیالتی مثلِ 
و به نتیجه کارا را جذب کرده  يکه به شدت تکنولوژ قدرت داردآورد و  یبه دست م ياستفاده از فناور قیبهره را از طر

تواند زنده بماند. بانک  یت و ارتباطات نماطالعا ياز فناور تیبخش بدون حما نیاست که ا ايبه گونه طی. اکنون شرابرساند
به سرعت، بهره  یابیدست يبرا کیمنبع استراتژ کیاطالعات و ارتباطات را به عنوان  يجهان، به طور موثر فناور راسرها، در س

 انیترمش يارزش را برا یفعال خدمات بانک يبه کار گرفته اند. تکنولوژ یرقابت تیو مز يخدمات مشتر نه،یکاهش هز ،يور

11 Daniel Kofi Maduku 
12 Ho & Ling  
13 Information Technology (IT) 
14 Fung 
15 Nor & Peason 
16 ATM 
17 Yu & Guo 
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 یخارج يبانک ها توسط یکیتکنولوژ راتییتغ نیدهد. اگر چه ا یارائه م یو هر بانککند که آن را در هر زمان  یفراهم م
 یمیقد یخصوص يو بانک ها یدر بخش عموم یسنت يبانک ها یاست که حت دهیرس یتیبوده است، اما اکنون وضع شگامیپ
 کنند. یمنبال را د يخدمات با تکنولوژ ندهیبه طور فزا زین
از ابتکارات که با  ياریدر حال حاضر با بس یکرده است. بخش بانک یکسب و کار را معرف دیجد میمطالعه، پارادا يبه فناور ازین
منبع  کیبه عنوان  يتکنولوژ قیاز طر يرود. بانکدار یم شیباشد، پ یم دیجد يهايآوررائه خدمات بهتر خدمات با کمک فنا

بر کاغذ و کار با  یمبتن يروش ها ینیگزیها با جا نهیو کاهش هز اتیکنترل عمل شتر،یب ییبه کارا یابیستد يبرا کیاستراتژ
کامال فلسفه  یکیتکنولوژ راتییمرتبط با تغ یمال يشده است. نوآور يو سودآور يبهره ور شیخودکار، باعث افزا يندهایفرا
کار در وکسب طیمح بودنِ زیشده است. چالش برانگ میتنظ یبانک توسط رقابت در صنعت شتریداده است و ب رییرا تغ یبانک
 ):2015طبق مطالعات (واسانتهی و مهنرج، شود. یو بازار م ندیمحصوالت، فرآ نهیدر زم ينوآور جادیباعث ا یبانک ستمیس
ایش کارآیی و کیفیت براي استفاده از فنآوري نوآورانه براي افز ايفراهم کردن زمینهبخش سریع گسترش بانکداري هند «

 يرا برا ییدر بانک ها فرصت ها يدر استفاده از تکنولوژ عیررشد س ]12[» خدمات براي دستیابی و حفظ مشتریان است.
 استفاده کنند. کیاستراتژ يایمزا يبرا يخدمات ابتکار نیبه ا انیمشتر يکند تا از عالقه مند یبانک ها فراهم م

 

 
 

 ]13[) 2015ها(هاي مهم از جمله بانکیا در بنگاهاش نترنتیا يها: روند توسعه سنسور3 هینما
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 :در بانک اینترنت اشیا
هاي شناساییِ محور، شاملِ برچسباینترنت اشیا یک فناوري شیء به عنوان یک تعریف اولیه« :)2010( 18آتزوري و همکاران
اینترنت اشیا توانایی ) « 2011( 19همکاران طبق نظر جارا و» هاي هوشمند است.) و دستگاهRFIDفرکانس رادیویی (

 به اینترنت اشیا: « )2011( ،20همکاران و ورمزن» مدیریت شبکه اي از تعداد زیادي دستگاه و ارائه یک اتصال جهانی را دارد.
بیان ) 2014( 21همکاران و زو» شود.می توصیف خودساختاردهی قابلیت با و آینده در اینترنت از یکپارچه بخشی عنوان

هایی به شکلِ اشیاي فیزیکی و مجازي مانند يِ پروتکلي جهانی، پویا و فراساختاري بر پایهاشبکه اینترنت اشیا« داشتند: 
 22گابی و همکاران» کند.ي اطالعات را فراهم میسازي در شبکهکه امکانِ یکپارچه شودمیها تعریف RFIDسنسورها و 

