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کلیٔه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکدٔه پولی و بانکی (وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران) و هر نوع برداشت از آن با ذکر منبع بالمانع است.

 چکیده
شناسایی زیرساختها و ابزارهای پیادهسازی پلتفرم تجربی دیجیتال ۱در بانکها بهمنظور چابکسازی فرایندهای
عملیاتی یکی از الزاماتی است که در سالهای اخیر در بانکهای بزرگ کشورهای توسعهیافته در حال پیگیری است.

اگرچه در سالهای اخیر اکوسیستم بخش بانکی و مالی کشور با ورود فنّاوریهای نوین مالی (فینتک) تغییراتی

ال
شگرف داشته است ،این تغییرات درحالحاضر تنها در بخش سامانههای پرداخت در کشور ملموس بوده و هنوز عم ا
به بخش دیجیتالی کردن فرایندهای بانکی نرسیده است .مؤسسات مالی عمدتاً خدمات خود را بر اساس دریافت

کارمزدها ،عدم تقارن اطالعاتی موجود در بازار ،و تأمین منابع مالی موردنیاز با توجه به سرمایٔه موجود پایهگذاری
کردهاند .عمدهترین اثری که دیجیتالیکردن فرایندهای بانکی دارد این است که موجب میشود عالوه بر اتوماتیکسازی
پیوسته فرایندهای مهم بانکی 2،سرعت ارائٔه اطالعات و قابلدسترس بودن آن بهشکل آزاد برای مدیران ،تحلیلگران،

و ناظران بانکی ارتقا یابد .این گزارش با ارائٔه ویژگیهای اساسی پلتفرم دیجیتال در بانکهای نسل بعد ،به شناسایی
ابزارهای اساسی گذار بهسمت نسل بعدی بانکداری مانند استفاده از هوش مصنوعی ۳،یادگیری ماشین 4،و ...در چهار
فاز اساسی پرداخته است .همچنین با توجه به اینکه گام اول در پلتفرم تجربی دیجیتال دیجیتالی کردن است ،فرایند

نمونٔه بانکی مهم را برای محصول بانکی یعنی اعتبارات اسنادی داخلی پیادهسازی شده است.

کلمات کلیدی :اقتصاد دیجیتال ،بانکداری دیجیتال ،دگردیسی دیجیتال ،پلتفرم دیجیتال تجربی ( ،)DXPدیجیتالی

کردن فرایند ،دیجیتالی کردن فرایند اعتبارات اسنادی داخلی

Digital Experience Platforms
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End to End Digitalization
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Artificial Intelligence, AI
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Machine Lerning, ML
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مقدمه

کریس ا سکینر ۱در کتاب بانک دیجیتال :راهبردهایی برای راهاندازی یا تبدیل به بانک دیجیتال 2ذکر کرده که ق صد دا شته ا ست نام کتاب

را «جنگهای دادهای» بنامد چرا که رقابت آیندٔه بانکداری را تماماً در مورد دادهها میداند .بر اساس نظر او ،این موضوع حتی هماکنون نیز
برقرار ا ست و تنها برخی از بانکها که وارد این عر صه ن شدهاند در آیندهای نزدیک متوجه این مو ضوع خواهند شد و وارد عر صه خواهند
شد (اسکینر .)2۰۱۴ ،جان رید ،۳مدیرعامل وقت سیتیبانک در دهٔه  ،۸۰گفته بود بانکداری تنها «بیتها» و «بایتها» است .این سخن

زمانی گفته شده است که بانکها نه مراکز ارتباط تلفنی داشتند و نه اینترنتبانک؛ شعبه تنها راه ارتباطی بانک با مشتریان بود و حتی همان

زمان نیز اهمیت جمعآوری و پردازش داده مشللللخد بود .باوجوداین ،تحوالت فنّاوری باعث شللللده اسللللت نباهی نو به کل فرایندهای
بانکداری ایجاد شود.
پیش از ورود به مبحث دیجیتالسازی( 4یا دیجیتالی کردن) الزم است تعریفی از آن ارائه و تفاوت با مفاهیم دیگر را مشخد کنیم .در

این بحث ،تفاوت مهم دیجیتالسازی با رقمی کردن 5قابلتوجه است.

رقمی کردن :فرایندی اسللت که در آن تبدیل سللایر فرمتهای رقمی و عددی به قالب دیجیتال شللرد داده میشللود .مانند تبدیل سللیگنال
صلللوتی آنالوگ به قالب دیجیتال .در مبحث بانکداری ،اگر اسلللتفاده از فنّاوریهای اطالعات تنها محدود به اسلللکن و نبهداری مدارر در
قالب دیجیتال باشد ،رقمی کردن را داریم.

دیجیتال سازی :دگردی سی یا گذاری ورای رقمی کردن ا ست .در دیجیتال سازی ،سازمان بهدنبال اتوماتیک سازی فرایندهای داخلی در

کل شللبکٔه خود بهشللکل پیوسللته 6برای بهبود وضللعیت کارایی خود اسللت؛ بنابراین در دگردیسللی دیجیتال ،سللازمان بهدنبال ارتقای نتایج
اثربخشتر با بهبود تجربٔه م شتریان 7ا ست .چابک سازی فرایندهای عملیاتی ،سرعت ارائٔه اطالعات ،و قابلد سترس بودن آن به شکل آزاد
برای مدیران ،تحلیلگران ،و ناظران بانکی ازجمله نتایج دیجیتالسازی است.
بانکداری دیجیتال :فعالیت بانکداری اسلللت که تمام فرایندهای آن برای تغییر تجربٔه ذینفعان دیجیتالسلللازی شلللده اسلللت و یا تمام

فرایندها از ابتدا بدینصورت ایجاد شده است.

بانکداری مجازی :نوعی از بانکداری اسللت که بانک در آن به ارائٔه خدمات بانکداری خرد در بسللتر الکترونیک مانند اینترنت (و بدون
مراجعه به شلللعبه) میپردازد؛ بنابراین ،این سلللبک از کسلللبوکار بانکی باعث اسلللتفاده از فنّاوریهای نوین مالی و نوعی جدید از تجربٔه
مشتریان میشود.

وجوه تمایز بانکداری دیجیتال و بانکداری مجازی در این موضلللوع اسلللت که در بانکداری دیجیتال کل فرایندهای بانکی در شلللعب و

سللتاد کامالا اتوماتیکسللازی و دیجیتالی میشللود ،اما بانکداری مجازی صللرفاً به ارائٔه خدمات آنالین بدون شللعبه تأکید دارد .در بانکداری
دیجیتالی ،دیجیتالسلللازی تمام کسلللبوکارهای بانکی مدنظر اسلللت و نهفقط بانکداری خرد .بدینترتیب میتوان گفت بانکداری مجازی
بخشی از بانکداری دیجیتال است.

۸

ادعای اصلللی بانکهای دیجیتال این اسللت که بانکداری متعارف یا سللنتی کنونی مشللتریمحور نیسللت ،بهعبارتدیگر درحالحاضللر

کسبوکار بانکی متمرکز بر خلق تجربٔه مثبت برای مشتریان با ارائٔه حداکثری خدمات/محصوالت بانکی نیست.
این گزارش به شللللناسللللایی ابزارهای مهم پلتفرم تجربی دیجیتالی میپردازد ،همچنین با توجه به اینکه برای محصللللوالت مهم بانکی
دیجیتالی کردن فرایندها در شبکٔه بانکی انجام ن شده ا ست ،این کار برای مح صولی نمونه پیاده سازی شده ا ست .هدف از دیجیتالی کردن
اعتبارات ا سنادی داخلی ،بهعنوان مح صول بانکی ،ارائٔه ساختاری برای اتوماتیک سازی فرایندهای این مح صول جهت کاهش چالشهای

آن با توجه به مشکالت اخیر سال  ۱۳۹2-۱۳۹۱در شبکٔه بانکی بوده است.

در ادامٔه این گزارش ابتدا در بخش اول ،به تحول دیجیتال در صللللنعت بانکی میپردازیم .این بخش با مروری بر اهمیت بانکداری

دیجیتال و اصللول اسللاسللی بسللتر تجربٔه بانکداری دیجیتال آغاز میشللود و در ادامه ،به معرفی ویژگیهای بانک دیجیتال نسللل آتی و پلتفرم
Chris Skinner
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Digital bank: strategies to launch or become a digital bank
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John Reed
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Digitalization/Digitalisation
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Digitization/Digitisation

 6واژٔه پیوسته با توجه به توصیٔه متخصصان امر برای ترجمٔه  end-to-endاستفاده شده است.

Experience
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تجربٔه دیجیتال میپردازد .در انتها ،تحول بانکهای سنتی به بانکهای دیجیتال ارائه می شود .در بخش دوم ،ارکان اقتصاد دیجیتال شامل

هویت دیجیتالی ،هاب دادهای ،زیرسللللاخت های عمومی ،محاسللللبات مقیاس ،معماری باز ،و ...معرفی میشللللود .در بخش سللللوم ،به
دیجیتالسلللازی فرایندهای بانکی میپردازیم؛ در این بخش ،تحول بانکداری ،نوآوری ،و کارایی در صلللنعت بانکی مدنظر قرار میگیرد .در
ادامه ،فازهای برنامٔه اجرایی دیجیتالسلللازی معرفی میشلللود .در بخش چهارم گزارش ،بهصلللورت نمونه فرایندی بانکی انتخاب و مباحث

تئوری ارائهشللده در بخشهای گذشللته بهص لورت عملی بر روی این فرایند ارائه میشللود .در نهایت ،در بخش جمعبندی به ارائٔه جمعبندی
کوتاه از مطالب اساسی گزارش پرداخته میشود.
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پژوهشکده پولی و بانکی

 ۱تحول دیجیتال در صنعت بانکی
 ۱.۱اهمیت بانکداری دیجیتال

تحول دیجیتالی تغییر نحؤه عملکرد بانکهای سلللنتی و بازتعریح نحؤه تعامل بانکهای سلللنتی با مشلللتریان اسلللت .سلللازمانهای بانکی
میخواهند از فنّاوریهای دیجیتالی مدرن برای ارائٔه تجربیات جذاب به مشلللتری در کلیٔه کانالها ،در هر زمان ،و هر مکان اسلللتفاده کنند.

بانکهای جدید ،در اصللل ۱دیجیتال هسللتند و اولین تجربٔه بانکداری دیجیتالی را ارائه میدهند ،درحالیکه بانکهای موجود در حال انجام

دادن یا دگردیسی و دیجیتالی کردن فرایندهای تجاری خود هستند.

در این بخش ،به بحث در مورد تحول دیجیتال مرتبط با بانکداری میپردازیم و در مورد روند اصلللی در بانکداری دیجیتال و جنبههای

مختلح تحول دیجیتال در بخش بانکی صحبت خواهیم کرد .ما اصول اصلی و معماری را برای پلتفرم تجربی دیجیتال  2پیشنهاد میکنیم.

روش های مختلفی برای انتقال پلتفرم های تحت وب موجود به پلتفرم های تجربی دیجیتال وجود دارد .اگرچه در مورد مباحث مربوط به
روش های تحول دیجیتال در حوزٔه بانکداری بحث میکنیم ،معماری مرجع برای سللللناریوهای دیگر نیز کاربرد دارد .اهمیت بانکداری

دیجیتال را میتوان از دو جنبٔه تغییرات تقاضای خدمات بانکی در کانالهای ارتباطی مختلح و رضایت مشتری بررسی کرد.

 ۱.۱.۱کانالهای ارتباطی

دو نمودار در شللکل  ۱.۱نشللانبر میزان تواتر اسللتفاده از هریک از کانالهای ارتباطی بانکهاسللت .نمودار الح متعلق به سللال  2۰۱۵و

نمودار ب متعلق به  2۰۱۹بوده و از دو مطالعٔه مجزا بهد ست آمده ا ست (فور ست و دنیا 2۰۱۵ ،۳و سرینیواس و راس .)2۰۱۹ ،4هر دو
نمودار نشاندهندٔه اهمیت بیشتر استفاده از کانالهای ارتباطی اینترنت و موبایل و تا حدی خودپرداز است .حتی در فاصلٔه چهارساله بین
این دو آمارگیری ،تواتر اسللللتفاده از کانالهای شللللعبه ،مرکز تماس ،و خودپرداز کاهش و تواتر اسللللتفاده از برنامههای کاربردی موبایل و

اینترنتبانک افزایش یافته است.

2۰% ۴۰% ۶۰% ۸۰% ۱۰۰%

مرکز تماس

مرکز تماس

شعبه

شعبه

خودپرداز

خودپرداز

موبایل

موبایل

اینترنت

اینترنت

۱۰۰%

۰%

هفتبی

روزانه

چندین بار در سال

ماهانه

۰%

۵۰%
 ۶-۹بار در ماه

بیش از  ۱۰بار در ماه

کمتر از یکبار در ماه

 2-۵بار در ماه
هیچگاه

به ندرت

(الح)

شکل  ۱-۱تواتر استفاده از کانالهای ارتباطی

(ب)

منبع :فورست و دنیا ( )2۰۱۵برای نمودار الح و سرینواس و راس ( )2۰۱۹برای نمودار ب

۱

Native

1

Digital Experience Platform, DXP

2

Forest & Donya

3

Srinivas & Ross

4
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 2.۱.۱رضایتمندی مشتری

در ارزیابی آماری که توسللللط شللللرکت بکبیس از بیش از  ۱۰۰متخصللللد رده باالی بانکی در جهان انجام گرفته اسللللت ،مهمترین عامل

رضایت مشتری تجربٔه دیجیتال برتر ذکر شده است (اکسنچر و بکبیس .)2۰۱۹ ،۱دو عامل مهم دیگر یعنی «برنامههای کاربردی موبایل

عالی» و «دامنٔه خوبی از مح صوالت اخت صا صی» نیز بهنوعی زیرمجموعٔه تحول دیجیتال قرار میگیرند .این سه مو ضوع خود بیش از ۶۰
در صد ر ضایت م شتری را پو شش میدهد .در مقابل ،اهمیت ایجاد ر ضایتمندی برای رقابت قیمتی در کارمزدها تنها  7در صد و پو شش
شعب تنها  ۵درصد است .این دو موضوع اخیر میتواند برای بانک بسیار هزینهبر باشد (شکل .)2-۱

منبع :اکسنچر و بکبیس ()2۰۱۹

شکل  2-۱عوامل رضایت مشتری از بانک

 2.۱اصول اساسی بستر تجربٔه بانکداری

بستر تجربٔه بانکداری نوین باید اصول اساسی زیر را برآورده کند (شیواکومار و ستی.)2۰۱۹ ،2
 طراحی مجدد تجربٔه کاربرمحور :رابط کاربری نهایی باید بهگونهای طراحی شود که در تمام مراحل ارتباط م شتری با بانک تجربٔه
یکسانی ایجاد کند .رابط کاربری باید بر اساس تنظیمات ،نیازها ،و خواستههای کاربر شخصیسازی شود.



جمعآوری بینش مشتری :واسطهای کاربری بانکی باید با نرمافزارهای تحلیلی یکپارچه شود تا با تحلیل دادههای جمعآوری شده



مدلهای تجاری بهینه :بانک مدرن فرایندهای تجاری را بهگونهای بازتعریح میکند که در تمام مراحل ارتباط مشللللتری ،تجربٔه



اسلللتفاده از فنّاوریهای دیجیتال مدرن :تجربٔه بانکداری آینده حاصلللل اسلللتفاده از هوش مصلللنوعی برای ارائٔه توانایی یادگیری،
تطابق با مقررات ،پردازش و جسللللتوجوی فرمها ،ارائٔه امتیاز اعتباری ،و در نهایت رابط کاربری محاورهای برای ایجاد تجربٔه

و یادگیری ماشین بینشی در مورد فعالیتهای مشتری ایجاد شود .تحلیل چندکاناله یاریگر ارائٔه تجربٔه بیشتر شخصی سازی شده
است و کمک میکند بانک محتوا ،تبلیغات ،و خدمات هدفمند ارائه کند.
کاربری خودکار ،بدون اصطکار ،و یکپارچه ارائه کند.

برتر کاربری است .از فنّاوری هوش مصنوعی میتوان برای برنامهریزی سبد دارایی و ثروت ،چتباتها ،دستیاران مجازی ،و...

استفاده کرد .سایر فنّاوریهای دیجیتال قابلاستفاده در حوزٔه بانکداری شامل زنجیرٔه بلور ،اینترنت اشیا ،دادههای بزرگ ،رابط



کاربردی برنامهنویسی ،و پردازش ابری است.
اکوسیستمِ باز دیجیتالی :بانکهای دیجیتال مدرن با استفاده از رابط کاربردی برنامه نویسی تمام خدمات الزم ازجمله پرداخت

و وام دهی را برای ایجاد بستر بانکی قابلگسترش یکپارچه میکنند .پلتفرم بانکی نسل آتی باید با استفاده از خدمات
میکروسرویس و رابط کاربردی برنامهنویسی قادر به جمع آوری اطالعات و ادغام با سیستم های همکار باشد تا تجربهای بدون

اصطکار ارائه دهد.

2

Accenture & Backbase

1

Shivakumar & Sethii

2

پژوهشکده پولی و بانکی

 ۳.۱تفاوت رقمیسازی و دیجیتالسازی

همانگونه که پیشازاین نیز اشاره شد ،دیجیتالسازی بسیار فراتر از رقمیسازی است .برای مشخدتر شدن موضوع فرایند تأیید وام را در
نظر بگیریم .در سیستم سنتی ،فرد درخواستی را در برگ کاغذی به بانک ارائه میکند و مسئولین اعتباری شعبه به سنجش وضعیت و رد یا

قبول آن میپردازند .در ادامه ،مدارر جمعآوری شده و نسخهای از آن و یا خالصهای از عملیات اعتباری به ردههای باالتر سازمانی گزارش

میشللود .رقمیسللازی در بانک میتواند در سللطود مختلح انجام پذیرد که میزان اسللتفادٔه آنها از فنّاوری اطالعات متفاوت اسللت .بهطور
مثال ،میتوان کل فرایند قبل را حفظ و تنها مدارر و مسللتندات اسللکنشللده را بهشللکل فایل کامپیوتری برای آینده ذخیره کرد و بهصللورت

فایل به ردههای باالتر سللازمانی گزارش داد .رقمیسللازی میتواند بهشللکل ذخیرٔه اطالعات درخواسللت در سللامانٔه کامپیوتری متمرکز بانک
باشللد که توسللط کارمند بانک و یا حتی خود شللخد متقاضللی در سللامانٔه اینترنتبانک وام وارد و در کارتابل مسللئولین اعتباری شللعبه و

ردههای باالتر ظاهر میشلللود .باید توجه داشلللت که در تمام این سلللطود مختلح از رقمیسلللازی ،تغییری در فرایند اصللللی که همانا ارائٔه

درخوا ست تو سط فرد م شتری و برر سی و رد یا قبول آن تو سط فرد یا افرادی از پر سنل بانک ا ست ،ایجاد ن شده ا ست .ولی اگر حالتی را

فرض کنیم که فرد تقاضلللای خود را در سلللامانههای دیجیتال ثبت کند و در همان لحظه سلللامانه با ارجاع تقاضلللای فرد به سلللیسلللتم هوش
م صنوعی قادر به برر سی تمام دادههای مربوط به م شتری و ت صمیمگیری در مورد رد یا قبول تقا ضای م شتری با شد ،فرایند دیجیتال سازی

شللده اسللت .در بانک دیجیتال ،تنها مبادی ورود و خروج اطالعات نیسللت که از فنّاوری اطالعات اسللتفاده میکند ،بلکه بخش لی بزرگ از

تصمیمگیریها و ساختار بروکراسی اداری بانک نیز حذف و به سیستمهای تصمیمگیری هوش مصنوعی سپرده شده است .این موضوع

بهدلیل سللرعت بسللیار باالی پاسلل گویی بانک در تجربٔه مشللتری اثرگذار اسللت .درحالیکه رقمیسللازی تنها در رابط کاربر ۱مؤثر اسللت،
دیجیتالسازی در تجربٔه کاربر 2یا تجربٔه مشتری ۳مؤثر است.

