ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
اﮐﻮﻓﺎرس  ۸۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ
 اﮐﻮﻓﺎرس :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز و ﻟﻐﻮ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
اﺑﻼغ ﮐﺮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﯽ ﭼﻪ زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
 وز ﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮی ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ در ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.

اﻧﺘﺨﺎب  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺮداد
 ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑـﻪ زودی ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻋﻤـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﻨﻮاﺗﯽ ﺣﻘـﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ ﺑـﻪ ﻫﯿـﺄت دوﻟـﺖ ارﺳـﺎل ﻣﯽﺷـﻮد .وی ﮔﻔـﺖ :ﺗﻼـش ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘـﻮق اﻣﺴـﺎل را ﻃﯽ ﻣـﺎه آﯾﻨـﺪه
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎدر ﻗﺎﺳﻤﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ


ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ﺟـﺪول زﻣـﺎﻧﯽ آﻣـﻮزش ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾـﻮﻧﯽ دروس داﻧﺶآﻣـﻮزان از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﻪ آﻣـﻮزش و ﭼﻬـﺎر ﺳـﯿﻤﺎ ﺑﺮای روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ۹۹
اﻋﻼ م ﺷﺪ.

ﺧﻂ ﺑﺎزار  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ  ۲۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ


ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﻮردن ﺳﺤﺮی ﭘﺲ از اذان ﺻﺒﺢ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟ /ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﺖ روزهداری
 ﺗﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت از ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روزه داری اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱

اﮐﻮﻓﺎرس  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن »ﺳﺠﺎم« در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات راﯾﮕﺎن اﺳﺖ


اﮐﻮﻓـﺎرس :ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﻫﺰ ﯾﻨﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ اﺣﺮاز ﻫـﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷــﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺑـﺎﻧﮏ

ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎرش دوﺑﺎره ﺑﺎران در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر
 ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺿـﻤﻦ اﻋﻼـم اداﻣﻪ ﺑـﺎرشﻫـﺎ در ﻧﻮار ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﺑـﺎرش ﺑـﺎران در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر از روز ﭘﻨـﺞﺷـﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد.

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان رﺷﺪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﯾﻮرو و ﭘﻮﻧﺪ


ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۶

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۸

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۹

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

د ﯾ ﻮ ا ن ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۱۰

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

۱۰

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۱۰

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ  -ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

۱۰

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

۱۰

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

۱۰

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :داری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

۱۰

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .وب
ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ...ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰودﻫﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب” ”،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ …ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ و
ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰودﻫﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
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ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز ﺳ ﻔ ﯿ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د  ،ا ﻣ ﻨ ﯿ ﺖ و ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺮا ی ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ﯾ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ
 اﺧﺒﺎر ﭘﻮل /

۰

۰

 ۱۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎرﭘﻮل ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗـﺎﺑﺘﯽ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘـﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻﻮرت ﺣﺴـﺎب” ” ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ :ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﮐﻨﻨﺪ.
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ …ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣـــﻪ اﯾـــﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻬﻤـــﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـــت اﯾــﻦ ﺣـــﻮزه ﭘﺎﺳـــﺦ داده ﺷـــﺪه اﺳــﺖ؛ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ ﺷـــﺎﻫﯿﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ و
ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰودﻫﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۳۰

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤ ﺎ ﻣ ﺮﮐ ﺰ ﻓ ﻨ ﺎ و ر ی و ا ﻃ ﻼ ﻋ ﺎ ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺗ ﺸ ﺮ ﯾ ﺢ ﮐ ﺮد  :ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی
ﺑ ﺎ ز ﺳ ﻔ ﯿ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د  ،ا ﻣ ﻨ ﯿ ﺖ و ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺮا ی ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ﯾ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ  -ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤ ﺎ
 ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ /

۰

۰

 ۱۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗـﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب” ”،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ …ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ و
ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
.۲۰۲۰/۴/۱۳۹۹۰۲۰۹۱۲۵۹۰۹/ 
 در اداﻣــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ آﻣـــﺪه اﺳــﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـــﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑـــﺪاری ﺑـــﺎز ،واﺳـــﻂ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در
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ﻗﺎﻟﺐ  APIاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔـﻮرم ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ و  PCاراﯾـﻪ ﻣﯽ
دﻫ ﺪ .
 ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.