هايِ مختلف در اي با اتصالِ دستگاههايِ خالقانهکه کاربرد آیدمیتصور به یک فراساختار  به شکلِ اینترنت اشیا : «)2013(
باید «  نیز معتقدند: )2014( 23همکاران و وو» گیرد.هایی یکپارچه در نظر میکند و آنها را با قالبهايِ متعدد فراهم میزمینه

نگاه نمود و بر این باورند  انسان مداخله حداقل با مجازي و فیزیکی باطاتارت و شبکه جدید پارادایمِ عنوان به اینترنت اشیا به
 سیستم ایجاد با اجتماعی هاي مجازيِشبکه و فیزیکی اتصال دنیايِ) 1: دکن می دنبال را اصلی هدفکه این پارادایم، دو 

-شبکه خودکارِ عملیاتتا  منابع تخصیصي مرحله از سازي هوشمند توانایی) 2 و اجتماعی سایبريِ -فیزیکی  هوشمندانه
 ]14[»ها

                                

 

 :]15[  ایاش نترنتیا ي: گستره  4 نمایه

18 Atzori et al 
19 Jara et al 
20 Vermesan et al 
21 Xu et al 
22 Gubbi et al 
23 Wu et al 
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می دارید و می نوشید، هايِ اینترنت اشیا در نظر بگیرید که شما وقتی از یخچال شیر براي کوچک به کاربردبه عنوان اشاره
اي که ممکن است گوشی يِ شیر را از طریق گیرندهشود مقدار باقیماندهل باعث میقابلیت سنسورهاي تعبیه شده در یخچا

و جذاب است که با سرعت در حال انطباق با  فناوري خالقانهگوشه اي از هزاران کاربرد این  این تنها شما باشد مشاهده کنید.
نت اشیا در واقع یک مفهوم است متشکل از چندین اینتر« باشد.کارِي موجود میوهاي جاري و کسبانواع و اقسام فعالیت

و  آغاز شد 1999در سال  نیدر چ اینترنت اشیاشبکه سنجش  قاتیتحق«]16[» مفهوم اجتماعی، اقتصادي و فنی در وراي آن
 یگزارش کار دولت 2010در مارس  تشخیص داده شد همچنیندر حال ظهور  کیاستراتژ عیاز صنا یکیبه عنوان این فناوري 

مثل  کیدر حال ظهور استراتژ عیتوسعه صنا و دنیسرعت بخش دستور به یدولت يشورا میتصم. در پی آن و با نوشته شد
ارتقا خواهد براي اینترنت اشیا  يو کاربرد یپژوهش شد اقداماتبه وضوح اعالم  ،2010در ماه نوامبر اینترنت اشیا داده شد و 

اشیا،  انیم در اتصال شیبا افزا که است نیااشیا  نترنتیاي ها یژگیو نیتراز برجسته  یکیدر حال حاضر، «]17[».افتی
 ]18[» در حال ظهور است.زیادي  يکاربرد يو برنامه ها خدمات

 

 ]19[ )2015شیا در صنایع مختلف(ا نترنتیها در ا يگذار هیسرما :5 هینما
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و کسب  یخرده فروشاعم از  انیر مورد آنچه که مشترکند تا د یفراهم م یمؤسسات مال يبرا یفرصت اینترنت اشیابدون شک  
ی به طیدر مورد رفتار و عوامل مح گرید دیاطالعات مف يادیز پیدا کنند. در کنار آن مقدار يشتریاطالعات ب دارند، ازیو کار ن

 شنهاداتیپ نیا ]20[.جدید شوندمحصوالت و خدمات  موجب توسعهتوانند  یکه همه آنها با هم م رسدها میدست بانک
و خدمات  هل دادن محصوالتهم بانک ها  ، در واقعشود یارائه م هايِ مورد نیازشاننهیدر زم انیبه مشتر ،شده یطراح دیجد

جدید و جذاب براي مشتري را انجام داده اند و هم اینکه چون این تولیدات از نیاز مشتریان برخواسته است نوعی کشیدن 
بینند خدمات بانکی به نوع نیاز وي نزدیک است بیشتر به سمت شد. مشتریان نیز وقتی میباهدف به سمت سازمان نیز می