 ۴.۱ویژگی های بانک دیجیتال نسل آتی

شش ویژگی هستهای بانک دیجیتال نوین عبارتاند از (شیواکومار و ستی:)2۰۱۹ ،


ح ما یت از کا نال های فروش مت عدد :بسللللتر بانکی نسلللللل آتی با ید از کا نال های مختلح مان ند بان کداری خرد ،بان کداری



خودآموزی و بهبود مسللللتمر :پلتفرم دیجیتال تجربی باید بینش  ۳۶۰درجهای را دربارٔه اقدامات مشللللتری در کلیٔه کانالها بهکار

سرمایهگذاری ،مدیریت ثروت ،بیمه ،و موارد دیگر پ شتیبانی کند .همچنین کاربران باید بتوانند در هر زمان اطالعات را م شاهده
کنند و معامالت را بهصورت یکپارچه انجام دهند.
گیرد و از این اطالعات برای شلللخصلللیسلللازی تجربٔه کاربر اسلللتفاده کند .تجربٔه دیجیتال باید دانشلللی فراگیر در مورد اقدامات

مشتری در کلیٔه کانالها کسب کند و از این اطالعات برای شخصی سازی تجربٔه کاربر استفاده کند .بانک باید برای ارائٔه خدمات
م شاورٔه مالی ،برنامهریزی بودجه ،و مقای سه و تو صیههای شخ صی سازی شده از ابزارهای مبتنی بر هوش م صنوعی و دادههای

تحلیل وب ،دادههای بررسللللی مشللللتریان ،دادههای اجتماعی ،دادههای جمعیتشللللناختی مشللللتری ،دادههای مدیریت ارتباط با

مشللتری 4،و ...اسللتفاده کرده و با ارائٔه توصللیه و راهنمایی ،مشللتری را در تصللمیمگیری یاری کند .بهعنوان بخشللی از فرایند بهبود
مسللتمر ،بسللتر بانکی نسللل آینده باید فرایندهای خودکار را فراهم کند و از فنّاوریهای دیجیتالی همچون اینترنت اشللیا ،زنجیرٔه

بلور ،پردازش ابری ،و خودکارسللللازی روباتیک فرایندهها 5بهره ببرد تا بهطور مداوم تجربٔه کاربر ،تجز یهوتحل یل ،و فرایندهای

کسبوکار را بهبود بخشد .نمونههایی از نوآوریها در استفاده از فنّاوریهای دیجیتال عبارتاند از:
o
o
o
o
o

دیجیتالی کردن کامل و خودکارسازی فرایند افتتاد حساب و پردازش مشتری؛
فرمهای کامالا غیرکاغذی با امضای الکترونیکی؛

چتباتهای هوش مصنوعی ،مشاوران مالی ،برنامهریزیان مالی ،و دستیاران مجازی برای خدمات مشتریان؛
احراز هویت بیومتریک از برنامٔه کاربردی موبایل؛
شعبٔه مجازی با ارتباط زنده؛

User Interface, UI

۳

1

User Experience

2

Customer Experience

3

Customer Relationship Management, CRM

4

Robotic Process Automation, RPA

5
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o
o

بانکداری بدون شعبه از طریق موبایلبانک؛ و

۱

امکان پرداخت بدون واسطه ( ،)P2Pپرداخت دیجیتال ،پرداخت بدون تماس  ،و کیح پول الکترونیکی از طریق تلفن
همراه.



فعالسازی یکپارچهسازیهای جدید :بستر بانکی نسل آتی باید امکان یکپارچهسازی خدمات جدید مولد رشد و نوآوری را فراهم



اکوسیستم بانکی باز و یکپارچهسازی با سایر سیستمها و خدمات دارد.
بستر بانکداری باز :بستر بانکی باید سرویسهایی را برای برنامهها و خدمات شخد ثالث متقاضی ارائه دهد .بستر باز میتواند

سللازد .این بسللتر بانکی باید بر پایٔه مدل میکروسللرویس بسللیار سللبک بنا شللود .مدل میکروسللرویس سللبک نقش لی مهم در ایجاد

توسلللط شلللرکای بانکی همچون شلللرکتهای ارائهکنندٔه خدمات کارت (همچون ویزا و مسلللترکارت) ،خدمات پرداخت ،بیمه،

صلللندوقهای سلللرمایهگذاری ،کارگزاریهای معامالت ،وام و تسلللهیالت ،فینتکها ،بازرگانان ،شلللرکای دیجیتال ،لیزینگها،
شرکتهای فنّاوری ،و شرکتهای مخابراتی مورداستفاده قرار گیرد .بستر بانکی باید زمینهای را برای فعال کردن توسعٔه همکاری

فراهم کند .این بازار میتواند میزبان برنامهها ،کیتهای توسلللعٔه نرمافزار ،راهکارها ،ابزاررها ،و یکپارچهسلللازیهایی باشلللد که

توسط اکوسیستم شریک قابلاستفاده است.


همیشه همراه :کلیٔه کارکردهای اصلی بانکی مانند داشبورد حساب ،نقلوانتقاالت ،و مواردی ازایندست باید در همٔه دستباهها



ارتباطات نسلللل آتی :پلتفرم نسلللل آتی باید از فنّاوریهای دیجیتالی همچون چتباتها ،دسلللتیاران مجازی ،واقعیت مجازی ،و

در دسترس باشد.

تجزیهوتحلیل پیشبینی اسللتفاده کند تا هشللدارها ،اعالنها ،و تبلیغات را بهموقع ارائه دهد و با کاربر همکاری کند .چند نمونه از

نوآوریها در این حوزه عبارتاند از:
o
o

توصللیههای مشللاوران روباتیک در زمینٔه پسانداز ،سللرمایهگذاری ،و سللبد داراییها بر اسللاس دادههای رفتاری کاربر و
سابقه معامالت و
ابزارهای پیشبینی برای مدیریت ثروت (شکل .)۳-۱

شکل  ۳-۱ویژگیهای هستهای بانکداری دیجیتال
منبع :شیواکومار و ستی ()2۰۱۹

Contactless Payment

۴

1

پژوهشکده پولی و بانکی
امنیت موضللوع اسللاسللی اسللت که در تمام کانالها و تراکنشها باید مدنظر قرار گیرد .امنیت شللامل احراز هویت ،دسللترسللی مبتنی بر

نقش ،رمزگذاری دادهها ،تأیید هویت چندمرحلهای ،ارتباطات امن ،و رعایت اسللللتانداردهای امنیتی همچون اسللللتاندارد «صللللنعت کارت
پرداخت »۱است.

 ۵.۱ویژگیهای پلتفرم تجربٔه دیجیتال برای بانک دیجیتال نسل بعدی

دیجیتالسللازی یا تحول دیجیتال تنها به تغییرات در رویههای داخلی بانک منحصللر نمیشللود ،بلکه تجربه مشللتری نیز در برخورد با بانک

دچار تغییر و تحول میشللللود .از طرف دیگر نیز تنها ارائه خدمات دیجیتال در الیه ارتباط با مشللللتری و حفظ روالهای و روندهای کاری
سللنتی در درون سللازمان نیز دیجیتالسللازی محسللوب نمیشللود .شللکل  ۴-۱ویژگیهای اصلللی پلتفرم تجربٔه دیجیتال را که میتواند برای
بانکهای دیجیتالی نسل بعدی استفاده شود ،ارائه میدهد .پلتفرم تجربٔه دیجیتال ویژگیهای زیر را ارائه میدهد که میتواند برای ساخت
پلتفرم تجربه بانکی نسل بعدی استفاده شود .ویژگیهای کلیدی پلتفرم تجربٔه دیجیتال همانطور که در شکل  ۴-۱نشان داده شده است،

به شرد زیر توضیح داده میشود:

ادغام سللازمانی :پشللتیبانی از خدمات ،مدل ادغام خدمات سللبک و یکپارچهسللازی  APIمحور را میتوان توسللط پلتفرم تجربٔه بانکی برای
نمایش و مصرف خدمات برای سیستمهای خارجی استفاده کرد .یکپارچه سازی قوی در اکوسیستم بانکداری باز برای تقویت همکاری در

ایجاد محصوالت و خدمات استفاده میشود.

شکل ۴-۱ویژگیهای پلتفرم تجربٔه دیجیتال ()DXP
منبع :شیواکومار و ستی ()2۰۱۹

پلتفرم قوی :طراحی ماژوالر(2پیمانهای) ،معماری مؤلفهای ،و طراحی توسللللعه پذیر پلتفرم تجربٔه دیجیتال در فراهم آوردن مق یاس پذیری
تقا ضا برای پلتفرم تجربٔه بانکی ضروری ا ست .ابر اخت صا صی ۳و پ شتیبانی ابر میتواند اهرمی برای پیاده سازی ا ستراتژی ابرمحور 4برای

پلتفرم تجربٔه بانکداری باشد.

سفارشیسازی کم و پیکربندی باال :بستههای پلتفرم تجربٔه دیجیتال ویژگیهای الزم پلتفرمهای موردنیاز بانکها را دارد .بانکها میتوانند

از ویژگیهای داخلی پلتفرم تجربٔه دیجیتال مانند گردش کار ،موتور مقررات ،مدیریت محتوا ،شخصی سازی ،و امنیت بهره ببرند تا سریعاً

بتوانند پلتفرم تجربٔه بانکداری را بسازند .این کار میتواند عمدتاً از طریق پیکربندی پلتفرم با حداقل سفارشیسازی انجام شود.

کاربرد 5در چشللللمانداز 6بانک :اسللللتحکام و مقیاسپذیری پلتفرم تجربٔه دیجیتال میتواند برای مواجه شللللدن با SLAهای با کیفیت بانک
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پژوهشکده پولی و بانکی
مورداسللتفاده قرار گیرد .همچنین میتوانیم با اکوسللیسللتم بانک با مدل ادغام پشللتیبانیشللده توسللط پلتفرم تجربٔه دیجیتال ادغام شللویم.

عالوهبراین ،معماری ماژوالر پلتفرم تجربٔه دیجیتال بانک را قادر میسلللازد تا در آینده بهراحتی نوآوریها و قابلیتهای جدید را گسلللترش
دهد و اضافه کند.
قابلیت عملکرد :۱پلتفرم تجربٔه دیجیتال بسیاری از ویژگیهای پلتفرم دیجیتال مانند جستوجو ،مدیریت محتوا ،تجزیهوتحلیل ،همکاری،

و موارد دیگر را ارائه میدهد .از اینها میتوان برای اجرای سریع عملکرد پلتفرم تجربٔه بانکی استفاده کرد.

تجربٔه کاربر :پلتفرمهای تجربٔه دیجیتال رابطهای کاربر آیندهنبر ،پاسلللل گو& و جذاب را ارائه میدهد .از ویژگیهای داخلی پلتفرم تجربٔه
دیجیتال میتوان برای ساختن تجربٔه کاربری فعال و همهکاره استفاده کرد.

مدیریت محتوا :ویژگیهای مدیریت محتوای داخلی پلتفرم تجربٔه دیجیتال مانند نوشتن محتوا ،برچسبگذاری ،ویرایش ،بایگانی ،و انتشار

میتواند برای ایجاد محتوای محصول و محتوای کمپین برای مشتریان بانکی استفاده شود.

امنیت :پلتفرمهای تجربٔه دیجیتال از چندین روش امنیتی مانند احراز هویت ،اجازه ،2ورود به سللللیسللللتم یکپارچه (وارد شللللدن کاربر به
سایتها و برنامههای مختلح تنها با یک نام کاربری و گذرواژٔه یکسان) ،۳احراز هویت چندفاکتوری ،و  SSOمنفرد متحد پشتیبانی میکند

که میتواند برای ساختن پلتفرم تجربٔه بانکداری استفاده شود.

 ۶.۱روندهای اصلی در بانکداری دیجیتال

روندهای ا صلی در بحث بانکداری دیجیتال قابلافراز به دو گروه مرتبط با فنّاوری ا صلی و روندهای ک سبوکار در بانکداری ا ست که در

ادامه ،خالصٔه آنها آورده شده است.

 ۱.۶.۱روندهای مرتبط با فنّاوری

روندهای کلیدی مرتبط با فنّاوری به شرد زیر است:
هوش م صنوعی :فنّاوریهای هوش م صنوعی میتواند در انواع کارها مانند اتوما سیون مبتنی بر قواعد ،ارائٔه تو صیههای شخ صی ،یادگیری

ترجیحات کاربر ،ارائٔه کمکهای مجازی ،خدمات به مشتری ،و سایر کارکردها مورداستفاده قرار گیرند .فنّاوریهای هوش مصنوعی برای

تعامل کاربر ،بهینهسللللازی هزینه ،و ارائٔه تمایز ارزش کسللللبوکار ترجیح داده میشللللود .فنّاوریهای هوش مصللللنوعی همراه با روشهای

پردازش زبان طبیعی میتواند دستیاران مجازی قدرتمند با صدا را ارائه دهد.
بالکچین :بالکچین دفاتر کل توزیعشللللده را مدیریت میکند ،توالی معامالت را در شللللبکٔه توزیعشللللده ذخیره میکند که در آن ،داده ها

قابلتغییر نیسللت .این کار مدیریت و پیگیری معامالت را آسللانتر میکند و میتواند برای مواردی مانند نقلوانتقال صللندوق ،ثبت عنوان،

ثبت قرارداد ،و معامالت بانکی برای انجام دادن سریعتر معامالت مالی استفاده شود.

رمزارز :رمزارز پول دیجیتالی است که درصد کمی از نقلوانتقاالت مالی را به خود جذب کرده است .نبود کنترل متمرکز و محدودیتهای
قانونی چالشهایی را در استفاده از رمزارز ایجاد میکند.
احراز هویت بیومتریک :مکانیسللمهای احراز هویت در آینده بهشللدت به تأیید هویت بیومتریک متشللکل از اثر انبشللت یا تشللخید چهره

تکیه میکند.

 APIها و میکروسللللرویسها :معماری مبتنی بر میکروسللللرویس مق یاسپذیری موردنیاز ،در دسللللترس بودن زیاد و قابلیت اطمینان برای
پلتفرمهای بانکی را فراهم میکند API .ها بخش اساسی یک اکوسیستم ادغام هستند.
ا ستفاده از بازی سازی :4روشهای ا ستفاده از عنا صر بازی (مانند امتیاز پاداش ،بازخورد فوری ،مدالها ،سطحها و مواردی ازایند ست)

برای پاداش دادن به م شتریان وفادار و برقراری رابطه عمیق با م شتری ا ستفاده می شود .روشهای ا ستفاده از عنا صر بازی همچنین شامل

مشوقها ،جوایز وفاداری و تبلیغات هدفمند است.
واقعیت مجازی 5و واقعیت افزوده :6این فنّاوریها تجربهای همهجانبه را برای کاربران نهایی ارائه میدهد .در حوزٔه بانکداری ،از فنّاوریهای

۶
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پژوهشکده پولی و بانکی
واقعیت مجازی میتوان برای آموزش ،روند بررسی گامبهگام ،۱نمونههای نمایشی 2کاربر نهایی ،و پشتیبانی از وام رهنی استفاده کرد.

اینترنت ا شیا :بانکها میتوانند از سن سورها و سایر د ستباهها در شعب و د ستباههای خودپرداز برای بهد ست آوردن بینشهای مربوط به
رفتار مشتری استفاده کنند و مطابق با آن خدمات را خوب تنظیم کنند.

 2.۶.۱روندهای مرتبط با فرایند کسبوکار

روندهای اصلی مرتبط با فرایند کسبوکار در بانکداری به شرد زیر است:



وامدهی  P2Pمبتنی بر جمعیت :پلتفرم جمعیتی که وام شخد به شخد را ممکن میسازد؛

بانک اول دیجیتال :بانکی که عمدتاً کانال های دیجیتالی را برای کارآمدی بانکداری متمرکز با فرایندهای بانکی کامالا دیجیتالی



فراهم میکند؛
بانکهای پرداخت :بانکهای دیجیتال که در پرداختهای دیجیتال تخصد دارند؛



کیح پولهای دیجیتال :سیستمهایی برای مدیریت پول الکترونیکی؛ و



بانکداری رسانههای اجتماعی :بانکداری از طریق کانالهای رسانههای اجتماعی (مانند فیسبور) و کانالهای پیامرسانی (مانند

واتساپ)

 7.۱تحول دیجیتال بانکهای سنتی به بانکهای دیجیتال

روش های متفاوتی برای دگردیسللللی دیجیتال در بانک های متعارف کنونی وجود دارد .در ادامه ،برخی از مهمترین نکات این دگردیسللللی

دیجیتال به پلتفرمهای تجربٔه دیجیتال مدرن آورده شده است.

 ۱.7.۱معماری مرجع فنّاوری برای بانک دیجیتال

معماری فنّاوری مرجع بانک دیجیتال در شکل  ۵-۱نشان داده شده است:

شکل  ۵-۱معماری فنّاوری مرجع بانک دیجیتال
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نسللل بعدی پلتفرم دیجیتال بانکداری ماژولها و خدمات متعددی فراهم میکند .بهعنوان بخشللی از خدمات دفاتر مرتبط با اربابرجوع،۱

میتوانیم خدمات پورتال  ،Leanخدمات ارائه ،خدمات ارتقاء تجربٔه کاربر ،خدمات شخ صی سازی ،و خدمات تحلیلی را در نظر بگیریم.
خدمات دفتر میانی 2بهطورمعمول شامل ماژولهای خدمات کسبوکار مانند خدمات جستوجو ،خدمات اجتماعی و همکاری ،خدمات
گردش کار و ارکستراسیون (هماهنبی سازمانی) ،۳کمپینها ،خدمات خودآموزی ،و خدمات بازاریابی است .دفتر پشتیبان( 4پشت صحنٔه

سازمانی) شامل خدمات مدیریت داده و خدمات محتواست.

 2.7.۱ابزار و روشهای تحول دیجیتال

در جدول  ۱-۱ابزارها و روشهای نمونهای که میتواند برای تحول دیجیتال استفاده شود ،آورده شده است .توجه داشته باشید محصوالت

و ابزارهای ذکرشده در جدول ،فقط لیست نمونه است و فقط برای اهداف آموزشی ارائه میشود .این لیستی جامع یا توصیهای نیست.
جدول  ۱-۱ابزارها و روشهای نمونه برای تحول دیجیتال
قابلیت تجربٔه
دیجیتال

ویژگیهای اصلی

ابزارهای اصلی انتقال

روشهای اصلی انتقال
از چهارچوبهای  MCVو UI

 Cordovaبرای توسعٔه پلتفرم متقابل
فعالسازی موبایل ،رابط کاربر
تجربٔه کاربر

 Robotiumو  Seleniumبرای اتوماسیون

پاس گو ،تجربٔه داشبورد ،معماری

آزمون

وبمحور  ، Leanبرنامٔه تلفن همراه،

 Robolectricو  Mockitoبرای آزمون

شکلها ،میکروسایتها ،چندزبانی،

واحد نرمافزار تلفن همراه

طردبندیها ،کشح اطالعات آسان و

 ،Bootstrapطراحی متناسب مبتنی بر

سریع

CSS3
ابزارهای جستوجوی شناختی

( angularو  )reactJsبرای ابزارههای
سبک و داشبورد شخصی استفاده کنید.
محتوای پویا موجود  /صفحات با
چهارچوب  Ui Javascriptو
محتوای ثابت /صفحات با سیستم
مدیریت محتوای بیسرپرست را
توسعه دهید.
معماری وب گرا.
طراحی مجدد معماری اطالعات.
پیادهسازی جستوجو
سرویس رابطهای موجود را فعال

مدل ادغام

Mulesoft, IBM ESB, micro

کنید.