.۲۰۲۰/۴/۱۳۹۹۰۲۰۹۱۲۵۹۰۹/
jpgﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺳـﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ،اﻣﻨﯿـﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺒﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ
و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ آﻣـــﺪه اﺳــﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـــﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑـــﺪاری ﺑـــﺎز ،واﺳـــﻂ ﻫـــﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در
ﻗﺎﻟﺐ  APIاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ و  PCاراﯾﻪ ﻣﯽ
دﻫ ﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
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ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﯾـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﯾﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﯾﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﯾﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐـﺎرت ﮐـﺎرت ﺑﻪ ﮐـﺎرت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴـﺪودی ﮐﺎرت اﺳـﺘﻌﻼم دارﻧـﺪه ﮐﺎرت ارﺳﺎل ﺑﻪ
دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 falsefalseﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺳــﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ،اﻣﻨﯿـﺖ و ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و

ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .

 falsefalseﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑـﺎز ﺳــﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ،اﻣﻨﯿـﺖ و ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼــﯽ ﺳـﺎزی و
ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸــﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬـﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه ]…[ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ
ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب” ”،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ …ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ و
ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰودﻫﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐــــﺎرت ﮐــــﺎرت ﺑـــﻪ ﮐــــﺎرت در ﯾــــﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـــﺖ ﮐﺎرﺗﻬــــﺎ ﭘﺮداﺧـــﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـــﺎ ﮐـــﺎرت ﻣﺴــــﺪودی ﮐـــﺎرت اﺳــــﺘﻌﻼم دارﻧــــﺪه
ﮐﺎرت falsefalsefalseﺑـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑـﺎن
ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب” ”،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ …ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ و
ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰودﻫﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
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ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻣ ﺮﮐ ﺰ ﻓ ﻨ ﺎ و ر ی و ا ﻃ ﻼ ﻋ ﺎ ت ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺗ ﺸ ﺮ ﯾ ﺢ ﮐ ﺮد  :د ا ر ی ﺑ ﺎ ز ﺳ ﻔ ﯿ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د ،
ا ﻣ ﻨ ﯿ ﺖ و ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺮا ی ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ﯾ ﺎ ن
 ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ /

۰

۰

 ۱۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری
از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب” ”،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ …ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ و

ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰودﻫﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 9اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۳۳

رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ« ﻣﺎﻧﺪه و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب« «،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ...ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣـــﻪ اﯾـــﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻬﻤـــﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـــت اﯾــﻦ ﺣـــﻮزه ﭘﺎﺳـــﺦ داده ﺷـــﺪه اﺳــﺖ/ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ ﺷـــﺎﻫﯿﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

۹
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘـﻮل ﻧﯿـﻮز ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﺰارﺷـﯽ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ...ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی اﺳــﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺘــﺪر ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋــﺎت اوﻟﯿـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺪر ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼــت ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴــﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎدر ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎدر ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧـﺪه ﺣﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮑﺎﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﺸـﺨﺼﺎﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻬﺒﺮرﺳـــﯽ اﻧﺘﻘـــﺎل وﺟﻬﺎﺳـــﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺸﺴـــﺮوﯾﺲ ﻫـــﺎی ارزش اﻓﺰودﻫــﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـــﺎ ﺣﺴﺎﺑــﺎراﺋﻪ ﻣﺸـــﺨﺼﺎت
ﻗﺒﻀﺴـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﻤﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪﻫﺎﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎاﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯿﺴـﺮوﯾﺲ
دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارﺷﺨﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺴﺮوﯾﺲ ﮐﺎر ﭘﻮﺷﻬﺴﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ
ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪﻫﺘﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎﺻﺴـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرﺗﺼﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺗﮑﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرﺗـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﮐﺎرﺗﻬﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻤﺴﺪودی ﮐﺎرﺗﺎﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۶:۱۴