-بیمهاز  یبرخ مثال، شوددنیا اجرا می در نوع رویکرد نی، اسپارد. در حال حاضررود و کارهاي بیشتري را به آنها میبانک می
با  رانندگان نیرا به بهتر ازیامت نیکه بهتر اینگونه کنندیم ي مشترياستفاده نوع بر یمبتن لیاتومب مهیشروع به ارائه ب گران

 ياطالعات منتقل شده توسط دستگاه ها لیو تحل هیکه توسط تجز روش کار طوري است ]21[دهند.ترین رفتار میمناسب
 کار به وسیلههمین.دکنننوع رفتار رانندگان در فرآیند رانندگی را ارزیابی می (سنسورهايِ اینترنت اشیا)، خودرو یارتباط

 يدیکل يمحصوالت خانه براساس اطالعات مربوط به جنبه ها مهیبي در زمینه دیهوشمند مبتکر جد يعامل ها ستمیس
ی درمان مهیبصدورِ  يبرارا تناسب اندام  يدستگاه ها یا وگیرد انجام می )رهی(قفل درب، خاموش کردن اجاق و غ نهخا تیریمد

                ]22[.کنندکنترل اطالعات می

 

                                                                                                                            
 ]15[ ایاش نترنتیا یتکامل ری: س 6نمایه 

 

 ای دیتول ي کنترلِسنسورها مجهز به یِندایم يدستگاه هاي در زمینه ،هاي کاري کالندر عرصهها در حال حاضر بانک
 دهند، سپسانجام مینظارت  هاتوریمانبه طور زنده و از طریق  همچنین کنند.گذاري میي سرمایهکشاورزفرآیندهاي مختلف 

و  يگذارهیسرما يهاشرکتبه  ها با این منطقکنند.بانکتحلیل می وآوري، تجزیه جمعرا  حاصل از مشاهدات يداده ها
متصل به کاالها در  يگرهاحس ها ازهاي مالی و بانکمؤسسه ]23[و تسهیالت دیگر اعطا می کنند.وام ي تجار يهاشرکت

هاي روز صرفه نظر از اینکه به زودي ها از فناوريمنديکنند. این جنس بهرهو سایر اشیا استفاده میپول نقد  حمل و نقل
کند، باعث صرفه جویی بسیار زیاد و شکل گیري روابط شفاف و تفاده از آن میهاي داخل کشور را نیز مجبور به اسبانک
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موسسات  رايباینترنت اشیا ارزش بالقوه فکر کرد،  دینبا شود.مدت و بلند مدت میها در میاناثربخش بین مشتریان و بانک
 کنیباز نیبهتر گریتوانست بار د24 وتریکامپ، 1997در سال  ،مثال . به عنوانشودی میناش ییبه تنها ها،نیاز قدرت ماشی مال

رقیب، یعنی هر دو  بردنکردند، قادر به  یم يها باز انهیرا باکه  ي، افراد2005شطرنج انسان را شکست دهد. اما در سال 
که بحث  کنیم (در بخشیمی که نگاهثروت  تیریمدتقسیمِ  يفضا ارا بمثال  نیجداگانه بودند. ا ها به شکلکامپیوترمردان و 

در حال حاضر به سمت  )،طبق رویکرد جدید،مورد بحث قرار گرفته است اریبس هااتپلت فرم مشاوره روب عنوان تحت يادهیپد
با استفاده  یاست که موسسات مال ریپذکامال امکان این یعنی  ]24[ایم.رفته افتهیو انسان تکامل  اتروب ياز مشاوره ها یبیترک

مشاوران  ي، با همکاراینترنت اشیا) يشده از دستگاه ها ياطالعات مربوطه جمع آور عیوس ریمقاد ها (در واقعاتاز روب
 ]25[فعالیت کنند. ،آگاهانه و موثرتر يها يها و استراتژ يریگ میتصم ي، برايمتخصص بشر

از بانک يِ بهرهتواند ی، مي اینترنت اشیازمینهخود در  تیتثب يبرا یو قدرت موسسه مال یعیمهم از نقش طب اریمثال بس کی
ها ، بستر اینترنت اشیا را براي انواع و اقسام نیاز آپارتمانهوشمندانه نگاهیکه با باشد به صورتیبلوك آپارتمان  کی یمال نیتأم
 .فراهم کند يِ دیگرو سایر مالزمات و بسیاري ایده ریخودکار ش خانه، سفارشِ مهیب دیاز پرداخت صورتحساب برق، خر اعم

]26[ 
 

 
 ]15[کنند؟ها چگونه با استفاده از اینترنت اشیا خدمت رسانی میبانک: 7نمایه 

 