خدمات  RESTسبک،

services, IBM BPM, Jboss BPM,

توسعٔه میکروسرویسها فراتر از

میکروسرویسها ،استفاده از دروازٔه

TIBCO, MQ, Apache Kafka,

خدمات موجود برای پیادهسازی

 ،APIخدمات دیجیتالی دوسرعته

Apache Camel, ServiceMix, Wso2,

خدمات دیجیتالی دوسرعته.

Spring Boot

میکروسرویسها را برای تکاملپذیری
فردی توسعه دهید.
پایگاه دانش متمرکز را پیادهسازی کنید

اجتماعی و
بر مبنای
همکاری

گردهمایی ،ویکی ،پیامرسان،
چتبوت ،پایگاه دانش ،تقویم،
بررسی ،نظرسنجی ،ایمیل ،تجدیدنظر
و رتبهبندی

Liferay SocialOffice, MS

و جستوجو در پایگاه دانش را فعال

SharePoint, Skype, Adobe

کنید.

Connect, IBM Connections, Zoho

قابلیتهای همکاری را با استفاده از

Connect, Google G-suite,

ابزارها پیادهسازی کنید.

Yammer, Jive, OpenText FirstClass

هوش جمعی را با استفاده از انجمنها

Collaboration suite, Slack,

و اجتماعات مهار کنید.

OneDrive

پلتفرمهای اجتماعی خارجی را برای
افزایش تعامل کاربر ادغام کنید.

۸
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پژوهشکده پولی و بانکی
ابزارهای مهم Jenkins, Ansible, :CI
Hudson, Puppet, Chef, Bamboo
ابزارهای ساختMaven, Ant, Gradle :
کنترل منبع ،مدیریت خودکار انتشار،
Devops

ادغام مداوم ،آزمون مداوم ،گسترش
خودکار ،کیفیت کد خودکار ،مدیریت
پروژه ،و بهبود مستمر

ادغام مداوم با استفاده از ابزارهای CI

کنترل منبعGit, Bitbucket :

را پیادهسازی کنید.

کیفیت کدSonarQube, Checkstyle, :

کانال مدیریت انتشار را با استفاده از

Appscan, PMD

ابزارهای خودکار بهصورت خودکار

آزمونSOAPUi, Junit, Jmeter, :

درآورید.

Nunit, Corbertura, Fortify,

اطالعرسانی را برای گزارشهای

Selenium

ساخت و کیفیت تنظیم کنید.

محفظههاKubernetes Docker, :
مدیریت پروژهJira :
اقدامات مربوط به رفتار کاربر برای

Google Analytics, Open Web

 Javascriptهای الزم را در صفحه

تجزیهوتحلیل

دریافت بینش ،گزارشهای ابرمحور،

Analytics, Piwik, Adobe Marketing

قرار دهید.

وب

نظارت بر عملکرد ،گزارش ترافیک و

Cloud, Ibm Unica, Livechat,

متغیرهای  Javascriptرا با مقادیر

گزارشهای خروجی را دنبال کنید.

Webtrends

زمان اجرا اشغال کنید.
انتقال محتوا از سیستم فایل DB ،به
سیستمهای مدیریت محتوا،

نوشتن محتوا ،ویرایش محتوا ،انتشار
مدیریت

محتوا ،برچسب زدن به محتواCMS ،

محتوا

بدون سرپرست ،واژهنامه ،مدیریت
ابرداده

پیکربندیها و ساختارهای مجدد
Drupal, Wordpress, Joomla,

قابلاستفاده ایجاد کنید.

Alfresco, LiferayCMS, Kentico,

استراتژی ابرداده را برای برچسب زدن

Adobe AEM

به محتوا و کشح آسانتر اطالعات
ایجاد کنید.
خدمات محتوا برای اجرای CMS
بدون سرپرست فراهم کنید.
جستوجوی سایت ،جستوجوی

جستجو،Lucene ،Solr ،Elasticsearch :
Jena ،Splunk
بازاریابی دیجیتال،OpenEMM :
سایر
قابلیتهای
تجربٔه
دیجیتال

جستوجو ،شخصیسازی ،تجارت،
بازاریابی دیجیتال ،گردش کار ،و
ارکستراسیون

،IBM Unica ،CampaignChain
Oracle Eloqua
شخصیسازی،Adobe Target :
،HubSpot ،Google Optimize 360
Marketo
گردش کار، Jboss JBPM ،Activiti :
Camuda ، Copper

شرکت با استفاده از ابزارهای
جست.جو را فعال کنید.
دسترسی مبتنی بر نقش و تحویل
محتوای هدفمند را با استفاده از
شخصیسازی پیادهسازی کنید.
ویژگیهای تجارت را با استفاده از
افزونٔه تجارت فعال کنید.
با استفاده از بازاریابی دیجیتال
کمپینها را ترویج دهید.
فرایندهای کسبوکار را با استفاده از
گردش کار و ابزارهای ارکستراسیون
پیادهسازی کنید.
سرویس رابطهای موجود را فعال

SSO: Okta, OpenSSO
امنیت

احراز هویت ،دسترسی نقشمحور،

احراز هویتOpenAM ،CAS :

مدل اجازه ،حق امتیاز ،فدراسیون ،sso

تست امنیتیOWASP Zed Attack :

ورود به سیستم یکپارچه ( ،)ssoتست

)Proxy (ZAP

امنیتی

استانداردهاSAML ،OpenID ،Oauth :

کنید.
برای اجرای خدمات دیجیتالی
دوسرعته ،میکروسرویسهای گرانولی
را فراتر از خدمات موجود توسعه
دهید.
برای مقیاسپذیری فردی
میکروسرویسها را در محفظهها
مستقر کنید

۹

پژوهشکده پولی و بانکی
NLP: OpenNLP
هوش
مصنوعی و
یادگیری
ماشین

خودآموزی ،بهبود مستمر ،آنالیز متن،

ابزارهای کلیدیh20, ai, Apache :

مدلها را با استفاده از الگوریتمهای

تجزیهوتحلیل پیشگویانه ،چت بوث،

predictionIO, IBM Watson,

یادگیری ماشین آموزش دهید.

دستیاران مجازی ،موتورهای توصیٔه

Google TensorFlow

از ابزارهای هوش مصنوعی و یادگیری

هوشمند ،مشاوران  ،roboاتوماسیون

 ،ai ،APIپلتفرم پیامرسان فیس بور،

ماشین برای اجرای توصیهها،

فرایند

 ،Botsifyرباتهای ،Botkit ،Telegram

جستوجو و چت بوث استفاده کنید.

ChattyPeople
چهارچوب کاهش نقشه را برای
پردازش دادههای بزرگApache Spark, :
دادههای

پردازش دادههای ساختارمند و

بزرگ

غیرساختارمند ،بینش بالدرنگ

Apache Hadoop
NoSQL DB: Apache Cassandra,
MongoDB, CouchDB
جستوجوSplunk :

پردازش دادههای بزرگ پیادهسازی
کنید.
دادههای بزرگ را برای پردازش
دادههای ساختارمند و غیرساختارمند
(متن ،ایمیل ،فیلم ،و غیره) برای
بهدست آوردن بینش  ۳۶۰درجه
پیادهسازی کنید.

با توجه به موارد فوق ،میتوان الزامات تحول دیجیتال در صنعت بانکی کشور را بهشکل زیر خالصه کرد:


ا صول ا صلی پلتفرم تجربٔه بانکی عبارت ا ست از طراحی مجدد تجربٔه کاربرمحور ،گردآوری بینش م شتری ،مدلهای ک سبوکار
بهینهسازیشده ،بهکارگیری فنّاوریهای دیجیتال مدرن ،و اکوسیستم باز دیجیتالی؛



ویژگیهای اصللللی بانک دیجیتال پشلللتیبانی از کانالهای چندگانه ،خودآموزی و بهبود مسلللتمر ،امکان ادغام جدید ،پلتفرم باز،



ویژگیهای کلیدی پلتفرم تجربٔه دیجیتال که میتواند برای سلللاختن پلتفرم تجربٔه بانکی مورداسلللتفاده قرار گیرد عبارت اسلللت از
ادغام شللرکت ،پلتفرم قوی ،سللفارشللیسللازی کم و پیکربندی باال متناسللب با چشللمانداز بانک ،عملکرد ،تجربٔه کاربر ،مدیریت



روندهای اصلی فنّاوری در بانکداری عبارت است از هوش مصنوعی ،بالکچین ،رمزارزهاAPI ،ها و میکروسرویسها ،استفاده

تحرر پیشرونده ،و ارتباطات نسل بعدی است؛

محتوا ،و امنیت؛



از عناصر بازی ،اینترنت اشیا ،واقعیت مجازی ،و واقعیت افزوده؛
روندهای اصلللللی کسللللبوکار در بانکداری وامدهی  P2Pمبتنی بر جمعیت ،بانک اول دیجیتال ،بانکهای پرداخت ،کیح پول



معماری مرجع فنی برای پلتفرم تجربٔه بانکی شللللامل ماژول هایی ازجمله خدمات پورتال  ،leanخدمات ارائه ،خدمات ارتقاء

دیجیتال ،و بانکداری رسانههای اجتماعی است.

تجربٔه کاربر ،خدمات شلللخصلللیسلللازی و خدمات تحلیلی ،خدمات جسلللتوجو ،خدمات اجتماعی و همکاری ،گردش کار و
ارکسللللتراسللللیون ،کمپین ،خدمات خودآموزی و خدمات بازاریابی ،خدمات مدیریت داده و خدمات محتوا ،خدمات امنیتی،
خدمات پشتیبانی تحویل ،و خدمات زیرساختها و نبهداری است .و


معماری مرجع کاربردی برای پلتفرم بانکی شللللامل ماژول تجسللللم ،۱ماژول اجتماعی و همکاری ،ماژول مدیریت ،ماژول وام،
2

ماژول سللرمایهگذاری ،ماژول خدمات بانکداری متمرکز ،کسللبوکار هوشللمند  ،ماژول گزارشها ،ماژول تحلیلی ،ماژول کمپین،
ماژول مدیریت محتوا ،و ماژول مدیریت داده است.

۱۰

Visualization

1

Business Intelligence, BI

2
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 2ارکان اقتصاد دیجیتال
 ۱.2اقتصاد دیجیتال و گذار دیجیتالی بانک
۱

اسلاس توسلعه و پیادهسلازی زیرسلاختهای دیجیتالسلازی فرایندهای بانکی گذار سلازمانهای فرایندپایه و سلیسلتمهای آنها به اقتصلاد
دیجیتال است .اقتصاد دیجیتال هنبامی قابل پیاده سازی است که دارای ده فعال ساز 2یا ب ستر اصلی با شد (گوپتا و تام .)2۰۱۹ ،۳این ده
فعالساز اصلی در شکل  ۱-2ارائه شده است و مفهوم آنها در ادامه بهاختصار توضیح داده میشود.

۱.۱.2هویت دیجیتالی قابلاعتماد

تمام تراکنشها در بخش بانکی و در دنیای واقعی بین دو شخد/نهاد انجام میپذیرد .در دنیای فیزیکی شنا سایی و ت شخید هویت این
شللخد/سللازمان باید برای انجام دادن تراکنش موردتأیید واقع شللود .در فضللای دیجیتالی ،هویت تمام اشللخاو و نهادها غیرحضللوری

موردتأیید قرار میگیرد و بنابراین ،ارائٔه ت شخید هویت دیجیتالی قابلاعتماد 4نقطٔه شروع شناخت شخد/نهاد خاو ا ست .در ف ضای

دیجیتالی ،هر دو طرف تراکنش برای انجام دادن تراکنش میتوانند بر اساس فرایند تشخید هویت دیجیتالی به این کار اقدام کنند.

بهعنوان نمونه ،در برخی از کشورها مانند سنباپور افراد مقیم بر اساس پلتفرم تشخید هویت دیجیتالی ملی سینگپس 5به انجام دادن تراکنش
و خدمات الکترونیکی با آژانسهای دولتی اقدام میکنند .سللینگپس برای افراد مقیم کد شللناسللایی 6دیجیتالی اختصللاو میدهد .درحالحاضللر،
سیستم تشخید هویت دیجیتالی جدید 7بهمنظور راحتی و تشخید هویت پیشرفتهتر در پلتفرم سینگپس در حال توسعه است.

هاب دادهای
دیجیتالی قابل
اعتماد

هویت
دیجیتالی قابل
اعتماد

امنیت سایبری

سیاستگذاری
براساس
دادههای تجربی
و آزمایشی
(سندباکس)

معماری
رضایت
مشتری
اقتصاد
دیجیتال

سواد
دیجیتالی و
رشد
کارآفرینی

زیرساخت
عمومی برای
اقتصاد
دیجیتال
سیاستهای
دادهای مقیم
(دسترسی باز،
اخالق و )...
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محاسبات
مقیاس
(رایانش
ابری،کوانتم و
)...

معماری باز
(پیشران
)API
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New Digital Identity
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 2.۱.2هاب دادهای دیجیتالی مورداعتماد

بهمنظور تشکیل تشخید هویت دیجیتالی شخد/نهاد ،دادهها در مورد هر عضوی باید گردآوری ،نبهداری ،و تأیید شود .این اصل اولیه

برای تأیید تشخید هویت و شناسایی غیرحضوری است ،در این صورت نقش هاب دادهای دیجیتال ۱بسیار پررنگ خواهد بود .به شکل

سللنتی برای انجام دادن کسللبوکار و یا تراکنش مسللتندات فیزیکی برای تأیید بهشللکل دسللتی موردنیاز اسللت ،این روش عالوه بر کاهش
بهرهوری موجب خطای ان سانی زیاد می شود .هاب دادهای دیجیتالی میتواند بهعنوان منبعی م ستقل و قابلاعتماد برای جمعآوری دامنهای
گسترده از خصوصیات تأییدشده برای شناسایی مشتری بهکار گرفته شود .بهعنوان نمونه در کشور سنباپور ،سنباپورز مایاینفو 2بهعنوان
مثالی از پلتفرم دیجیتالی شلللخصلللی اسلللت که تأییدیٔه دولتی با جزئیات کافی دارد .این سلللاختار حاوی اطالعاتی در مورد کد ملی ،آدرس
اقامت ،تاری تولد ،و سایر اطالعات ضروری است.

 ۳.۱.2معماری رضایت مشتریان
حتی پس از اینکه شلللناسلللایی مشلللتریان با اسلللتفاده از دادههای دیجیتال موردتأیید نهایی قرار گرفت ،تراکنش یا معامله بهشلللرطی اتفاق میافتد که
اطالعات مورداعتماد شللللخد/نهاد در اختیار طرف دیگر تراکنش و یا معامله قرار گیرد .این گردش اطالعات هنبامی اتفاق میافتد که هر طرف
تراکنش مایل به در اختیار قرار دادن مشخصههای شخصی خود به طرف دیگر معامله/تراکنش باشد .این سیستم بهعنوان معماری رضایت مشتری

۳

شناخته میشود .این توانمندی ساختاری اختیاری را برای هر شخد یا شهروند ایجاد میکند که در صورت تمایل به اشترارگذاری اطالعات مربوط

به خود بپردازد .فرایند رضایت مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده و انتشار اطالعات جعلی قابل دنبال کردن و مدیریت کردن است.

پلتفرم پایگاهدادٔه مایاینفو در سللنباپور نیازمند رضللایت مشللتری برای تأیید اشللترارگذاری رشللتهها و اطالعات ثبتشللدٔه مشللتریان با

دولت در صللورت درخواسللت هر نهادی برای بهاشللترارگذاری در هرلحظه از زمان اسللت .نهادهای بخش خصللوصللی و حتی دولتهای
خارجی نیز در صلللورت نیاز میتوانند اطالعات شلللخصلللی مربوط به آحاد مردم را از این پلتفرم اخذ و تأییدیٔه آن را دریافت کنند .اینچنین
دسللترسللی به پایگاهداده موجب میشللود در چهارچوب پلتفرم دیجیتالی قابلاعتماد با سللرعت و دقت باال بدون نقد توقح ارائٔه خدمات

بهاشترارگذاری اطالعات اشخاو بپردازد.

 ۴.۱.2زیرساختهای عمومی برای اقتصاد

دیجیتال 4

در اقت صاد فیزیکی ،عمدتاً انبا شت سرمایهای برای زیر ساختهایی مانند جاده ،بیمار ستان ،فرودگاه ،و ...در نظر گرفته می شود .به شکل

م شابه ،در اقت صاد دیجیتال باید در مورد زیر ساختهای عمومی دیجیتالی برای بهبود کل و ضعیت اقت صادی ساختارهای مهمی پی شنهاد
داده شود .برخی از نمونههای زیرساختهای دیجیتالی شامل بهاشترارگذاری امکانات برای ارزیابی مشتریان از طرف ناظر و مقرراتگذار

و کارا کردن سیستمهای پرداخت الکترونیک است .هدف این خدمات عمومی فراهم آوردن تراکنشها و معامالت سالم ،ساده ،و یکپارچه
بدون نشت اطالعات است .در شکل  2-2جزئیات زیرساختهای دیجیتال نشان داده شده است.
زیرساخت دیجیتالی قابلاعتماد
پرداختهای دیجیتال

شناسایی دیجیتال و هاب دادهای

ساختار ایمن ،بدون نشت اطالعاتی و ساده پرداخت الکترونیک برای هر شخد

جایگاه مستندات دیجیتالی

یکپارچه سازی پرداخت الکترونیک با دیجیتالی کردن فرایندهای کسبوکار به شکل

انبارٔه دادههای شخصی دیجیتالی

شبکهای بههمپیوسته )(End-to-End Process

راهحل یکپارچه

توکن موبایل

سیستمهای قابلکنترل داخلی

امضای دیجیتالی

مقرراتگذاری بر اساس فعالیتها

حکمرانی قابلاعتماد در سطح کالن

حاکمیت فراگیر

تأیید و تصدیق داده از طرف دولت

منبع :گوپتا و تام2۰۱۹ ،
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 ۵.۱.2محاسبات مقیاس
هنبامیکه مکانیزمی برای تولید داده و اطالعات و همچنین نبهداری آنها وجود دارد ،سرعت و اندازٔه دادههای گردآوریشده الزام میکند

که بهمنظور دیجیتالی کردن فرایندهای بانکی ،معماری مقیاس مناسبی برای پردازش این اطالعات وجود داشته باشد .محاسبات مقیاس
شامل معماری محاسبات ابری ۱تا در نهایت محاسبات کوانتوم 2میشود .خطمشیهای این حوزه باید شامل گذار از ظرفیت محاسباتی
فیزیکی به محاسبات مقیاس با استفاده از ابر برای توانمندسازی فرایندهای اقتصاد دیجیتال باشد.
باید یادآور شویم که خدمات زیرساختی محاسبات مقیاس ابری موجب توانمندسازی ابداعات ،اقتصاد مقیاس ،ارتقای کارایی عملیاتی،

و صرفهجویی در هزینههای بالقوه میشود .ناظر پولی سنباپور ۳در سال  2۰۱۶دستورالعملی در مورد نحؤه استفادٔه مؤسسات مالی از
خدمات رایانش ابری 4تهیه و منتشر کرده است .طبق این دستورالعمل ،مؤسسات مالی میتوانند از خدمات ابری خصوصی و یا عمومی و
یا ترکیبی از این دو استفاده کنند .استفاده از خدمات رایانش ابری چه بهشکل خصوصی چه عمومی باید با رعایت نکات ذیل باشد :اولی

اینکه فرایند کنکاش دقیق مشتری 5رعایت شود ،دوم اینکه مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی برای شناسایی آسیبهای بالقوه بهکار گرفته
شده باشد.