24 Deep Blue IBM 
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 ]15[ ایاش نترنتیا یبانک ي: کاربرد ها8 نمایه

 

 روش تحقیق

که  خود  انِیمشتربا دارد که چگونه  نیبه ا یکنند، بستگ استفاده ییبرنامه ها نیتوانند از چنیها مبانک یزانیچه م اینکه به
-يتجربه مشتر کیبه  یمالخدمات  هیبه تعب یبستگ يبانکدار خدمات زیآم تیارائه موفقکنند. اند رفتار میشدهشعبه ها  وارد

اینترنت اشیا زمینه اي را فراهم کرده باشد که دسترسی از آن باعث شده باشد فروشگاه  اگر در یک مثالگسترده دارد. گراییِ
گیرد، ممکن است برخی مشتریان ناراضی شوند.در واقع نگاه ما باید سطوحِ مختلفی از مشتریان فقط پرداخت اینترنتی صورت ب

کامل  لیپتانس مطمئنامتخصصین مشاور، در نظر بگیرد. بندي حاصل از فناوري هاي جدید و یا تجربهرا با هم و با نوعی اولویت
بانک  يبرا ییتواند فرصت ها یخود م يبه خود نیحال، ا نیا اهنوز نابالغ است. ب،گرچه خوب خواهد بود اریبس اینترنت اشیا

ي يِ مربوط به مدینهدوارانهیام ندهیکه آ یدهند. در حال معادالت جايخود را در چارچوب  طلبیبا فرصتکند که  جادیها ا
سمت آن سوق پیدا ه به وجود دارد ک ي بسیاريباشد، فرصت ها هابرخی ذهنممکن است دور از فاضله بر اساس اینترنت اشیا 

 ،امن و قابل اعتماد ياستفاده از شبکه ها در قابل قبول (نسبت به سایر صنایع)رکورد  کیبه عنوان مثال، بانک ها  کنیم.
 يادآوریدارند. الزم به  ها هاي اولیه مهم کشورو جاگیري در اولویت شناخته شده تیبه رسم یِجهان يارتباط با استانداردها

یعنی ارتکاب خطا بیشتر است.اشتباه شده  مسیرِ مالیبه مراتب کمتر از  ارتباط گیرنده، یِقطع تماس تلفن يامدهایاست که پ
 هیسرما د،یجد يفناور يبا شرکتها سهیدر مقاقادرند بانکها  یاد یک مشتري ممکن است بماند و به سایرین منتقل شود.

روي  بایداست، بانک ها  پیشرفت در حال اینترنت اشیاند. همانطور که دهتري انجام  شده میتنظ اریو بس کالن تر هايِيگذار
ها براي رفع سازي انجام دهند تا زمینهرود و تاکید و آمادهيِ نزدیک روي آن میمسائلی تمرکز کنند که نیازها در آینده

از  همچنانبانک ها  دید جهت بگیرد.هاي جنیازهاي امنیتی و غیره به سمت استفاده از اینترنت اشیا و به طور کل فناوري
شهرت  ، هنوزیمال هايِاز بحران یناش هايِبیبه رغم آسمندند. در واقع گان بهرهاز اعتماد مصرف کنند یقابل توجه زانیم

د. داننمی خود یشخص يمانند داده هاهايِ بانکی خود را و افراد حساب، نسبت به سایر مؤسسات بهتر استمردم  نزد بانکداران
، مصرف کننده به آن ضمانت مسئلهوجود داشته باشد، در مورد  دیجد خچالی کیارائه  يبرا سیسرو کیاگر مثل این که، 



                                                                                                        

16 
 

هاي لذا در این مقاله سعی شده است با روش .شود یم افتیاست که از بانک در یعالقه مند به خدمات شتریطور متوسط ب
هاي هاي داخلی استفاده از اینترنت اشیا و تلفیق برخی روشی، مطالعه موردهاي جهان، مشاهده و مطالعه مورد25الگوبرداري

 بین رشته اي کاربردها و الزامات استفاده از اینترنت اشیا در بانکداري را شناسایی و معرفی کنیم.
 