برای بهبود و ارتقای آتی در فرایند کنکاش دقیق مشتری ،مدیریت فروش و کنترلهای کلیدی ناظر پولی سنباپور و اتحادیٔه بانکهای

سنباپور دستورالعملی با ساختار دقیق را برای خدمات رایانش ابری پیادهسازی کردهاند .این دستورالعمل راهنمای صنعت مالی است،

بهگونهای که به تعریح دقیق چهارچوبی برای ارائهدهندههای خدمات ابری برای ایجاد راهحلهای مناسب و بهتر میپردازد .بنا به این

دستورالعمل ،ارائهدهندگان خدمات رایانش ابری ملزم به لحاظ کردن الزامات کنترلی و امنیتی مؤسسات مالی در سرویسهای خود هستند.

 ۶.۱.2معماری باز
جمع آوری ،نبهداری ،و تحلیل دادهها برای ارائٔه خدمات و محصوالت جدید کاربرد دارد .این امر در صورتی ممکن است که از
برنامکهای رابط برنامهنویسی باز 6و برنامکهای رابط برنامهنویسی چندبخشی 7استفاده کنیم .رابطهای برنامهنویسی یکی از مهمترین
بلورهای ساختاری در افزایش ابداعات و نوآوری در اقتصاد دیجیتال است .این رابطهای برنامه نویسی دارای پروتکلهای مشخد

برای نحؤه ارتباط با یکدیگر هستند .این معماری بانک را قادر می سازد بدون دخالت انسان به ردوبدل کردن اطالعات و یا تراکنش
بپردازد .ناظر پولی سنباپور مرتباً تمام مؤسسات مالی را بهمنظور بهکارگیری معماری باز و توسعٔه برنامکهای رابط برنامهنویسی هرچه

بیشتر تشویق میکند .اتحادیٔه بانکها و ناظر پولی سنباپور مشترکاً کتابی با عنوان دفترچٔه راهنمای مالیات بهعنوان یک خدمت ۸را
منتشر کرده اند .این کتاب راهنمای جامع و مفیدی برای مؤسسات مالی در سنباپور بوده که میتواند استانداردهای تأمین امنیت و
مکانیسم حاکمیت و مبادلٔه دادهها را در برنامکهای رابط برنامهنویسی ارتقا دهد .توجه به این نکته حیاتی است که معماری باز ابداع
محصوالت نوین و خدمات مالی را پشتیبانی میکند .ازجمله مهمترین مزایای استفاده از معماری باز برنامکهای رابط برنامهنویسی در

شکل  ۳-2آمده است.
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Cloud Computing

1

Quantum Ccomputing

2

Monetary Authority of Singapore, MAS

3

Cloud Computing Services

4

Due Diligence

5

Open Application Programming Interfaces, open APIs

6

Multi-Sector API

7

Finance-as-a-Service API Playbook
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سرعت بیشتر در
واکنش به
فرصتهای بازار

توسعه مشتری
پایه خدمات و
محصوالت
مدیریت ریسک
بهتر

ارتقای محیط
مشارکتی برای
تسریع رشد
استعدادها در
اکوسیستم مالی

شکل ۳-2مزایای استفاده از معماری باز API
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 7.۱.2سواد دیجیتالی و رشد

محصوالت
خالقانهتر

کارآفرینی ۱

در اقتصللاد دیجیتال توسللعه و نوآوری در مورد محصللوالت نیازمند اسللتعداد و فنّاوری اسللت؛ بنابراین ،این مورد بسللیار حیاتی اسللت که

خطمشیهای حمایتی بهگونهای تبیین شود که با دادن مشوقها ،انبیزٔه بیشتری برای توسعٔه آنها فراهم آید .به نظر میرسد در این مورد سه
بخش اساسی برای توسعٔه استعدادها وجود دارد:

 ایجاد پلتفرمی برای آموزش شهروندان در این مورد که در اقتصاد دیجیتالی چگونه باید عمل کرد؛ توسعٔه افرادی که در سازمانهای تولید محصوالت و خدمات مشغول بهکارند؛ و -تشویق کارآفرینان برای خلق محصوالت و خدمات دیجیتال.

در مطالعهای موردی میتوان به اقدامات انجامشده در کشور سنباپور اشاره کرد .در این زمینه ،سیاستگذاران این کشور سیستم کلی را

برای حمایت از بخش مالی تدارر دیدهاند .افرادی که در هر سطحی از صنعت باشند ،نیازمند سطود متفاوت از مهارت دیجیتالی هستند.
برای توسللعٔه این امر ،این کشللور به ایجاد اسللتخری از اسللتعدادهای محلهای متفاوت جغرافیایی کرده اسللت .در این راسللتا ،ناظر پولی
سنباپور نیز با مؤسساتی که دارای یادگیری بیشتری هستند مشارکت میکند .این مشارکت در آموزش و تربیت نیروهای متخصد صنعت

فنّاوری اطالعات 2با تأس لیس سللاختاری متوالی در حوزٔه آموزش و پژوهش در مناطق مختلح جغرافیایی شللکل گرفته اسللت .شللکل ۴-2
نحؤه تشکیل هاب استعدادیابی را در سنباپور نشان میدهد.

۱۴

Digital Literacy, Talent and Entrepreneur Growth

1

Information Technology, IT

2
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فعال کردن فرایند آموزش در سطح
تحصیالت دانشگاهی
جذب کارآفرینان
جذب استعدادهای باالی مناطق
جغرافیایی
برنامٔه آموزشی برای فینتکها
ظرفیت انتقال برنامه
(بین مناطق جغرافیایی)
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شکل  ۴-2هاب استعدادیابی ،آموزش و رشد کارآفرین در اقتصاد دیجیتال

 ۸.۱.2سیاستگذاری بر اساس دادههای تجربی و آزمایشی (سندباکس)
بهطورمعمول سللرعت رشللد فنّاوری و توسللعٔه آن بیشللتر از سللیاسللتگذاری و تغییرات حوزٔه مربوط به آن اسللت .بهکارگیری سللندباکس ۱به
سللیاسللتگذاران اجازه میدهد که آزمایشها و جمعآوری تجربیات در حوزٔه سللیاسللتگذاری در محیط کنترلی و با ایجاد دادههای تجربی

بهمنظور آزمودن ،بازبینی و تنظیمات دقیقتر اجرا و پیادهسلللازی شلللود .سلللندباکسها در اقتصلللاد دیجیتال این زمینه را فراهم میآورند که
سیاستها با سرعتِ توسعه و بهکارگیری فنّاوری هماهنگ باشند.

حوزٔه فینتک در برخی از کشلللورها مانند سلللنباپور مثالی عالی در سلللرعت رشلللد و تکثیر و همچنین نوآوری برای ارائٔه راهحلها در

صللللنعت مالی اسللللت .مقام ناظر پولی مؤسللللسللللات مالی را به بهکارگیری این خدمات فنّاورانه مالی تشللللویق کرده و از آنها برای ارتقای

عملکردشللان در فرایند کنکاش دقیق مشللتری در امورات مربوط حمایت میکند .در این زمینه ،مقام ناظر پولی سللنباپور سللندباکس نظارتی
فنّاوری مالی 2را در سللال  2۰۱۶برای مؤسللسللات مالی و همچنین سللایر شللرکتهای حوزٔه فینتک برای آزمایش نوآوریهای جدیدشللان
پیاده سازی کرده ا ست .این سندباکس محیط آزمای شگاهی را برای فنّاوریهای مالی فینتک فراهم میآورد که طی آن میتوانند بدون ایجاد
م شکالت گ سترده در بخش مالی به آزمون عملکرد و پسآزمایی مح صوالت خود بپردازند .در خالل نتایج و م شاهدههای بهد ستآمده از
این آزمایشها ،مقام ناظر پولی سلللنباپور میتواند به ارزیابی سلللیاسلللتهای موجود و همچنین تغییرات /تنظیمات اندر ۳مقررات در این
حوزه بپردازد ،این تغییرات اندر باید بهگونهای باشد که محیطی مناسب برای حمایت از ابداعات و مدلهای کسبوکاری جدید ارائه کند.
بهشلللکل مشلللابه ،مقام ناظر پولی سلللنباپور با شلللرکت مالی بینالمللی و اتحادیٔه بانکهای آ س آن 4برای تأسلللیس سلللندباکس شلللبکٔه
نوآوریهای مالی  5قدام کرده است .پلتفرم افین به بانکها بهمنظور هماهنگ کردن سیاستها کمک میکند.

Sandbox

۱۵

1

FinTech Regulatory Sandbox

2

Fine-Tunes Olicies

3

ASEAN Bankers Association, ABA

4

ASEAN Financial Innovation Network, AFIN
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 ۹.۱.2امنیت سایبری
ازآنجاکه عمدٔه خدمات در اقت صاد دیجیتال به صورت آنالین ارائه می شود ،فراوانی ،مقیاس ،و پیچیدگی حمالت سایبری در حال افزایش
ا ست .هکرها و مجرمان سایبری به صورت پیو سته سی ستمهای فنّاوری اطالعات را برای نفوذ و هک پایش میکنند .تهدیدات سایبری در

دو زمینٔه اقتصاد دیجیتال متمرکز شده است:
 اتصال و پیوسته بودن سایر نهادها بهمعنای این است که در صورت حملٔه جدی به یکی از نهادها ،سایر نهادهای مرتبط نیز موردحمله
قرار میگیرند؛



حملههای سایبری به شکل متوالی موجب کاهش اعتماد عمومی به خدمات آنالین شده و موجب کاهش تقا ضا و تمایل م شتریان در

اقتصاد دیجیتال میشود؛
برای تقویت مقاومت در مقابل حمالت سایبری ،استراتژی مقام ناظر پولی دارای چهار رکن اساسی است که در شکل  ۵-2نشان داده

شده است.

ساختار مقاومت و پایداری سایبری

توسعٔه ظرفیتها و
شایستبیها

منبع :گوپتا و تام ()2۰۱۹





نظارت مستمر از
نزدیک و
بهاشترارگذاری
اطالعات

راهنمایی و مقررات
گذاری

نظارت و ارزیابی
ریسک سایبری

شکل  ۵-2ساختار ارتقای سایبری در MAS

راهنمای مقرراتی :مقام ناظر پولی الزامات اصلی را برای مدیریت ریسکهای سایبری در راهنمای مدیریت ریسک فنّاوری تبیین کرده
است؛
نظارت :مقام ناظر پولی سنباپور در مورد کیفیت مدیریت ریسک سایبری مؤسسات مالی را ارزیابی میکند؛

ا شترارگذاری اطالعات و نظارت ح ضوری م ستمر :در خالل نظارت ح ضوری م ستمر ،مقام ناظر پولی سنباپور به ا شترارگذاری
اطالعات موردنیاز در مورد حمالت سایبری هوشمندانه در بین تمام مؤسسات مالی میپردازد .این کار میتواند واکنشی مناسب برای
ریسکهای سایبری مربوط برای بانکها سناریوسازی کند؛ و



تو سعٔه ظرفیتها و شای ستبیها :مقام ناظر پولی سنباپور از نزدیک با سایر گروه درونی مانند آژانسهای دولتی و بدنٔه صنعت مالی
ارتباط دارد ،این ارتباط بهمنظور همکاری در پروژههای صنعت برای توسعٔه امنیت سایبری و کاتالیز کردن پایداری و مقاومت اجرایی

و عملی در مؤسسات مالی است.

۱۶
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 ۳دیجیتالسازی فرایندهای بانکی
 ۱.۳تحول بانکداری

2

۱

از زمانی که رقبای جدید مانند  N26و بانک فیدر با موفقیت وارد بازار بانکی شللدهاند و تعداد کاربران (مشللتریان) آنها در حال افزایش

است ،مشخد شد که بانکهای سنتی فقط با بازآفرینی ۳خدمات و محصوالت ارائه شده و همچنین فرایندهای خود میتوانند از تغییرات
سریع در بخش خدمات مالی جان سالم بهدر ببرند .پرتفوی ا ستاندارد مح صوالت ،برنامههای 4پایهای بانکداری آنالین ،و شبکٔه گ ستردٔه
شلللعب توان جذب مشلللتریان جوان و دیجیتالی را ندارند .آنچه واقعاً تفاوت ایجاد میکند ،پیشلللنهاد( 5عرضلللٔه) گسلللترده ،دیجیتالی ،در
دسلللترس ،و مقرونبهصلللرفه اسلللت که بهصلللورت یکپارچه نیازهای فردی و نیازهای جریان نقدی مشلللتری را تأمین کند و در همٔه زمانها،
قابلدسترس باشد .این هم در مورد بانکداری خردهفروشی و هم برای بانکداری شرکتی صدق میکند.

دیجیتالی شللدن خدمات و محصللوالت برای مشللتریان عادی شللده اسللت :از خرید آنالین با انواع روشهای پرداخت موجود گرفته تا
ردیابی بالدرنگ تحویل 6در تلفن هو شمند .دیجیتالی شدن خدمات و مح صوالت و همچنین در د سترس بودن بی ستوچهار ساعته و در
تمام ایام هفته ،بهعنوان نقطه قوت 7مدل کانو ۸شناخته شد ،چرا که به حداقل نیازمندیها تبدیل شده است.

برای جذب مشللتری جدید و حفظ مشللتریان موجود ،بانکها باید محصللوالت «فراتر از بانکداری» ۹خود را گسللترش دهند و آنها را با

کانالهای دیجیتالی جدید مانند گفتوگوی تصللویری یا کنترل صللوتی تکمیل کنند .عالوهبراین ،بسللتههای خدمات سللفارشللی و همچنین

اکوسیستم دیجیتال بخشی جداییناپذیر از مدلهای کسبوکار در صنعت بانکی خواهد بود .قابلدرر است که در آینده ،مشتریان در مورد

حداکثر وام مسلللکن ۱۰خود از طریق پیام صلللوتی از بانک خود سلللؤال کنند .سلللپس بانک بهطور خودکار وام یا پیشلللنهادهای تأمین مالی
قابلمقایسلله را بالدرنگ اعالم میکند و خدمات مرتبط را از طریق اکوسللیسللتم خدمات بانکی مانند نمایش بهترین کارگزاران ،دفاتر اسللناد
رسمی ،یا ارزیابیکنندگان امالر و مستغالت ارائه میدهد.

عالوه بر فشار افزایش انتظارات مشتری ،بانکها همچنان در حال مدیریت آثار منفی بحرانهای مالی و محیط نرخ بهرٔه پایین هستند.

بسیاری از بانکها روی بهینه سازی هزینه بهعنوان اهرم اصلی برای پایین آوردن نسبتهای هزینه-درآمد باال تمرکز میکنند .بهطور خاو،
فرایندهای موجود در دفاتر میانی و پشلللتیبانی ۱۱هنوز از وظایح مختلح دسلللتی ،رابطهها ،و انواع فرایند رشلللدیافتٔه تاریخی رنج میبرند.
اتوماسلللیونسلللازی وظایفی مانند تأیید انطباق بازار ،تسلللویه /تسلللویهحسلللاب ،و کل اعتبارات و فرایندهای معامالتی زمینههای مهم برای

دستیابی بههمپیوسته به دیجیتالی شدن است.

بهعنوان چالش مهم دیگر ،بانکها با گسترش مداوم الزامات نظارتی از نظر دامنه و پیچیدگی روبهرو هستند.
درنتی جه ،ن یاز به ا قدام در حوزه های فوقا لذکر و اولو یتب ندی و تخصللللید م نابع و بود جه ،ا هداف چالشبرانبیز و مت ناقض بین

دیجیتالسازی ،کاهش هزینه ،و ابتکارات نظارتی را برجسته میکند (شکل .)۱-۳

اجرای منا سب دیجیتالی سازی فرایند این مناق شه را با هدفگیری و تو سعٔه هر سه زمینه (دیجیتالی شدن ،کارایی هزینه ،و پایبندی به

الزامات نظارتی) بهموازات حل میکند و از این طریق پیششرطهایی برای وفاداری بیشتر مشتری ایجاد میکند.
جهتگیری با فرایند پایدار عامل کلیدی موفقیت در ر سیدن به این الزامات ا ست و پل هایی در میان شکافهای ر شدیافتٔه تاریخی
بین بخش ها و ادارات بانکها بهوجود می آورد .این امر هم برای ارتباطات افقی و هم ارتباطات عمودی بین بخش ها و ادارات بانکها
صدق میکند.

Fidor Bank

۸

Users

2

Reinvent

3

Applications

4

Offering

5

Tracking the delivery

6

Delighters
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مدل  Kanoروش روشنبری برای درر و طبقهبندی پنج نوع نیاز مشتری «یا ویژگیهای بالقوه» برای محصوالت و خدمات جدید است.

Beyond Banking

۱7

1

9

Mortgage Loan

10

Mid- office and back office
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پژوهشکده پولی و بانکی
«فرهنگ برای صللللبحانه اسللللتراتژی میخورد ».این نظر اغلب بهنقل از پیتر دراکر اسللللت که یکبار دیگر با نتایج حاصللللل از نظارت

دیجیتالی شرکت مشاورٔه مدیریت برینگپوینت ۱تأیید شده است.

چالشهای داخلی تحول دیجیتال
فرهنگ

۵۸%

ساختار

۵۱%

ظرفیت نوآوری

۴۴%

طراحی فرآیند

۳۸%

ابزارها

۳7%

فناوری

2۹%

شایستبی ها

2۴%

فضای مانور

۹%
7۰%

۶۰%

۵۰%

۴۰%

۳۰%

2۰%

۱۰%

۰%

شکل  ۱-۳محررها و مهارکنندههای تحول دیجیتال

علیرغم افزایش فشلللار خارجی ،تحول دیجیتالی اغلب بهدلیل موانعی مانند سلللیسلللتمهای موروثی ،حکمرانی ،فرهنگ رهبری ،و عدم
تمایل به تغییر صلورت نمیگیرد .اینها سلیسلتمهای «سلنتی ،سللسللهمراتبی ،عمودی و وظیفهگرا هسلتند ،نه سلیسلتمهای چابک ،افقی ،و
فرایندگرا».