 
 ]27[)2016ها(یتال براي بانکجید يهاياستفاده از فناور يایمزا :9 هینما

 

 ها و نتایج یافته

ر نیاز هاي افراد در زندگی مدرن و تبدیل نیازخواهی آنها پارادایم جدیدي از طرح تقاضا را رقم زده است.بنگاه هاي تغیی
مختلف براي پاسخگویی به تقاضاها هر چه بیشتر خود را به روز میکنند، زیرا بازارها متحمل تغییراتی شده اند که عدم تطبیق 

ر نگه می دارد.مردم از زندگی روزمره گرفته تا فعالیت هاي کسب و کاري و مهم، وابستگی با آنها،بنگاه را از صحنه ي رقابت دو
هر چه بیشتري پیدا کرده اند؛ از طرف دیگر فاکتورهاي کسب و کاري بهینه و پرسرعت نیز در قالب بسترهاي فناوري جدید 

یشرفت ارائه محصوالت خود، ارکان وجودي خود امکان پذیر گشته اند.بررسی ها نشان می دهد صنایع مختلف براي توسعه و پ
را هر چه بیشتر با فناوري هاي جدید مقایسه کرده و سعی در به کار بستن و بهبود این فناوري ها دارند.به عنوان یکی از 

جهت صنایع حیاتی، بانکها نیز در سرتاسر جهان به سمت تطبیق بیشتر با فناوري هاي جدید در حال حرکت اند. بانکها در 
افزایش کیفیت ارائه خدمات، سرعت دادن به رفع تقاضاي مشتریان و عدم اتالف هزینه هاي ناشی از اعمال فیزیکی و حمل و 
نقل ها ترجیح داده اند در زمینه استفاده از فناوري ها، سرمایه گذاري نمایند. اگر تنها به چند سال پیش برگردیم همه ي انواع 

کال فیزیکی ارائه می شد.اما حاال اغلب مردم به اندازه اي با مفاهیم جدید بانکداري الکترونیکی خدمات بانکی در کشور به اش

25 Benchmarking 
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درگیر شده اند، همچنین تعداد قابل توجهی از مشتریان خدمات زیادي از طرق مجازي دریافت می کنند.این نشان میدهد 
مندي از فناوري هاي جدیدتر می باشد؛ از این رو دور از ایران نیز بر حسب توانایی ها و پتانسیل موجود خود در مسیر بهره 

منطق نیست بگوییم دیر یا زود هسته ي اکثر فعالیت ها به خصوص بخش مالی اغشته به کاربردهاي فناوري 
 امیگردد.همانطوري که بیان شد اینترنت اشیا به عنوان یک مفهوم پارادایمی ناحیه مهمی از روابط کسب و کاري و غیره ر

 ل میدهد. از کاربرد هاي بانکی اینترنت اشیا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:شک

 استفاده در ستاد بانک ها جهت ردیابی ماشین هاي حمل پول و گزارشات پویا و لحظه اي جهت امنیت بیشتر •

در  و مفید استفاده در جهت ارتباط شعب بانک ها با دستگاه هاي هوشمند مشتریان جهت اطالع رسانی هاي متنوع •
 هر مشتري بصورت خاص راستاي جهت دادن به کسب و کار

 استفاده در راستاي احراز هویت مشتریان در زمان ورود به شعب •

 ایجاد بستري امن و مطمئن در راستاي صدور چک الکترونیکی و نقد کردن چک بدون نیاز به حضور در شعب •

از قبیل پرداخت الکترونیکی بدون حضور کارت هاي عضو ایجاد بستر هاي الزم جهت پرداخت الکترونیکی متنوع  •
 رشتاب در وسائل نقلیه عمومی وفروشگاه هاي سراسر کشو

رسد موقعیت جغرافیایی مشتریان و ارائه اطالعات و خدمات مناسب با نیاز مشتري بعنوان مثال ارائه گزارش  •
 شعبه بانک خاصی و یا نزدیکترینخودپرداز  نزدیکترین

 ز خرید کاال و محصوالت مورد نیاز مشتریاندر صورت نیا •

 رزرو و خرید بلیط هواپیما براي مشتریان و پیشنهادات مسافرتی و ساحتی به مشتریان •

فراهم آوردن بستري براي برخی از بانکها که در صنعت هاي پایه فعال هستند مانند بانک کشاورزي و بانک صنعت و  •
مشتریان بصورت مشارکتی براي پیشبرد روند بهبود  سد کسب و کارهايرو  سرمایه گذاري معدن و ... در راستاي