این ن شان میدهد که صرفاً سرمایهگذاری در سیستمها و فنّاوریهای جدید کافی نی ست .انجام دادن ا صالحات متعهدانه ،فرهنبی ،و

نظاممند الزم است تا بانکها بتوانند از فرصتهای دیجیتالی شدن بهطور کامل بهرهبرداری کنند.
چندین وجه دیجیتالی شلدن با روندهایی از قبیل رسلانههای اجتماعی ،فنّاوری حسلگرها ،آنالیز دادههای بزرگ ،اینترنت اشلیا ،فنّاوری

بالکچین ،هوش مصنوعی ،و اتوماسیون فرایند روباتیک 2با سیستمهای پیچیدٔه موروثی در تضاد است .فقدان فرهنگ سازمانی نوآورانه،
سللاختارها و فرایندهای سللازمانی دسللتوپا گیر ،و فقدان دانش روششللناختی آشللکار شللدن بسللیاری از امکانات تحول دیجیتال را دشللوار

میسازد.

راهحل دیجیتالیسللازی فرایند که در اینجا ارائه شللده اسللت ،چهارچوبی سللازگار را فراهم میکند که امکان تعبیٔه سللاختاری رویکردهای

اسللتاندارد برای تحول دیجیتالی فرایندها در بانک را فراهم میآورد .عالوهبراین ،تضللاد فوق بین فرصللتها و موانع دیجیتالی شللدن را حل

میکند .در عوض ،این پیشنیاز را برای شلللناسلللایی تجربیات مشلللتری دیجیتالی ایجاد ،فرصلللتهایی را برای همکاری یا همبسلللتبی با
فینتکها فراهم ،و انتقال روشمند و نظاممند فوتوفن را تضمین میکند.

 2.۳نوآوری و کارایی
انتظار میرود بخش مالی نوآوری را در زمینههای دسللتیابی ،ادرار ،۳و امنیت تسللریع کند .نیاز اسللت بانکها ضللمن بازآفرینی و گسللترش
سبد مح صوالت خود در بازٔه زمانی که م شتری با بانک در ارتباط ا ست یا به عبارتی دورٔه سفر و همراهی م شتری با بانک  ،4تجربٔه جدید

۱۸

BearingPoint

1

Robotic Process Automation

2

Comprehensibility

3

Customer Journey

4

پژوهشکده پولی و بانکی
برای م شتریان ایجاد کنند .برای ر سیدن به این هدف ،هم فرایندهای داخلی و هم م شتریمداری باید دوباره طراحی شود .اکنون برای اکثر

مشلللارکتکنندگان در بازار مشلللخد اسلللت که مجموعه ابزارهای معمولی که پیشلللرفتهای تدریجی را تسلللهیل میکند ،دیگر برای تقویت
نوآوری های درهم گسللللیخته در بانکداری کافی نیسللللت .بانکها باید روشها و رویکردهای جدید را اجرا کنند که این نوآوریها را ارتقا
بخشد.

اعتقادی گسلترده وجود دارد که تصلمیمگیرندگان باید هنبام هدفگذاری پروژههای دیجیتالی شلدن ،بین افزایش کارایی یا بهبود تجربٔه

مشلللتری یکی را انتخاب کنند .ازآنجاکه تمرکز اغلب روی افزایش کارایی قرار میگیرد ،فرصلللتهایی که بهطور همزمان برای تجدید تجربٔه
مشتری ایجاد شده است ،نادیده گرفته میشود.
آنچه استاد هاروارد ،کلیتون کریستنسن ۱بهعنوان «دوراهی نوآوری» 2توصیح میکند ،مسئلهای معمولی برای بانکهاست .ازآنجاییکه
معموالً برای تصمیمگیری در مورد تخصید منابع از محاسبات موردی کسبوکار و ارقام اقتصادی استفاده میشود ،تصمیم نهایی بیشتر

به نفع پروژههای کارایی گرفته میشلللود .دلیل این مسلللئله دشلللواری سلللنجش ارزشافزودٔه اقتصلللادی برای نوآوریهای درهمگسلللیخته در
کوتاهمدت است .برای مثال ،آیا کسی میتواند منافع مالی فنّاوری بالکچین را برای بانکها بهطور دقیق پیشبینی کند؟
اگر تمام امکانات ارائه شده تو سط دیجیتال سازی بهاندازٔه کافی موردا ستفاده قرار بگیرد ،میتوان از ت ضاد آ شکار بین نوآوری و کارایی

در وضلللعیت موجود جلوگیری کرد .موانع متعدد شلللامل منابع پولی محدود یا تخصلللیدیافته به بخشهای خاو و همچنین تفرقه میان

اهداف متخصصان دیجیتالسازی و کاهش هزینه است.

عالوه بر قرار گرفتن دیجیتالی شللدن در سللاختار سللازمانی ،پاس ل این دوراهی اجرایی برای رویکرد دیجیتالیسللازی فرایند برای انجام
دادن پروژههاست که روی زنجیرٔه ارزش بانک تمرکز دارد و از محدودیت اولیٔه هر جنبٔه خاو از دیجیتالی شدن جلوگیری میکند.

 ۳.۳دیجیتالیسازی فرایند

در این بخش به بررسلللی یکی از مهمترین و اسلللاسلللیترین بخشهای دیجیتالیسلللازی در صلللنعت بانکی یعنی دیجیتالیسلللازی فرایندها

میپردازیم .یکی از مهمترین و مقبولترین رویکردها به دیجیتالیسلللازی فرایندها رویکرد شلللرکت مشلللاورٔه مدیریت برینگپوینت اسلللت

(برینگپوینت )2۰۱۸ ،که در این بخش به این رویکرد پرداخته میشود.

 ۱.۳.۳فاز اول :طراحی خدمات و محصول

اولین مرحلٔه رویکرد دیجیتالی سازی فرایند طراحی خدمات و مح صوالت مؤثر ا ست .در این مرحله ،دو مو ضوع نق شی تعیینکننده بازی
میکنند.

۳

از یکسللللو ،طراحی بدون در نظر گرفتن فرایندهای موجود و پیرو رویکرد بکر گرین فیلد صللللورت میگیرد .در این روش ،روندهای
جاری ،نیازها ،و رفتارهای مشتری و همچنین فنّاوریها (بهعنوان مثال چتباتها ،4عوامل شناختی ،دادههای بزرگ یا هوش مصنوعی)،
نیازمندیهای داده ،و جنبههای نظارتی را میتوان در طراحی نهایی خدمات یا محصول در نظر گرفت.
از طرف دیگر ،طراحی دیدی پایدار به بازار و مشللتریمداری دارد و با آزمایش و بهبود نتایج با مشللتریان موجود یا بالقوه ،مسللیر تجربٔه
مشللتری و تغییر و تحوالت آن را همواره در نظر میگیرد .فقط از این طریق طراحی هدفمند محصللوالت مؤثر و توسللعٔه اسللتراتژی کسللب
درآمد 5ممکن است.
در رویکرد تفکر طراحی ،مرحلٔه اول تعریح هدف را ارائه میدهد و جهت توسللعٔه فراگیر را تعیین میکند .با وجود خدمات ،فرایندها،

زیرسلاختها ،پیشنیازهای فنّاورانه ،و محدودیتهای سلازمانی موجود ،تمرکز روی بهترین حالت ممکن هدف ،بر اسلاس حداکثر سلطح
بلوغ خدمات یا محصول نهفته است .بهعبارتدیگر ،ویژگیهای اصلی طراحی و اولویتبندی آنها در خدمات یا محصوالت در همراهی
با مشتریان انجام میشود و از طریق نمونهسازی سریع ،اعتبارسنجی میشوند و بدینترتیب به عوامل موفقیت بدل میشوند.

Clayton Christensen

۱۹
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Innovator’s Dilemma

2

Greenfield

3

Chat Bots

4

Monetization
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پژوهشکده پولی و بانکی
اجرای طراحی خدمات و محصللول به اسللتراتژی نوآوری و فرایندهای مناسللب نوآوری نیاز دارد .اسللتراتژی نوآوری به اسللتراتژی کلی

دیجیتالسللازی و جهت توسللعٔه فراگیر وابسللته اسللت .شللکل  2-۳چهارچوب روششللناختی را نشللان میدهد که توسللط شللرکت مشللاورٔه
مدیریت برینگپوینت توسعه یافته است و نمایی کلی از فعالیتهای نوآوری در سازمان را ارائه میدهد.

در گام اول« ،تعریح چ شمانداز» م سیر توسعٔه فراگیر مطابق با استراتژی ایجاد شده است .بر این اساس ،فرایند نوآوری برای اطمینان

از رویکردی مؤثر و کارآمد تعیین میشللللود .پسازآن ،گام دوم درکی عمیق از چالشهای پیشروی مشللللتری فراهم میکند ،قبل از طراحی
خدمات و مح صول که در گام سوم ایجاد شده ا ست و از طریق نمونه سازی سریع با م شتریان آزمون شده ا ست (گام چهارم) .مجموعه
ابزارهای جامع و خاو این فاز ،چهارچوب نوآوری را تکمیل میکند و فعالیتهای نوآوری را پشتیبانی میکند.

شکل  2-۳چهارچوب نوآوری BearingPoint

 2.۳.۳فاز دوم :طراحی فرایند

فاز اول الزامات مشلللتری کسلللبوکار و نظارت را مشلللخد میکند ،ویژگیهای طراحی و عوامل موفقیت خدمات یا محصلللول را تأیید و

اولویتبندی میکند (اثربخشللللی) .فاز دوم طراحی فرایند را بهمعنای تولید عملیات(کارایی) تعریح میکند و بنابراین ،پیرو رویکرد گرین
فیلد هدف اصلی به کارایی فرایند متکی است.

طراحی فرایند در دیجیتالی سازی فرایند ازدستورالعملی دقیق پیروی میکند :الزامات دادهها ،منابع دادهها ،و همچنین رابط دادهها و در
آخر کارآمدترین و احتماالً موازیترین پردازش داده ها .برای اطمینان از فرایند های دیجیتالیسللللازی پهلوبهپهلو ،بهترین منابع داده باید
شناسایی شوند و کلیٔه الزامات دادهای در طول توالیهای مختلح فرایند ،هر جا ممکن باشد ،توسط سنسورهای اصلی یا منابع دادٔه اولیٔه

برآورده شوند.

اگر اتصلللال به منبع دادٔه اولیٔه امکانپذیر نباشلللد ،باید منابع جایگزین انتخاب شلللوند که باالترین امتیاز را برای کیفیت داده ،درسلللتی،
صحت ،و در دسترس بودن داشته باشند.
همانند فاز اول ،روندها و فنّاوریهای رایج (بهعنوان مثال بالکچین ،اتوماسلللیون فرایند روباتیک ،هوش مصلللنوعی ،و )...باید در نظر

گرفته شوند تا کارایی فرایند را به حداکثر بر سانند .برای طراحی فرایند سرا سری دیجیتال ،رویکرد سیپور( ۱تأمینکننده ،ورودی ،فرایند،

خروجی ،م شتری) که تو سط ستونهای ا ضافی برای الزامات داده ،منابع داده ،سی ستمها ،شاخدهای کلیدی عملکرد 2هدفمند ،و غیره
گسترش یافته است ،توصیه میشود (شکل .)۳-۳
ابعاد ارزیابی برای فرایند تولید بهینٔه هدف از هر دو فاکتور موفقیت اولو یتبندی فاز  ( ۱بهعنوان مثال ،زمان چرخه ،بهموقع بودن،

سللفارش لیسللازی ،و قابلیت اسللتفاده) و همچنین از عوامل اصلللی اقتصللادی (بهعنوان مثال ،هزینهها ،درجٔه اتوماسللیون ،و مقیاسپذیری)

تشللکیل شللده اسللت .نتایج حاصللل از فازهای  ۱و  2سللطود بلوغ حداکثر و بهینٔه خدمات یا محصللول اسللت و همچنین روند تولید هدف

اساسی و ازاینرو ،هدف فراگیر و مسیر توسعٔه سراسری تالشها برای دیجیتالسازی فرایند است.

Suppliers, Inputs, Process, Outputs, And Customers, SIPOC

1

Key Performance Indicator, KPI

2

2۰

پژوهشکده پولی و بانکی

ورودی

تأمینکننده
• مدیر تولید

• پیشنهاد محصول

• کمیتٔه راهبری NPP

• مفهوم سطح باال

فرایند
پیشنهاد محصول را تهیه کنید
پیشللللنهللاد محصللللول را عینیللت
ببخشید.
ایجاد مفهوم سطح باال

• برآورد بازار

 ،CTestارز یابی و اولو یتب ندی

• ارزیابی ریسک

ایدٔه محصلللول ،تصلللمیمگیری در
مورد پیشنهاد محصول

• تصمیمگیری

خروجی
• تجزیهوتحلیل ،داده
• مفهوم
• محتوا برای مفهوم سللطح
باال
• معیارهای تصللللمیمگیری
متنوع و کامالا تعریحشده

مشتری
• بللازار بلله عنوان مولللد
ایدههای محصول
• هماهنگکننده NPP

• مدیر تولید

• کمیتٔه راهبری NPP

اطالعللات مربوط بلله محصللللول
• ادارات مربوطه

جدید را به سهامداران منتقل کنید

• مفهوم دقیق

• صاحبان محصول
• صاحبان محصول
• مدیر تولید

• ادارات مربوطه
• صاحبان محصول
• بازار و مشتریان

(در نهللایللت ،مفهوم دقیق ایجللاد

محصول

مفهوم دقیق را با سلللل هامداران و

• معیارهای تصللللمیمگیری

کنید).
• مفهوم دقیق نهایی

مالکان نهایی کنید.

متنوع و کامالا تعریحشده

• تصللللمیم نهللایی در
مورد معرفی
• مفاهیم آزمون

هلدایلت ،پشللللتیبلانی ،و ارزیلابی

• نتایج آزمون

آزمون محصول

• محصوالت جدید

در ن ها یت ،مفهوم دقیق را تنظیم

• توصیح محصول

کن ید ،اطال عات را به بخش های

• ا نواع محصلللللوالت
جدید

• اطللالعللات مللربللوط بلله

• مدیر تولید

• مفهوم دقیق

• رئللیللس دپللارتللمللان،

• ارزیابی ریسک

مدیریت عالی

• برآورد بازار

• هماهنگکننده NPP

• مدیر آزمون

مربوط من تقللل کنیللد و معرفی
محصول را انجام دهید

شکل  ۳-۳روشها و ابزار مرحله «طراحی فرایند»

 ۳.۳.۳فاز سوم :تحول
۱

طی دو فاز اول رویکرد دیجیتالی سازی فرایند  ،BearingPointو ضعیت پی شنهاددهی فعلی بهطور کامل از کار در زمینٔه طراحی خدمات
و فرایند مستثنا شده است ،بدون اینکه تحت تأثیر یا محدودیتهای فنی ،سازمانی ،یا آییننامهای قرار داشته باشد .بااینحال ،در فاز سوم،
هدف ا صلی و جهت تو سعه باید با و ضعیت  As-Isمقای سه شود تا بتواند برنامهریزی حوزه 2و جدول زمانی را برای تحول مرحلهبهمرحله
انجام دهد .ازاینرو ،اولین گام از فاز  ،۳تدوین دقیق فرایند  As-Isدر کارگاهها و مصللللاحبههای سللللاختارمند و همچنین ارزیابی اقدامات
مربوط به عملکرد (بهعنوان مثال ،تناوبها ،زمانهای چرخه ،تنبناها ،۳و نرخهای خطا) است.
به همان دالیلی که در فاز  2وجود دارد ،رویکرد سیپور برای م ستند سازی فرایند  As-Isکاربرد دارد .همچنین مقای سه فرایند  As-Isبا
فرایند هدف تعریحشده در مرحلٔه قبلی را سادهتر میکند.
تجزیهوتحلیل امکانسنجی و ارزیابی دقیق کوشش در مورد هر شکاف و درجٔه تحول نیازمند مشارکت گسترده بخش فنّاوری اطالعات

اسللت .در انجام دادن این کار ،باید در نظر داشللت که نبرش موردی کسللبوکار 4فقط در رابطه با بسللته شللدن شللکافهای اضللافی ،سللایر
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پژوهشکده پولی و بانکی
ابتکارات ،یا فعالیتهای بعدی قابلدوام است.
طراحی و برنامهریزی برای انسداد شکافهای فردی عموماً از ایدٔه راهاندازی چابک پروژه ۱پیروی میکند.
با توجه به اصلللطالحات ،فرایندهای  To-Be ،As-Isو هدف باید از یکدیگر تفکیک شلللود .درحالیکه فرایند هدف در فاز  2توسلللعه

یافته و فرایند  As-Isدر مرحلٔه  ۳گردآوری شده است ،هریک از بستههای شکاف برنامهریزیشده بهطور جداگانه در فرایند  To-Beمربوطه

نتیجه میگیرند .بالفاصله پس از پیادهسازی فرایند  To-Beبهصورت خودکار فرایند  As-Isمیشود.

 ۴.۳.۳فاز چهارم :پیادهسازی 2و توجه به مدیریت ریسک
فاز  ۴شامل تحول مرحلهبهمرحله و ان سداد هر شکاف منفرد بهمنظور تحقق بخ شیدن به خدمات یا مح صول هدف و فرایند هدف ا صلی
اسللت .در اینجا از روش توسللعٔه چابک اسللتفاده میشللود (مانند چهارچوب اسللکرام )۳و اجرای الزامات اولویتبندی میشللود و بر روی
اسپرینتهای 4فردی توزیع میشود .ادغام مکرر بازخورد مشتری همراه با اسپرینتها ،ارزیابی مداوم از میزان دستیابی به هدف را فراهم و
رضایت حداکثر مشتری را تضمین میکند (شکل .)۴-۳

شکل  . ۴-۳فرایندهای توسعٔه چابک

با توجه به بازٔه زمانی کلی برای بسلللتن همٔه شلللکافها و تحقق فرایند هدف و خدمات هدف میتوانند طی چندین سلللال گسلللترش پیدا
کنند .با وجود آزمایش و تطبیق مداوم مطابق رویکرد تو سعٔه چابک ،این فرایند باید با فاز  ۱پس از حدود دو تا سه سال دوباره آغاز شود.
دالیل این امر این ا ست که تغییر محیط ،نیازها ،و خوا ستههای م شتری ،رقابت ،روندها ،و فنّاوریها نیاز به تعریح مجدد از م سیر ا صلی
توسعه دارد (شمال واقعی.)5
توانایی مدیریت اثربخش ریسلللک یکی از مهمترین وظایح بانکهای موفق اسلللت .معموالً تسلللهیالت مهمترین منشلللأ ریسلللک و البته

مهمترین منبع درآمد بانک ا ست .رویکردی که بانکها به مدیریت ری سک اتخاذ میکنند باید فراگیر با شد و در برابر شرایط متغیر فردی و
بازار منعطح باشد.
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پژوهشکده پولی و بانکی
در مدیریت ری سک عوامل متعدد از سطح سبد دارایی کل بانک تا سطح تراکنشهای یک فرد م شتری باید در نظر گرفته شود .فرایند

اعطای تسللللهیالت فرایندی پیچیده و چندالیه اسللللت و نیاز به هماهنبی کامل سللللطود مختلح و واحدهای سللللازمانی داخل بانک دارد

(هاینز ،۱بیتا).

 ۴.۳مدیریت تغییر

مدیریت تغییر مداوم چهار فاز دیجیتالیسللللازی فرایند را تکمیل میکند و جریان کاری دائمی را در طول پیادهسللللازی هر گام فردی نشللللان
میدهد .این شامل جنبههای ارتباطی برای ایجاد شفافیت و همچنین اقدامات آموزشی و توسعه است.