 کسب و کار هاي مشتریان

و  تولید ساعتهاي مچی از طرف بانک ها و هدیه دادن آنها به مشتریان جهت ارائه خدمات بانک خود به مشتریان •
 باشندي دیگر که همین حاال در حال تولید میهزاران ایده

توجه به پتانسیل موجود در کشور، میتوان این خدمات را با نگاه راه حل گرا و وابسته به اینترنت اشیا به شکل کاربردي و با 
-اولویت بندي و اجرا نمود. با بررسی الزامات مورد نیاز براي اجراي خدمات به وسیله اینترنت اشیا، اغلب به مواردي برخورد می

عنوان مثال با نگاهی به انواع خدمات که در فوق نیز به  ود در کشور دارند.شود که مقدوریت مناسبی با توجه به پتانسیل موج
ها در کشور اغلب این خدمات را پوشش می دهند، اما با الزاماتی همانند، برنامه نویسی بینیم برخی از بانکاست، میآمده

توانیم در و تبلیغات مناسب، میینترنت اشیا برنامه کاربردي، سنسورهاي اینترنت اشیا، سرورهاي مرکزي، انطباق فرآیندها با ا
اي نزدیک اثربخشی مطلوبی را همراه با رضایتمندي مشتریان و رسیدن به نوعی قابلیت نیازسنجی و پاسخگویی برحسب آینده

 نیاز مشتریان شاهد باشیم.
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 جمع بندي

حال به کارگیري هستند) در اغلب صنایع به مرحله  اینترنت اشیا خواه یا ناخواه در آینده اي بسیار نزدیک(همانطور که حاال در
ي اجرا و استفاده خواهد رسید. این جریان چون فناوري روز می باشد و کارایی بسیار باالیی دارد در کشورهاي مختلف مقبول 

ینترنت اشیا می افتاده است.کشور ایران نیز با تحقیقاتی که انجام شده نشان داده است که در برخی صنایع در حال استقرار ا
باشد. به عنوان مثال در خودروسازي ماشین هاي متصل به هم و در تجهیزات منزل وسایل الکترونیکی متصل به هم در حال 
تحقیق و راه اندازي است.اما بانک ها نیز در اندیشه ي خدمات رسانی هر چه بهتر و همزمان حفظ اعتماد مشتریان 

انطباق اینترنت اشیا با نوع مصرف کنندگی دیجیتالِ افراد، امنیت پوشش دهی  هستند.همانطور که مطرح شد مسئله ي
اطالعات مشتریان و سریع و به صرفه بودن استفاده از آن، توجیه اقتصادي قابل توجهی را داراست. با نگاه میان مدت و حتی 

تقبال میکند چرا که عالوه بر راحتی کار نیاز کوتاه مدت مشتریان از بانکی که با این نوع خدمت رسانی در بازار وجود دارد اس
هاي خود را نیز بهتر پاسخ میگیرد. بانک ها پس از استقرار اینترنت اشیا، به توسعه آن میپردازند، مثال در بانکداري اختصاصی 

ص آنها و بانکداري شرکتی به مشتریان خدماتی ارائه می دهند که باب میل آنهاست و به معادالت داخلی شرکت یا شخ
نزدیکی قابل توجهی دارد. با این شرایط با مطالعه و تحقیقاتی که انجام شد و بررسی که روي نوع نیاز افراد در جامعه صورت 
گرفت استقرار اینترنت اشیا براي بانکها با توجه به پتانسیل کشور و الزامات ابتدایی قابل دسترسی منطقی است. البته بررسی 

ي توجیه اقتصادي آنها و طراحی ساختار اصولی براي بهبود این فناوري، مطالعات ثانویه اي را طلب  طرح ها به شکل محاسبه
همچنین  میکند تا به زودي و با قواعد علمی الگوبرداري شده، اینترنت اشیا در بانکها راه اندازي شود و به بهره برداري برسد.

هاي هاي نوآورانه، از فناوريي اول و براي عقب نماندن از فناوريوهلهو کارها براي رفع نیاز مشتریان خود در صاحبان کسب
شرایط محیطی و فرهنگی و اعمال ها، از اینترنت اشیا باید با لحاظ بسترسازي .کنندحمایت میجدید به خصوص اینترنت اشیا 

کاري به مشتریان، خدمات وه کسبهایی چون مسائل مربوط به خودپردازها، مشاورشود و در بخشبر حسب تقاضا بهره برده
  آید.به کار میخرید و فروش مشتریان و هزاران خدمت خرد و کالن 
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