تعریح اسللتراتژی ارتباطی و تدوین اهداف داخلی و خارجی ،پیامهای کلیدی ،دسللتورالعملهای دیجیتالسللازی اسللتراتژیک ،و مزایای

موردانتظار از اهمیت باالیی برخوردار اسللت ،زیرا رویکردها (تفکر طراحی ،نمونهسللازی سللریع ،ادغام مشللتری ،همراهی مشللتری ،2تجربٔه
مشتری ،دیجیتالی شدن ،روندها و فنّاوریهای جدید ،پیاده سازی چابک ،و غیره) و تأثیرات (تغییر دائمی ،خدمات جدید ،و درجه باالیی
از اتوماسیون فرایند) بهطوری قابلتوجه از پروژهها و ابتکارات متعارف منحرف میشوند.

این امر بهو ضود شامل مالحظات ساختاری سودمند از عوامل ا صلی در تئوری رفتار کال سیک و تأثیرات مربوط به آمادگی و پذیرش

تغییر ،درر ریسللک و انبیزه در همه گروههای ذینفع اسللت .عالوهبراین ،سللؤاالت محوری مانند مالکیت دادهها و حکمرانی باید بهعنوان
بخشلللی از اقدامات مدیریت تغییر موردبررسلللی و اجرا قرار گیرد .جنبٔه کلیدی دیگر یادگیری سلللازمانی و ارتقا و بهبود قابلیتهای نوآوری

است (شکل .)۵-۳
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فرهنگ نوآوری

شکل  ۵-۳ابعاد قابلیت نوآوری

بررسی اجتنابناپذیر ناشی از پتانسیل نوآوری بانک یا فرآیند شهود-تخمین -واکنش( ۳براساس چارچوب سینفین در شرکت )IBM

و همچنین همکاری متقابل عملکردی در بین بخشها و قسمتهای مختلح باعث ایجاد تغییرات ارزشمند در فرهنگ همکاری ،سازمان،

و فرایندهای بانک میشود .پیشرفتها میتوانند بهطور فعال در تمام ابعاد ششگانٔه قابلیت نوآوری حاصل شوند.
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پژوهشکده پولی و بانکی

 ۵.۳عوامل موفقیت

تضاد بین نوآوری و فشار هزینهها یکی از چالشهای اصلی بانکها محسوب میشود .ایجاد راهحلهای درهم گسیخته برای تضمین رقابت
در بانک ،نیاز به رویکرد دیجیتالی سازی فرایند دارد که پایٔه روش شناختی برای تالشهای دیجیتال سازی را در سرا سر سازمان فراهم و از
برطرف شدن تضاد پشتیبانی میکند.

بهخ صوو برای تعریح خدمات و مح صوالت جدید دیجیتال و فرایندهای تولید مرتبط ،رویکرد دیجیتالی شدن فرایند نق شی مهم را

ایفا میکند ،زیرا اکثر هزینههای تولید بعدی ،پیشازاین و در طول دورٔه طراحی خدمات و محصوالت تعیین میشود.

بااینحال ،این رویکرد برای بهبود تدریجی خدمات ،محصللللوالت ،و فرایندها نیز مؤثر اسللللت ،زیرا باید چشللللمانداز هدف تدوین و
جدیدترین فنّاوریها در نظر گرفته شود.
عوامل موفقیت و پیششللرطهای دیجیتالیسللازی فرایند نهتنها شللامل رویکرد روششللناختی بلکه شللامل مالحظات حکمرانی از قبیل

مالکیت دادهها و فرایند نیز ا ست .عالوهبراین ،تعهد مدیریت ار شد و همچنین هدف مبتنی بر تو سعٔه دانشبنیان تو سط کارکنان (مجموعه
مهارتهای روششناختی و فنّاوری) هر دو الزم است تا بهتدریج داخلیسازی تغییرات بههمراه تحول دیجیتالی از راه برسد.
داخلیسلللازی در درون بانک با پیادهسلللازی شلللاخدهای کلیدی عملکرد که عملکرد فرایند ،درجٔه تحقق خواسلللتههای مشلللتری ،و
همچنین پایداری تالش دیجیتالسازی را اندازهگیری میکند ،پشتیبانی میشود.

موضلللوع دیگری که باید موردتأکید قرار گیرد ،مدیریت داده اسلللت که با توجه به دیجیتالیشلللدن فرایندها و مدیریت فرایندهای عمدتاً

خودکار آینده ،اهمیتی قابلتوجه دارد .در کنار معیارهای در دسللترس بودن ،کیفیت ،محرمانبی ،و یکپارچگی ،تعریح روشللنی از الزامات
داده و شنا سایی منابع منا سب از عنا صر ا صلی ا ست .تدوین حکمرانی منا سب و یکپارچگی سازمانی ضروری ا ست تا نق شه و معماری
ساختارمند را در نظر بگیرد.

رویکرد دیجیتال سازی مشتریمحور تمام ذینفعان مربوط را در ابتدای فرایند ادغام میکند تا فرایند دیجیتال الزامات داخلی و خارجی

را در نظر بگیرد( .بهعنوان مثال ،دفاتر مرتبط با اربابرجوع و پ شتیبان ۱و همچنین فنّاوری اطالعات) .اجرای فازهای  ۱و  2بدون در نظر
گرفتن فرایند  As-Isو همچنین گنجاندن زودهنبام مشلللتری و تمایل به همراهی با مشلللتری بهطور خاو خدمات و فرایندهای نوآورانه را
امکانپذیر میسازد.

درنتیجٔه پروژههای دیجیتالسللللازی فرایند ،نوآوری بهطور خودکار در بانک ایجاد ،آموزش ،و تجربه میشللللود و بنابراین ،قابلیتهای

نوآوری افزایش مییابد .بهطور همزمان ،بازده هزینه از طریق درجهای مناسب از اتوماسیون بهبود مییابد.

رویکردهای پیادهسازی چابک ضمن فراهم کردن انعطافپذیری باالتر ،از تحقق سریع پشتیبانی میکند.

 ۶.۳نتایج کلیدی

 .۱بانکها با چالش غلبه بر تضاد بین الزامات نظارتی ،نوآوری ،و کارایی روبهرو هستند .رویکرد دیجیتالیسازی فرایند جامع و مرحلهای
 BearingPointاز حلوفصل این مناقشه پشتیبانی میکند.

 .2این رویکرد برای به حداقل رساندن تأخیر پیادهسازی و تحقق ملموس خدمات ،محصول ،فرایند ،و الزامات داده طراحی شده است.
 .۳فرایند نوآوری نظاممند در مراحل اولیه (ازجمله تفکر طراحی ،جذب مشلللتری ،همراهی مشلللتری ،و غیره) اثربخشلللی باال و همچنین
گرایش نتیجهبخش به خواستههای مشتری را فراهم میکند.
 .۴از طریق درجٔه اتوماسللیون مناسللب و اسللتفاده از فنّاوریهای جدید مانند اتوماسللیون فرایند روباتیک یا هوش مصللنوعی ،کارایی بهینٔه
هزینه هدف قرار میگیرد.

 .۵رویکرد پیادهسازی چابک از تولید سریع اثر و واکنشهای انعطافپذیر در برابر تغییرات یا اولویتبندی مجدد پشتیبانی میکند.
 .۶رویکرد مدیریت تغییر مداوم ،جامع ،و یکپارچه نهتنها خود ابتکار عمل را ت سهیل میکند ،بلکه افزایش قابلیت نوآوری در کل سازمان
را امکانپذیر میسازد.

 7.۳شناسایی فرایندهای کلیدی بانک و بهبود آنها

مهمترین روشهای شناسایی فرایندهای کلیدی عبارتاند از:


طوفان فکری؛

Front and back office
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مصاحبه با ذینفعان کلیدی؛

استفاده از خدمات مشاور خارجی؛ و
کار با مدل استاندارد و تطبیق آن با شرایط خاو سازمان




مدل پورتر

چهارچوب طبقهبندی فرایند APQC

 مدل فرایندهای بانکی سیستم بانکداری جامع اوراکل فلکسکیوب.
همچنین پس از شناسایی فرایندهای کلیدی بانک برای بهبود و کنترل کیفیت بهرهوری آنها میتوان از چهارچوب طبقهبندی فرآیندهای
بانکی اسللتفاده کرد .آخرین نسللخٔه چهارچوب طبقهبندی فرایندهای بانکی (نسللخٔه  - ۶.۱آیبیام و ایپیکیوسللی )2۰۱۴ ،۱چهارچوبی
اسللللتاندارد برای شللللناسللللایی فرایندهای بانکی ارائه میکند که فرایندهای بانکی را به  ۱2گروه مختلح تقسللللیم میکند ۵ .گروه بهعنوان

فرایندهای عملیاتی شللناخته میشللوند که در شللکل  ۶-۳نمایش داده شللدهاند 7 .گروه دیگر (شللکل  )7-۳شللامل فرایندهای مدیریتی و
پشتیبانی است.

۱
توسعٔه چشمانداز و
استراتژی

2
توسعٔه محصوالت
و خدمات

۳
بازاریابی و فروش
محصوالت و
خدمات

۴
عرضٔه محصوالت و
خدمات

۵
مدیریت خدمات
مشتری

شکل  ۶-۳فرایندهای عملیاتی بانکی در چهارچوب طبقهبندی فرایند APQC
منبع :آیبیام و ایپیکیوسی ()2۰۱۴

 ۶توسعه و مدیریت سرمایههای انسانی
 7مدیریت فنّاوری اطالعات
 ۸مدیریت منابع مالی
 ۹تملک ،ساختوساز و مدیریت اموال

 ۱۰مدیریت ریسک سازمانی ،تطبیق ،ترمیم ،و انعطافپذیری
 ۱۱مدیریت روابط برونسازمانی
 ۱2مدیریت دانش ،بهبود ،و تحول

شکل  7-۳فرایندهای مدیریتی و پشتیبانی در چهارچوب طبقهبندی فرایند APQC
منبع :آیبیام و ایپیکیوسی ()2۰۱۴

 ۸.۳روش بهبود فرایندهای بانکی بر اساس APQC

بر ا ساس چهارچوب طبقهبندی فرایندهای نوین که تو سط  APQCو  IBMتهیه شده ا ست ،چهارچوب طبقهبندی فرایندهای بانکی برای

تعریح فرایندهای بانکداری خرد در سللراسللر جهان تعریح شللده اسللت .نسللخه  ۶.۱.۱آخرین نسللخه این چهارچوب اسللت .تجربه نشللان
میدهد که پتانسلللل یل محک مرجع برای بهبود چشللللمگیر در ای جاد مقایسللللههای آماده و جسللللتوجوی بینشهایی که بهطورمعمول در
IBM & APQC
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پارادایمهای درون صنعت یافت نمی شود نهفته است .محک مرجع خاو صنعت نیز برای سازمانها بسیار باارزش است ،به همین دلیل

 APQCو  IBMدر ابتدا چهارچوبهای طبقهبندی فرایندهای مخصوو صنعت را در سال  2۰۰۸توسعه دادند .بدینمنظور ،چهارچوب
طبقهبندی فرایندهای  APQCبه سللازمانها این امکان را میدهد تا فرایندهای تجاری خود را در طبقهبندی سللاختاریافته مشللاهده کنند .با
ا ستفاده از این طبقهبندی ،م شاغل میتوانند در مورد عملکرد فرایندی ت صمیمگیری عینی دا شته با شند و آن عملکرد را هم درون سازمان و
هم با بیرون سازمان مقایسه کنند.

چهارچوب بینصللنعتی بیش از  2۰سللال اسللتفادٔه خالقانه توسللط هزاران سللازمان در سللراسللر جهان را تجربه کرده اسللت .چهارچوب
طبقهبندی فرایندها پایه و اسللللاس پایگاهدادٔه محک اسللللتانداردهای باز ۱و کار رهبران صللللنعت مشللللاورٔه جهانی آن را فراهم میکند .این

چهارچوب طبقهبندی فرایندهای خاو در صللنعت با اسللتفاده از اصللول راهنمایی چهارچوب طبقهبندی فرایندها و مباشللرت  APQCدر
صنعت خردهفروشی بانکداری گسترش مییابد.

هر نسخٔه چهارچوب طبقهبندی فرایندها به پیشرفت خود ادامه خواهد داد ،زیرا پایگاهدادٔه محک استانداردهای باز ،تعاریح ،فرایندها،

و اقدامات بیشتری را توسعه میدهد.

 ۱.۸.۳تجربٔه بانک فدرال وام مسکن سانفرانسیسکو

2

نرخ چرخش مدیریتی پایین و مناصلللب شلللغلی بلندمدت برای رهبران بانک فدرال وام خانه سلللانفرانسلللیسلللکو منجر به بوروکراسلللیهای

مسللتحکم و فرایندهای ناکارآمد شللده بود .هنبامیکه مدیرعامل جدید ،مارکو رز ،وارد هیئتمدیره شللد و شللروع به کار برای تغییر فرهنگ
گ ستردهتر کرد ،بانک هدف ا ستراتژیک را برای آغاز تحول ناب تو سعه داد .هدف از تحول از بین بردن فرایندهای غیر ضروری تجارت و

تصور مجدد فرایندهای الزم از طریق چرخٔه پیشرفتهای مستمر بود .مارکو رز برای رهبری تحول انتخاب شد و  ۱۵عامل تغییر شرکت را
برای یادگیری ،پیادهسازی ،و پیشروی در اصول ناب انتخاب کرد.
بر اسللاس نظر مدیرعامل جدید ،نخسللتین قدم روشللن شللدن مفهوم ناب در قالب فعالیتهای سللازمان بود .مارکو رز تعریح ناب را

بهعنوان «مجموعهای از اصللول و تکنیکهای مورداسللتفاده برای سللادهسللازی فرایندها و دسللتیابی به نتایج کارا و کارآمد از طریق فرهنگ

پیشللرفت مسللتمر توسللط همه ،در همهجا ،و هرروز» ارائه داد .رز همچنین هشللت اصللل ناب را ایجاد کرد که منجر به تحول ناب سللازمان
میشود و به سنجش موفقیت این برنامه کمک میکند:

 .۱از بین بردن نظاممند ضایعات؛

 .2بهینهسازی جریان کار در سراسر بانک؛

 .۳یادگیری ،نوآوری ،و بهبود؛
 .۴کاهش زمان چرخه و ارائٔه ارزش سریعتر؛
 .۵نهادینهسازی کیفیت در سیستم؛

 .۶علتیابی ریشهای و بهبود دادهمحور؛

 .7درگیر کردن همه و تصمیمگیری غیرمتمرکز؛ و
 .۸اولویتبندی شفاف کارها ،تصمیمگیریها ،و پیشرفتها.

2۶

Open Standards Benchmarking, OSB

1

Federal Home Loan Bank San Francisco
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پژوهشکده پولی و بانکی

 ۴دیجیتال کردن فرایند نمونٔه بانکی
 ۱.۴تمایز بین دگردیسی دیجیتال و بانک دیجیتال

در ادامٔه گزارش ،با توجه به هدف اصللللی که در این گزارش بهدنبال آن هسلللتیم ،بین دو نوع بانک یعنی بانکی که درحالحاضلللر دارای نظام
سنتی و متعارف است و بانکی که دیجیتال است تفاوت قائل شدهایم .این تمایز معنادار است زیرا همانطور که گفته شد ،برخی از بانکها

در اصللل و یا به عبارتی از همان ابتدا دیجیتال بوده و برخی دیگر مانند بانکهای کنونی کشللور سللاختار سللنتی دارند که نیازمند دگردیسللی

فرایندها و دیجیتال کردن هستند.

درحالحا ضر شرکتهای مادر تخ ص صی بانکی ۱دارای خطوط ک سبوکار متفاوتی مانند بانکداری خرد متعارف ،بانکداری شرکتی،
بانکداری اختصللاصللی ،و ...هسللتند .برخی از این شللرکتهای مادر تخصللصللی بانکی خط کسللبوکار بانکی کامالا دیجیتال خرد نیز دارند.
درحالحاضلللر ،عمده بانکهای کامالا دیجیتال در کشلللورهای توسلللعهیافته مانند بانکهای مووِنبانک ،2فیدور ،۳فرسلللت دایرکت( 4تابعٔه
 ،)HSBCامبنک ،5سیمپل 6و ایبنک 7عمدتاً بهعنوان خط کسبوکاری و شرکت فرعی یا تابعٔه ۸شرکت اصلی مشغول به فعالیت هستند.
بانکهای نامبرده شده کامالا دارای زیر ساخت دیجیتال بوده و بدون شعبه و صرفاً تو سط دفاتر اداره می شوند .در ادامه به شکل خال صه،
مدل کسبوکاری دو بانک کامالا دیجیتال در حوزٔه خرد معرفی شده است.

بانک فیدور در سللال  2۰۰۹در آلمان تأس لیس شللده اسللت ،این بانک دارای مدل کسللبوکار کامالا متفاوت از بانکداری متعارف خرد

اسلللت ،بدینصلللورت که تعداد نیروی انسلللانی با اعضلللای هیئتمدیره  27نفر و خدمات آن به تقریباً  ۱۴۵٬۰۰۰نفر ارائه میشلللود .نوع

خدمتر سانی صرفاً آنالین و ادغام شده در قالب معماری باز با ر سانههای اجتماعی مانند لینکداین ،گوگل ،فیسبور ،و ...ا ست .بهعنوان
مثال ،تعداد الیکهای دریافتشللده توسللط مشللتری در فیسبور قابل ارزشگذاری بهشللکل پول و یا تعدیلگر نرخ سللود در محصللوالت
ارائهشده است .این بانک عمدتاً دارای تسهیالتدهی بر اساس روش فردبهفرد است.

با نک معروف دیگر در حوزٔه بان کداری دیجی تال خرد موونب نک اسلللللت که بن یانگذار آن برت کی نگ ،یکی از تأثیرگذاران در حوزٔه

آیندهپژوهی در بانکداری است .این بانک دارای اپهای زیادی برای ارائٔه خدمات متنوع به مشتریان است که ازجملٔه آنها میتوان به چهار
سللامانٔه اصلللی با نامهای « ،»Moven’s SpendMeter« ،»Spend, Save, Live Smarter« ،»Credو «»MoneyPath and Transaction
اشاره کرد.

مشخصات اصلی سامانٔه  Credکه برای نمرهدهی سالمت مالی مشتریان آن بانک است ،در ادامه ارائه میشود:





سامانهای است بر اساس رفتار مالی روزانه مشتری ۹برای درر مشتری از وضعیت سالمت مالی خود ،با ارائٔه فیدبک آنی در هر زمانی
که مشتری با تلفن همراه خود به خرید میپردازد ،وضعیت مالی مشتری را ارائه میدهد.

در این سامانه اثرگذاری نمرٔه  CREDبر کاهش کارمزدها و افزایش نرخهای بهره پسانداز او به شکل شفاف بیان شده است.

ایدٔه رادیکال :رتبهبندی بر اسلللاس شلللبکههای اجتماعی ادغام و یکپارچهسلللازی آن با شلللبکههای اجتماعی فیسبور ،توئیتر ،گوگل ،و
۱۰



لینکداین و تأثیرپذیری از میزان فعالیت اثرگذار در شبکٔه اجتماعی.
همچنین در سللامانٔه  Spend, Save, Live Smarterبه طبقهبندی رفتار مصللرفی مشللتریان و ارائٔه مشللاوره بهمنظور صللرفهجویی در هر
طبقٔه هزینهای برای مشتریان میپردازد.

Bank Holding Company, BHC
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3

First Direct
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8

day-to-day financial behavior
Potential Influencer
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در سلللامانههای  Moven’s SpendMeterو  MoneyPath and Transactionکه از الگوریتم یادگیری ماشلللین ۱اسلللتفاده میشلللود،

گزارشی از وضعیت هزینههای انجام شده توسط مشتری در طول ماه در سه ناحیٔه سبز  ،زرد  ،و قرمز به م شتریان ارائه داده می شود و
وضعیت آنها را برای کنترل رفتار مصرفی خود هشدار میدهد .در سامانٔه دوم که باید در بستر بانکداری باز 2و با مشارکت طرف سوم
ایجاد شود ،مشتری قادر است که با استفاده از اپ نصب شده بر روی موبایل خود ،مسیر مصرف در تمام حسابهای بانکی خود را

داشته باشد.

بهمنظور بهرهبرداری از نمونٔه واقعی و معتبر که در نظام بانکی برخی از بانکهای معتبر دنیا پیاده سازی شده ا ست ،در این گزارش یک
کربانک واقعی پیادهسللازیشللده توسللط یکی از شللرکتهای معتبر دنیا در این حوزه یعنی شللرکت اوراکل ۳را بهعنوان کر مبنا قرار میدهیم.
ازجمله مهمترین دالیل الهامپذیری از این کربانکداری جامع در این تحقیق به موارد ذیل میتوان اشاره داشت:


این کرِ بانکی کر بانکداری جامع 4است که قابلیت پیادهسازی انواع خدمات و محصوالت بانکداری در این حوزه را داراست؛



این کربانکداری جامع با توجه به بخشهای متفاوت خطوط کسللللبوکاری متفاوت بانکی و مدیریت در داخل بانک قابلیت دیجیتال



کردن فرایندهای بانکی را مهیا کرده است؛
عالوهبراین ،کربانکداری جامع در شللبکٔه معماری صللنعت بانکی نیز موردبررسلی قرار گرفت .اگرچه معماری کر در این دو کار با هم
5

متفاوت بوده ا ست ،با توجه به اینکه به جزئیات بی شتری در کربانکداری جامع شرکت اوراکل د ستر سی داریم ،بنابراین ،مبنای کار را

بر استفاده از جزئیات این کربانکی جامع قرار دادهایم.

 2.۴معرفی سیستم کُربَنک اوراکل فلکسکیوب

سی ستم جامع بانکداری اوراکل فلکسکیوب 6بهمنظور مدرنیزه کردن کارایی سی ستمهای کر بانک و گذار به بانک دیجیتال ،چابک ،و مؤثر

طراحی شده است .ازجمله مهمترین نکات برجستٔه این کربانکداری جامع عبارتاند از:



توانمندسازی برای ابداعات و نوآوریهای جدید و تجربیات نسل جدید با ظرفیتهای دیجیتال از ابتدا تا انتها؛

ارتقای بینش و ارتقای فرایندها با تأکید بر تصلللمیمگیری هوشلللمند و اتوماتیکسلللازی فرایندها با اسلللتفاده از فنّاوری مانند یادگیری
ماشین و بیومتریک؛



توانمندسازی یکپارچه شدن سریع و امن با شرکتهای طرف مقابل 7و اکوسیستمهایی که خدمات کسبوکار را از طریق معماری باز



ارائٔه مسیرهای چندگانه با ظرفیت حداکثری در گذار دیجیتالی؛ و

ارائه میدهند؛


پشتیبانی از توسعٔه چندگانه با استفاده از رایانش ابری.

 ۳.۴تبیین خطوط کسبوکار بانکی بر اساس سیستم کربنک اوراکل فلکسکیوب

سیستم کربنک اوراکل فلکسکیوب دارای زیرسیستمهای متفاوتی ازجمله زیرسیستم کارگزاری و معاملهگری ،زیرسیستم کارمزد ،زیرسیستم
کارشناسی ،زیرسیستم بهره ،زیرسیستم نقدینبی ،زیرسی ستم تجهیز و نبهداری ،زیرسیستم محصوالت و خدمات ،زیرسیستم تسویه ،و
زیرسیستم مالیات است .همچنین در این سیستم کربنک ،سایر سیستمها مانند حسابهای پسانداز و جاری ،خودپردازها ،شعب ،اجازه

مشللتریان ،ابزارهای مبادلهای مشللتقات و اختیارات و سلللح ،مبادالت ارزی ،اعتبارات اسللنادی ،محصللوالت بازار پول ،ترهین ،مدیریت

دارایی ،تأمین مالی خرد ،مدیریت وجوه نقد ،دارایی ثابت ،مدیریت موجودی ،تسللللهیالت سللللندیکایی ،اوراق بهادار ،سللللپردٔه مدتدار،
سواپ ،و قراردادهای با نرخ آتی نیز وجود دارد.

Machine Learning
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 ۴.۴انتخاب و بهینهسازی فرایندهای محصول بانکی بر اساس پلتفرم اوراکل فلکسکیوب

با توجه به مباحث ذکرشللده در این بخش ،یکی از خطوط کسللبوکار بانکی ۱یعنی اعتبارات اسللنادی داخلی بهعنوان محصللولی مهم که در
این بخش مقدمات دیجیتالی کردن آن معرفی شللده ،انتخاب شللده اسللت .الزم به یادآوری اسللت که در پلتفرم اسللتاندارد معرفیشللده یعنی

اوراکل فلکسکیوب ،محصول موردنظر دیجیتالی شده همان اعتبارات اسنادی بینالمللی 2یعنی ال سی است .اما با توجه به اینکه اعتبارات
ا سنادی داخلی مح صول بومی سازی شده در صنعت بانکی ا ست ،این مح صول برای این منظور انتخاب شده ا ست .برخی از نکات حائز

اهمیت برای انتخاب این خط کسبوکار بانکی و ساختار پیشنهادی برای دیجیتالی کردن آن عبارتاند از:





دیجیتالی کردن فرایند در نقطٔه شروع یعنی از احراز هویت مشتری بهشکل الکترونیکی انجام میشود؛
خط کسبوکاری که برای این مهم در نظر گرفته شده است ،متفاوت از محصوالت متعارف بینالمللی یعنی السی است؛
با توجه به اهمیت موضوع و تخلفات مالی گسترده در این حوزه ،این محصول بررسی شده است؛ و

در حالت اسللتاندارد بر اسللاس پلتفرم اوراکل فلکسکیوب ،این خط کسللبوکار دارای دو فرایند کامل یعنی اعتبار اسللنادی گشللایش و
پذیرش اسللت .اما در اعتبار اسللنادی داخلی فرایندهای عمدٔه گشللایش ،اصللالد ،ارائٔه اسللناد ،و تنزیل اعتبارات اسللنادی داخلی-ریالی
حائز اهمیت است.

 ۵.۴اعتبارات اسنادی داخلی

یکی از عمدهترین و مهمترین روشهای پرداخت که فروشلللندگان و خریداران کاال و خدمات در کشلللور با اسلللتفاده از این روش مطمئن و
قابلانعطاف ،اقدام به انجام دادن معامله میکنند ،اعتبارات اسللللنادی داخلی اسللللت .با اسللللتفاده از اعتبارات اسللللنادی داخلی ،بانکها به

نمایندگی از خریدار و فروشنده وارد عمل میشوند و ریسک طرفین معامله را کاهش میدهند.

در اعتبار ا سنادی بانکها به نمایندگی از خریدار و فرو شنده و بر ا ساس شرایط اعتبار ا سنادی ،مبادلٔه ا سناد و پرداخت وجه را انجام

میدهند .اعتبار اسللنادی داخلی به ریال در بانکها گشللایش میشللود .همچنین مقصللد کاال و یا خدمت ،اقامتباههای بانکهای مرتبط ،و
متقاضی و ذینفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی ایران واقع شدهاند .بازیگران اصلی خط کسبوکار بانکی یعنی اعتبارات اسنادی داخلی

عبارتاند از:
 متقاضی :خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش میشود؛






ذینفع :فروشنده یا پیمانکار که اعتبار اسنادی داخلی به نفع او گشایش میشود؛

بانک گشایشکننده :بانکی که بنا به درخواست متقاضی ،اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی میکند؛

بانک ابالغکننده :بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایشکننده به ذینفع ابالغ میکند؛
بانک تأییدکننده :بانکی که بنا به درخواست و یا به اجازٔه بانک گشایشکننده ،تأیید خود را بر روی اعتبار اسنادی میافزاید؛

بانک تعیینشده :بانکی که از سوی بانک گشایشکننده مجاز به دریافت و بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذینفع میشود؛



ارائٔه اسناد مطابق :عبارت از ارائٔه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گ شایش یافته ،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی



سررسید اعتبار :روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ،ذینفع اعتبار میتواند نسبت به ارائٔه اسناد اقدام کند؛ و

۳

یا یوسیپی و مفاد بخشنامٔه شماره  ۹۵/۶2۸۰۵مورخ  2۹اردیبهشتماه  ۱۳۹۵بانک مرکزی؛



سامانٔه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام) :سامانهای که در بانک مرکزی ج.ا.ا .راهاندازی شده است و امکان تبادل تمام پیامهای مالی

بینبانکی بهطور متمرکز ازجمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را بهصورت استاندارد فراهم میسازد.

در گام اول برای شروع دیجیتالی کردن هر خط ک سبوکار و یا مح صول بانکی ،تدوین شنا سنامٔه تف صیلی از آن دارای اولویت ا ست،

نمونهای از شناسنامٔه تدوینشده در این بخش برای اعتبارات اسنادی داخلی و ابعاد اصلی آن در جدول  ۱-۴آورده شده است.

همانطور که در این جدول نیز نشلان داده شلده اسلت ،در شلناسلنامٔه تفصلیلی تهیهشلده عالوه بر واحدهای مدیریتی ذیربط در ارائه و

تأیید محصللول ،باید شللرد وظایح تمام ارکان شللعب سللتاد و بانک نیز مشللخد شللود .ارائٔه این جزئیات باعث سللرعت در ارتقا و بهبود
فرایند محصول در مراحل بعدی خواهد شد.

Line Of Bussiness, LOB

1

Letter of Credit, LC

2

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP

3

2۹

پژوهشکده پولی و بانکی
جدول  ۱-۴فرم نمونٔه شناسنامٔه تفصیلی برای اعتبارات اسنادی داخلی
فرم شناسنامه فرایند تفصیلی
نام فرایند

گشایش اعتبارات اسنادی داخلی

مسئول انجام

مدیریت امور بینالملل /ادارات ارزی

نحؤه انجام دادن فرایند در بانکهای کشور

دستی

فرایند دریافت درخواست
دریافت کد منحصر از سامانٔه سپام توسط شعبه
شرد جزئی مراحل

فرایند اعتبارسنجی
تا صلللدور مصلللوبه اعتباری توسلللط امور اعتبارات ،امور بینالملل مدارر گشلللایش را بررسلللی کرده و در ارتباط با
کاستیهای مدارر و پرونده با مشتری هماهنگ میکند.
در نهایت ،اطالعات موجود در مورد اعتبار اسنادی داخلی موردنظر در کربانک ثبت و بایگانی میشود.

۱.۵.۴دیجیتالی کردن فرایند اعتبارات اسنادی داخلی

ابزار اصلللی که برای تفکیک فرایندهای خط کسللبوکاری اعتبارات اسللنادی داخلی اسللتفاده میشللود ،شللناسللایی کارها و زیرفرایندهای فرایند
اصلی با استفاده از فلوچارت آن محصول است .فلوچارت اصلی این محصول برای ساده سازی و نشان دادن نحؤه دیجیتالی کردن این فرایند

بر اساس بخشنامٔه مورخ اردیبهشتماه  ۱۳۹۵بانک مرکزی است .در فلوچارت اصلی هر عالمت در شکل  ۱-۴معرفی شده است.
شروع پایان

عملیات

شرط

زیرفرایند عملیات
گسترده

شکل  ۱-۴معرفی عالئم فلوچارت

فرایند اصلی گشایش اعتبارات اسنادی
برای تحول دیجیتال در فرایند منتخب باید جزئیات فرایند را بهخوبی شلناسلایی کرد و اجزای آن را موردبررسلی قرار داد .با شلناخت کامل

فرایند ،بازطراحی آن بهگونهای که از ابتدا تا انتها بتواند بهصلورت دیجیتال تعریح شلود ،امکانپذیر اسلت .فرایند اصللی گشلایش اعتبارات

اسللنادی داخلی-ریالی در شللکل  2-۴ارائه شللده اسللت .این فرایند خود از زیرفرایندهای متعدد تشللکیل شللده اسللت که میتواند به شللکل

زیرمجموعهای از فرایند گ شایش اعتبارات ا سنادی داخلی-ریالی و یا م ستقل از آن تعریح شود .بهطور مثال ،فرایند احراز هویت م شتری

۳۰

پژوهشکده پولی و بانکی
که بین بیشللتر فرایندهای بانکی اصلللی مشللترر اسللت ،میتواند بهعنوان فرایندی مسللتقل تعریح شللود ،درحالیکه جزئیات فرایند دریافت

درخوا ست واب سته به نوع درخوا ست یعنی گ شایش اعتبار ا سنادی داخلی ا ست .درحالحا ضر ،در بانکهای ک شور بخ شی مهم از فرایند
گشللایش اعتبار بهصللورت دسللتی انجام میشللود و تغییرات صللورتگرفته محدود به رقمی کردن بوده و توجهی به تغییر تجربٔه مشللتری در
فرایند گ شایش اعتبار ن شده ا ست .در شکل  2-۴برای هریک از مراحل فرایند ا شاره شده ا ست که مرتبط با کدام ماده یا مواد بخشنامٔه

بانک مرکزی اسلت .زیرفرایندهای این فرایند در شلکلهای بعدی ارائه شلده اسلت .دو زیرفرایند مربوط به مواد  ۴۴و  ۴۵بخشنامه بهدلیل
اینکه خود فرایندهایی مهم در سازمان بانک است و شامل زیرفرایندهای متعدد میشود ،در این مطالعه موردبررسی قرار نبرفته است .البته
بانک دیجیتال نیاز دارد که تمام فرایندها بهویژه این نوع فرایندهای عمومی دیجیتالسازی شود.

شروع

احراز هویت
مشتری
فرایند ورود
جزئیات

بخشهایی از ماده
۵

فرایند دریافت
درخواست

ماده ۱۰

دریافت شماره منحصر به
فرد از سامانه پیامرسانی
الکترونیکی مالی سپام

مواد  ۱۳تا 2۰

فرایند تعیین مبنای
عقدی گشایش
اعتبار اسنادی
داخلی

فرایند بررسی
کنترل های داخلی
موفق است؟

خیر

ماده 2

خیر

ماده ۴۴

بله

خیر

فرایند بررسی
دستورالعملهای
مبارزه با پولشویی
موفق است؟

ماده ۴۵

بله

فرایند اعتبارسنجی
برای بررسی سقح
اعتباری موفق
است؟

فرایند
پیشپرداخت

مواد  ۴و ۵

بله

ماده ۳

خیر

فرایند وثیقهگیری

فرایند استعالم
وضعیت منفی
موفق است؟

ایجاد تغییر جزئیات
اعتبار اسنادی

بله

اطالع به مشتری مبنی بر
رد درخواست گشایش
اعتبار اسنادی

ذخیرهسازی مدارر

توقح

پایان

شکل  2-۴فرایند اصلی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی

۳۱

مواد  ۶و 7

پژوهشکده پولی و بانکی
زیر فرایند درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

همانگونه که در شللکل  ۳-۴مشللاهده میشللود ،مدارر دریافتی در زیرفرایند درخواسللت گشللایش وابسللته به هویت متقاضللی اسللت .اگر
متقاضللی شللخد حقیقی یا حقوقی غیردولتی باشللد ،با ارائٔه مدارر کامل طبق مواد  ۱۱و  ۴۵فرایند کامل میشللود .این درحالی اسللت که
مدارر موردنیاز وزارتخانه یا نهاد دولتی بر اساس مادٔه  ۵و تبصرههای آن پیچیدگیهای بیشتری دارد.

شروع فرایند درخواست

دریافت درخواست
مشتری برای گشایش
اعتبار اسنادی داخلی-
ریالی

متقاضی وزارتخانه
یا نهاد دولتی است؟

ماده ۵

خیر
بله

ماده  ۵تبصره 2

نهاد متقاضی از بودجه
عمومی استفاده میکند؟

خیر

بله

ماده  ۵تبصره ۱

اجرای پروژه تدریجی یا به
طور یکجا در سال های بعد
است؟

خیر

دریافت مستندات دال بر
عدم استفاده از بودجه
عمومی تاییدیه
خزانه داری کل کشور و یا
خزانه داری معین استان

بله
دریافت تاییدیه
ذیحسابی مبنی بر
تصویب حداقل معادل
مبل اعتبار اسنادی
داخلی مورد درخواست
در بودجه سالیانه

دریافت مستندات
تضمین سازمان برنامه
مبنی بر پیشبینی اعتبار
الزم در بودجه سالهای
مربوط و تضمین
پرداخت توسط سازمان
برنامه

مواد  ۱۱، ۵و
۴۵

آیا مدارر طبق مواد  ۱۱و  ۴۵و برای
وزارتخانهها و نهادهای دولتی ماده  ۵و
تبصرههای آن کامل است؟

خیر

دریافت مدارر ناقد
بله

پایان زیرفرایند

شکل  ۳-۴زیرفرایند درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

۳2

پژوهشکده پولی و بانکی
زیر فرایند تعیین مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

یکی از مهمترین تفاوت های نظام بانکی ایران با بانکداری متعارف در جهان ،اهمیت مبنای عقدی قراردادهاسللللت .برای رعایت الزامات
شرعی ،نیاز است از عقود مرتبط استفاده شود .این ویژگی در استاندارهای جهانی چندان موردتوجه قرار نبرفته است و در صورت توجه

به آن معموالً بر ا ساس فقه شافعی ا ست و نه بر ا ساس فقه شیعه .با توجه به اینکه در روشهای تأمین مالی نمیتوان از عقد قرض بهدلیل

بحث ربا اسللتفاده کرد ،بخشنامٔه بانک مرکزی دو نوع قرارداد اسللتصللناع و مرابحه را برای بحث تأمین مالی در گشللایش اعتبار اسللنادی

داخلی-ریالی ارائه کرده است .درصورتیکه گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی بهقصد تأمین مالی نباشد ،از قرارداد جعاله استفاده شده
و بانک بهجای دریافت سلللود ،تنها به دریافت کارمزد میپردازد .این زیرفرایند کامالا قابلیت دیجیتالیشلللدن دارد و حتی میتوان با طراحی
پرس شنامهای با سؤاالت ساده ،م شتری را در یافتن نوع قرارداد مناسب وی یاری کرد .باید توجه کرد که در بانکداری اسالمی بر مبنای فقه
شیعه ،انواع عقود مختلح وجود دارد که در روابط بانکی میتواند موردا ستفاده قرار گیرد .درحالحا ضر ،این سه نوع عقد از سمت بانک

مرکزی جمهوری اسللالمی ایران شللناسللایی و در مقررات ارائه شللده اسللت .این در حالی اسللت که در آینده نیز ممکن اسللت عقود دیگری با

توجه به ویژگیهای قرارداد نیز ارائه شللللود که باید طراحی و پیادهسللللازی فرایندها بهگونهای انجام گیرد که امکان افزودن انواع عقود جدید
فراهم باشد (شکل .)۴-۴

شروع فرایند تعیین مبنای عقدی
گشایش اعتبار اسنادی داخلی

قصد بانک تامین
مالی است؟
بله

خیر

خیر

ماده ۱۴
نوع قرارداد جعاله
گشایش اعتبار اسنادی
داخلی

موضوع قرارداد
کاالی موجود یا
خدمت است؟
بله

ماده ۱۵

نوع قرارداد استصناع

نوع قرارداد عقد مرابحه

پایان زیرفرایند

شکل  ۴-۴زیرفرایند تعیین مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

۳۳

پژوهشکده پولی و بانکی
زیرفرایند اعتبارسنجی

زیرفرایند اعتبارسللللنجی یکی از مهمترین فرایندهای هر بانکی اسللللت .در بخشنامٔه بانک مرکزی چندان به کموکیح فرایند اعتبارسللللنجی
پرداخته نشده است .با توجه به این موضوع ،فرایند بر اساس وجود داشتن یا نداشتن سی ستم اعتبارسنجی متمرکز طراحی شده است .در
زیرفرایند اعتبار سنجی فلکسکیوب در صورت نبود اعتبار کافی ،امکان برر سی و تأیید افزایش دلبخواه حد اعتباری وجود دارد ،درحالیکه

بخش نامٔه بانک مرکزی این اجازه را نمیدهد .بدینترتیب ،پیادهسللللازی تحول دیجیتال برای این فرایند در ایران کاملتر خواهد بود و با

حذف بخش تغییر دلبخواه که بهناچار غیردیجیتال و با دخالت ان سانی همراه ا ست ،این فرایند میتواند کامالا دیجیتال سازی شود ( شکل
.)۵-۴
شروع فرایند اعتبارسنجی

سیستم اعتبارسنجی
متمرکز وجود دارد؟

محاسبه حد
اعتباری با توجه به
مقررات

دریافت حد اعتباری
مشتری از سیستم
اعتبارسنجی

خیر
خیر

اعتبار کافی است؟

بررسی امکان افزایش
دلبخواه حد اعتباری
دستورالعمل بانک
مرکزی این را
نمیپذیرد

تایید افزایش حد
اعتباری؟

بله

خیر

بله

پایان زیرفرایند ناموفق

پایان زیرفرایند موفق

شکل  ۵-۴زیرفرایند اعتبارسنجی

بخش دریافت/محاسبه حد اعتباری مشتری میتواند محل ورود فنّاوریهای نوین باشد .استفاده از یادگیری ماشین و شبکههای عصبی

در تعیین نوع م شتری (خوشح ساب/بدح ساب) و حد اعتباری او میتواند موردا ستفاده قرار گیرد .حتی م شتری میتواند با در اختیار قرار

دادن دسللترسللی به دادههایش در بانکهای دیگر از طریق APIهای بانکی ،اطالعات بیشللتری وارد سللیسللتم یادگیری ماشللین بانک کرده و

اعتبارسنجی قویتری فراهم کند .این نوع تغییر فرایند محاسبٔه حد اعتباری میتواند تجربٔه مشتری از درخواست گشایش اعتبار اسنادی را

۳۴

پژوهشکده پولی و بانکی
به کل با آنچه تا امروز انجام میگرفته اسلللت ،تغییر دهد .با این تغییر ،بانک به اهداف اصللللی دیجیتالسلللازی که در ابتدای گزارش بدانها

اشاره شد نزدیکتر میشود.
زیرفرایند استعالم نبود وضعیت منفی

بر ا ساس بخشنامه بانک مرکزی ،متقا ضی گ شایش اعتبار ا سنادی داخلی-ریالی باید بهلحاظ و ضعیت بدهی غیرجاری و چک برگ شتی با
اسلللتفاده از سلللامانٔه یکپارچه اطالعاتی مشلللتریان بررسلللی شلللود .ارتباط با این سلللامانه میتواند اتوماتیک باشلللد و بهسلللرعت انجام گیرد.

درصورتیکه بانک مرکزی برای سامانٔه یکپارچٔه اطالعاتی مشتریان  APIفراهم کند این ارتباط کامالا دیجیتال خواهد بود (شکل .)۶-۴

شروع فرایند استعالم
وضعیت منفی
استعالم وضعیت بدهی
غیرجاری و چک برگشتی
متقاضی از سامانه
یکپارچه اطالعاتی
مشتریان

خیر

ماده ۳

آیا دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء
اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه
بانکی است؟

بله

خیر

مشتری شخد
حقوقی است؟
بله
استعالم وضعیت بدهی
غیرجاری و چک برگشتی
صاحبان امضای مجاز و
اعضای هیات مدیره از
سامانه یکپارچه اطالعاتی
مشتریان

خیر

تبصره ماده
۳

آیا دارای سابقه چک برگشتی رفع
سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد
شبکه بانکی است؟

بله

پایان زیرفرایند موفق

پایان زیرفرایند ناموفق

شکل  ۶-۴زیرفرایند استعالم نبود وضعیت منفی

۳۵

پژوهشکده پولی و بانکی
زیرفرایند پیشپرداخت

بر اسللاس مواد  ۴و  ۵بخشنامٔه بانک مرکزی ،بانک باید بخشللی از مبل اعتبار اسللنادی داخلی-ریالی را بهصللورت پیشپرداخت دریافت
کند .در فرایند پیشپرداخت در گشللایش اعتبار اسللنادی (ارزی) در فلکسکیوب حالتی پیشبینیشللده اسللت که (بر اسللاس اعتبارسللنجی
صلللورتگرفته از مشلللتری) نیازی به دریافت پیشپرداخت نباشلللد .بااینحال ،بخشنامٔه بانک مرکزی بانک را ملزم به دریافت حداقل ۱۰

درصللد پیشپرداخت از تمام مشللتریان میکند .فرایند پیشپرداخت بهشللدت وابسللته به هویت حقوقی مشللتری دارد .درصللورتیکه مشللتری
وزارتخانه یا نهاد دولتی باشد ،فرایند پیشپرداخت وابسته به قوانین بودجه خواهد بود .بدینترتیب ،اگر بانک تمام ویژگیهای قانون بودجٔه
سللال جاری را در ابتدای سللال وارد سللیسللتم کند ،این مرحله نیز میتواند بهصللورت خودکار صللورت پذیرد .بدینترتیب ،بررسللی چگونبی

بهرهمندی متقا ضی از ویژگیهای قانون بودجه نه به هنبام درخوا ست ،بلکه به صورت کلی در ابتدای سال انجام میگیرد و فرایند به هنبام
گشایش اعتبار بهشدت سریعتر خواهد شد (شکل .)7-۴

شروع فرایند
پیشپرداخت

متقاضی وزارتخانه
یا نهاد دولتی است؟

خیر

بله
نهاد متقاضی از
بودجه عمومی
استفاده میکند؟

خیر

بله

خیر

نیاز به دریافت
پیشپرداخت

اجرای پروژه
تدریجی یا به طور
یکجا در سالهای
بعد است؟

خیر

بله

بله

اخذ پیشپرداخت به
اندازه  ۱۰۰درصد مبل
اعتبار اسنادی داخلی

خیر

اعتبار اسنادی
دیداری است؟
بله

اخذ پیشپرداخت
متناسب با توان و ظرفیت
اعتباری متقاضی حداقل
 ۱۰درصد در زمان
گشایش اعتبار

اخذ پیشپرداخت
متناسب با توان و ظرفیت
اعتباری متقاضی حداقل
 ۱۰درصد

پایان زیرفرایند

شکل  7-۴زیرفرایند پیشپرداخت اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

زیرفرایندهای مهم دیگر فرایند گشلللایش اعتبار اسلللنادی داخلی-ریالی عبارتاند از فرایند بررسلللی کنترلهای داخلی و فرایند بررسلللی
دسلللتورالعملهای مبارزه با پولشلللویی از محدوده این مطالعه خارج اسلللت ،بهدلیل اینکه فرایندهای مهم و اسلللاسلللی هسلللتند ،شلللامل
زیرفرایندهای مهم بوده و از سوی دیگر ،مختد گشایش اعتبار اسنادی نیستند .در ادامه ،فرایندهای اصلی اصالد اعتبار اسنادی و تنزیل

اعتبار اسنادی ارائه میشود.

۳۶

پژوهشکده پولی و بانکی
فرایند اصالد اعتبار اسنادی

فرایند ا صالد اعتبار ا سنادی نیز فرایندی پیچیده ا ست .در صورت درخوا ست تغییر سرر سید ،بخ شی از ت صمیمگیری واب سته به ت صویب
باالترین رکن اجرایی بانک دارد که قابل دیجیتالسللازی نیسللت .از سللوی دیگر در صللورت درخواسللت تغییر مبل  ،تمام مراحل مربوط به
کاهش یا افزایش وثایق ،پیشدریافت ،و بیمه باید انجام گیرد که با وجود پیچیده بودن میتواند تماماً دیجیتالسازی شود (شکل .)۸-۴

شروع

درخواست متقاضی
همراه با موافقت ذینفع

پذیرش بانک
گشایشکننده

افزایش

تامین وثایق

درخواست تغییر
مبل

بدون تغییر

کاهش

خرید کاال

نوع اعتبار اسنادی

سایر

آزادسازی وثایق
اخذ الحاقیه
بیمهنامه گواهی
بیمه

بدون تغییر
عودت مازاد
پیش دریافت

درخواست تغییر
سررسید

حداکثر  ۶ماه

اخذ کسری
پیش دریافت

بیش از  ۱۸ماه

بیش از  ۶ماه

تصویب باالترین
رکن اجرایی بانک

اعمال تغییر سررسید

اعمال تغییر مبل

پایان فرایند

شکل  ۸-۴زیرفرایند اصالد اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

۳7

درخواست تغییر
سررسید

حداکثر  ۱۸ماه

بدون تغییر

پژوهشکده پولی و بانکی
فرایند تنزیل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی بر اساس تبصرٔه  ۱مادٔه  ۳۵بخشنامٔه بانک مرکزی نیاز به اخذ موافقت ارکان اعتباری است .برای
تبدیل این مرحله به زیرفرایندی تماماً دیجیتال نیاز به تفسللللیر بخش نامه اسللللت .بقیٔه موارد همچون رعایت مفاد آییننامٔه تسللللهیالت و

تعهدات کالن ،تطبیق سرزمین ،تعیین نرخ ،و  ...میتواند تماماً دیجیتالسازی شود (شکل .)۹-۴

شروع

ارائه درخواست تنزیل
اعتبار اسنادی داخلی
مدتدار

تبصره  ۱ماده ۳۵

ماده ۳۸

ناموفق

ناموفق

اخذ موافقت ارکان
اعتباری

استعالم از سامانه
تسهیالت و
تعهدات بانکی
مبنی بر اصالت و
صحت

موفق

موفق

رعایت مفاد
آییننامه تسهیالت
و تعهدات کالن و
درصد های ماده
۳۸

اخذ تاییدیه از
طریق سپام از
بانک گشایشکننده
مبنی بر عدم تنزیل
قبلی

موفق

ماده ۴2

ناموفق

ماده ۳۵

ماده ۳۵

موفق

تطبیق سرزمین
گشایش و تنزیل

اخذ شماره درخواست
منحصر به فرد از سپام

تبصره  2ماده ۳۵

موفق

ماده ۴۰

تعیین نرخ قابل
اعمال جهت تنزیل

تنزیل اعتبار اسنادی

اعالم مراتب به بانک
گشایشکننده از طریق
سپام

پایان

توقح

شکل  ۹-۴فرایند تنزیل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی

۳۸

ماده ۳7

پژوهشکده پولی و بانکی

جمعبندی

صنعت بانکداری طی چند دهٔه گذشته رشدی چشمگیر در روشها و ابزارها داشته است ،باوجوداین ،طوفان تحول در راه است .درصورتیکه

بانکها خود را با تحوالت جدید حاصل از رشد فنّاوریهای اطالعات و ارتباطات همراه نسازند ،در رقابت با کسبوکارهای جدید بازنده
خواهند بود .تحول دیجیتالی یا دیجیتالیسازی از بانکداری خرد و در الیٔه تجربٔه مشتری آغاز شده است ،ولی در این بخش محدود نخواهد
ماند .بانکهای آینده بانکهایی هستند تماماً دیجیتال که تمام فرایندهای آنها دیجیتالی شده است .این تنها تجربٔه مشتریان خرد بانک

نیست که از کانالهای ارتباطی دیجیتال میگذرد ،بلکه تمام ذینفعان شامل مشتریان شرکتی و حتی کارکنان و مدیران بانک نیز در تجربٔه

دیجیتال نو در رابطه با بانک خواهند بود .دراینمیان ،ساخت بانک کامالا دیجیتال شاید سادهتر از مهاجرت و تحول دیجیتالی باشد ،ولی
بانکهای فعلی ناگزیر از این تحول هستند .دیجیتالی شدن فراتر از استفاده از فنّاوریهای مدرن است .اصول اساسی بستر تجربٔه بانکداری

نوین عالوه بر استفاده از این فنّاوریها شامل طراحی مجدد تجربٔه کاربرمحور ،جمعآوری بینش مشتری ،بازتعریح مدلهای تجاری ،و
حتی اکوسیستم باز دیجیتالی است.

بررسی بانکهای پیشرو دیجیتال شناخت و آگاهی خوبی از آیندٔه بانکداری ارائه میکند ،ولی تحول به این وضعیت کار آسانی نیست.
اول آنکه باید تمام پیشنیازهای (فعالسازهای) اقتصاد دیجیتال فراهم باشد .دولت و بهصورت کلی حاکمیت و نهادهای ناظر نقشی مهم

در این زمینه میتوانند بازی کنند .فعالسازهای اقتصاد دیجیتال شامل هویت دیجیتالی قابلاعتماد ،هاب دادهای دیجیتالی قابلاعتماد،

معماری رضایت مشتری ،زیرساخت عمومی برای اقتصاد دیجیتالی ،سیاستهای دادهای مقیم ،محاسبات مقیاس ،معماری باز ،سواد

دیجیتالی و رشد کارآفرینی ،سیاستگذاری بر اساس دادههای تجربی و آزمایشی ،و در نهایت امنیت سایبری است .بانکهای سنتی بر پایٔه

حضور فعالسازهای اقتصاد دیجیتال میتوانند وارد تحول دیجیتال شوند .باوجوداین ،برای آغاز تحول دیجیتال نباید منتظر این فعالسازها
باشند ،چرا که تحول کامل دیجیتال خود کاری است سترگ و زمانبر .گام اول دیجیتالسازی بازتعریح تمام خدمات ،محصوالت ،و
رویههای بانک است .در دیجیتالسازی فرایندها ،بهترتیب به طراحی خدمات و محصوالت ،بازطراحی فرایندها ،تحول ،و در نهایت

پیادهسازی همراه با توجه به مدیریت ریسک پرداخته میشود .شناسایی فرایندهای کلیدی بانکها و بهبود آنها هستٔه مرکزی تحول دیجیتال
را شکل میدهد .استفاده از مدلها و طبقهبندیهای استانداردهای بینالمللی میتواند راهکاری مناسب باشد.
در این گزارش بهمنظور نمایش عملی آنچه به بازطراحی فرایندها شناخته میشود ،یکی از فرایندهای مهم و اساسی بانکداری که در آینده
نیز نقشی مهم در بانکداری شرکتی خواهد داشت ،بهعنوان فرایند نمونٔه بانکی انتخاب شده است .اعتبارات اسنادی داخلی یک محصول
بانکی است که تاکنون چندان موردتوجه تغییرات و تحوالت نوین بانکی قرار نبرفته است ،ولی برای داشتن بانک تماماً دیجیتال تمام

فرایندها باید دیجیتالیسازی شود .از سوی دیگر ،بازطراحی فرایندهای این محصول نشان میدهد چگونه دیجیتالسازی میتواند در تمام
ابعاد بانک ظاهر شود و تنها مختد مشتریان خرد و خدمات پرداخت نیست .بهطور مثال ،فرایند تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مراحلی دارد
که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین شده است .درحالحاضر ،تمام مراحل این فرایند بهصورت سنتی صورت میپذیرد،

ولی امکان این وجود دارد که تقریباً تمام مراحل دیجیتالسازی شود .در مرحلهای از این فرایند نرخ تنزیل معین میشود .در بانک دیجیتال

میتوان تعیین نرخ تنزیل را توسط مدل هوش مصنوعی یادگیری ماشین انجام داد که با توجه به زمان سررسید تسویٔه اعتبار اسنادی داخلی
و ویژگیهای آن که ریسک آن را مشخد میکند از یکسو ،و پیشبینی وضعیت عرضٔه تنزیل بر اساس تغییرات نرخ از سوی دیگر ،نرخی
بهینه در نظر بگیرد .بدینترتیب ،مشاهده میشود فرایندهایی که درظاهر فاصلٔه بسیاری با دیجیتالسازی دارند ،به چه میزان میتوانند

دیجیتالسازی شده و با کاهش هزینهها و افزایش سرعت خدمترسانی درآمدی قابلتوجه عاید بانک سازند.

با توجه به وضعیت موجود زیرساختهای اقتصاد دیجیتال در کشور ،پیشنهاد میشود گام اولیٔه بانکها در راستای تحول دیجیتال ،بازبینی

تمام فرایندهای بانکی با نباهی به اجرای تمام دیجیتال فرایند باشد.

۳۹

پژوهشکده پولی و بانکی

منابع و مآخذ
Accenture,

&

Backbase.

(2019).

Accelerating

Digital

Transformation

in

.۱

Banking .

Retrieved

from

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-110/Accenture-Backbase-Digital-Transformation-Banking.pdf

APQC. (2019). “Lean Transformation at the Federal Home Loan Bank San Francisco.” Session Overview from

APQC’s

2019

Process

and

Performance

Management

Conference.

Retrieved

from

https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/lean-transformation-federal-home-loan-bank-sanfrancisco
BearingPoint.

(2018).

Process

digitalization:

for

efficiency

and

innovation

https://www.bearingpoint.com/files/Process_Digitalization_in_Banking_EN_2018.pdf

in

banking.

Forest, H., & Donya, R. (2015). Digitalisation and the Future of Commercial Banking. Whitepaper published by
Deutsche Bank. Retrieved from https://cib.db.com/insights-and-initiatives/flow/35583.htm

Gupta, P., & Tham, T. M. (2019). Fintech: The New DNA of Financial Services. Walter de Gruyter GmbH & Co
KG. ISBN 978-1547417087.

Heins, M. (n.d.). „Digitizing Credit Risk Systems in Banks.” Retrieved from PlugAndPlay website:
https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/digitizing-credit-risk-systems-banks

IBM,

&

APQC.

(2014).

Banking

Process

Classification

Framework

(PCF)

Version

6.1.1.

https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/apqc-process-classification-framework-pcf-bankingpcf-pdf-0

Oracle Financial Services (2019). “Evolving Business Models and The Modern Core Platform,” Whitepaper.

Shivakumar, S. K., & Sethii, S. (2019). Building Digital Experience Platforms: A Guide to Developing Next-

Generation Enterprise Applications. Berkeley, CA: Apress. https://doi.org/10.1007 978-1-4842-4303-9

Skinner, C. (2014). Digital bank: strategies to launch or become a digital bank . Singapore: Marshall Cavendish
Business. ISBN 9789814561808.

Srinivas, V., & Ross, A. (2019). “Accelerating digital transformation in banking.” Deloitte Review, 24(January),
8–25.Retrieved

from

https www2.deloitte.com insights us en industry financial-services digital-

transformation-in-banking-global-customer-survey.html

۴۰