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز ﺳ ﻔ ﯿ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د  ،ا ﻣ ﻨ ﯿ ﺖ و ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺮا ی ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ﯾ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ
 ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۱۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۴۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات :ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ...ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی اﺳــﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺘــﺪر ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋــﺎت اوﻟﯿـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺪر ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼــت ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴــﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎدر ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎدر ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧـﺪه ﺣﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮑﺎﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﺸـﺨﺼﺎﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻬﺒﺮرﺳـــﯽ اﻧﺘﻘـــﺎل وﺟﻬﺎﺳـــﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺸﺴـــﺮوﯾﺲ ﻫـــﺎی ارزش اﻓﺰودﻫــﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـــﺎ ﺣﺴﺎﺑــﺎراﺋﻪ ﻣﺸـــﺨﺼﺎت
ﻗﺒﻀﺴـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﻤﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪﻫﺎﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎاﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯿﺴـﺮوﯾﺲ
دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارﺷﺨﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺴﺮوﯾﺲ ﮐﺎر ﭘﻮﺷﻬﺴﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ
ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪﻫﺘﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎﺻﺴـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرﺗﺼﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺗﮑﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرﺗـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﮐﺎرﺗﻬﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻤﺴﺪودی ﮐﺎرﺗﺎﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
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وب ﺳـﺎﯾﺖ رﺳــﻤﯽ روزﻧـﺎﻣﻪ ﺻــﻤﺖ )ﺻــﻨﻌﺖ ﻣﻌـﺪن ﺗﺠـﺎرت( ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ روزﻧـﺎﻣﻪ ﺻــﺒﺢ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴـﺌﻮﻟﯽ ﻧﺎﺻـﺮ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ و
ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺴﺮوی

اﺣﺘﻤﺎل اﻋﻄﺎی وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮔﺴـﺘﺮشﻧﯿـﻮز  -ﺷــﻨﯿﺪه ﺷــﺪه ﮐـﻪ ﺣﻤﯿــﺪرﺿﺎ زادﺑـﻮم ،ر ﯾــﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت در ﻧـﺎﻣﻪای ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻗﺮار اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد در ﯾـﮏ ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﺸـﺘﺮک ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدارت اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻـﺎدرات ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻋﻀـﺎی  ۴اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﻏﺮﻓـﻪ ﺳـﺎزان و

ﺳﺎﯾﺖ داران ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺣـﺪ ز ﯾﺎدی ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺗــﺎ ﮐﻨـﻮن از ﺳـﻮی اﻧﺠﻤـﻦ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌــﺎل در ﺣـﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ،ﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺴﺘﺮش

۹
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اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺴﺘﺮشﻧﯿﻮز؛

اﺣﺘﻤﺎل اﻋﻄﺎی وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮔﺴـﺘﺮشﻧﯿـﻮز  -ﺷــﻨﯿﺪه ﺷــﺪه ﮐـﻪ ﺣﻤﯿــﺪرﺿﺎ زادﺑـﻮم ،ر ﯾــﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت در ﻧـﺎﻣﻪای ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻗﺮار اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد در ﯾـﮏ ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﺸـﺘﺮک ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻـﺎدرات ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻋﻀـﺎی  ۴اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﻏﺮﻓـﻪ ﺳـﺎزان و
ﺳﺎﯾﺖ داران ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺣـﺪ ز ﯾﺎدی ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺗــﺎ ﮐﻨـﻮن از ﺳـﻮی اﻧﺠﻤـﻦ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌــﺎل در ﺣـﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪادﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ،ﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
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ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:
✳ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ

ﺑـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

@int_trade

۹
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ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن  : :ا ﺧ ﺒ ﺎ ر ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
 ﺑﺮای ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨــﺪﮔﺎن و ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺠـﻮز اﺳــﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾـﺎﻓﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ...ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺻــﻮرت ﻧﺴــﺨﻪ وب ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ  IOSو ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـــﺪ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات | ،از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﻪ ﺳـﻪ ﺻــﻮرت ﻧﺴــﺨﻪ وب ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ  IOSو ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـــﺪ در
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺰاﻳﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز را ﺑﺮﺷـﻤﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺑﺎز از ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﻳﻚ ﺧﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﺟﺪﻳـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدرﻧـﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺳﺮوﻳﺲ آﻧﻼﻳﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻣــﺪﯾﺮ ﻓـﺎوا ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﮐﺮدن اﻳـﻦ ﺧـﻂ ،ﻛﺴـﺐ و ﻛـﺎري ﺟﺪﻳـﺪ ﺷﺎﻣـﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي
ﺟﺪﻳــﺪي از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑﺎزارﻳــﺎﺑﻲ ،اراﺋـﻪ ﻳــﺎ ﻓﺮوش ﺧــﺪﻣﺎت ،ﻧــﻮآوري در ﺧــﺪﻣﺎت ،ﻣﻼﺣﻈــﺎت رﻳﺴــﻚ و اﻣﻨﻴـﺖ ،اﻣــﻮر ﻓﻨﻲ،
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ) (SLAرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺳـﺎل  ۱۳۹۸اﻗــﺪام ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﺎزي و ﭘـﺎﻳﻠﻮت
ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز اﻫﻢ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻓـﺎوای ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺑﺮﺷـﻤﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
رﺳﯿﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻣﻨـﺎﺑﻊ داده اي،اﺳــﺘﻘﺮار اﻓﺰوﻧﮕﻲ ،ارﺗﻘـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ زﻳﺮ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ در
ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت از دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤـﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺣـﺪاﮐﺜﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ وارد
ﻋﻤـﻞ ﺷــﺪه و در ﺣـﻮزه ﺧــﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻀـﻮري و ﺑﺎﻧﻜــﺪاري ﺑـﺎز ،اﻗــﺪاﻣﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻳﺠـﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬـﺎي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺎب ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﭘﺎﻳﻠﻮت اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ،راه اﻧﺪازي
ﺳﺮوﻳﺲ ﻛـﺎرت ﺑـﻪ ﻛـﺎرت در اﭘﻠﻴﻜﻴﺸـﻦ ﻫـﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ،راه اﻧـﺪازي ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﺎﻧﻜـﺪاري اﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴﻚ
)وب و ﻫﻤﺮاه( و راه اﻧﺪازي رﻣﺰ دوم ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺎﻣﻜﻲ و ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺰاﻳـﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز را ﺑﺮﺷـﻤﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﻜــﺪاري ﺑــﺎز از ﻧﻈﺮ ﻛﺴـﺐ و ﻛــﺎري ﻳـﻚ ﺧـﻂ ﻛﺴـﺐ و ﻛـﺎري ﺟﺪﻳــﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آن ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎ ﻗﺎدرﻧــﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺳﺮوﻳﺲ آﻧﻼﻳﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺣـﺪاﻗﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳـﺎن ﺑﺎﻧـﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮐﻨـﺪ،ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿـﺎزات ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑـﺪاري ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
وﺟﻮه و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳـﺎ ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ در ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎ ،ﻃﺒـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ
درآﻣﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي ،اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣـﺪﯾﺮ ﻓـﺎوا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﺟﺪﻳـﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫﺎي
ﺟﺪﻳــﺪي از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎزارﻳــﺎﺑﻲ ،اراﺋـﻪ ﻳــﺎ ﻓﺮوش ﺧــﺪﻣﺎت ،ﻧـﻮآوري در ﺧــﺪﻣﺎت ،ﻣﻼﺣﻈـﺎت رﻳﺴـﻚ و اﻣﻨﻴـﺖ ،اﻣـﻮر ﻓﻨﻲ،
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ) (SLAرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪي در اﻛﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:ﻣﺸﺘﺮي ،اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ
)ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﻧﻮآور در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ( ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳـﺮوﻳﺲ ﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ دارد،ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﺑـﺎﻧﻜﻲ )اﻣﻮر ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ،ﻗﺮارداد ،ﭘﺸﺘﻴﺒـﺎﻧﻲ ،ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺎﻟﻲ و  ،(...ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪه زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﺑﺎﻧﻜﻲ و
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺎز ﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﺑﺎﻧـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در راﺳـﺘﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ،ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸـﻲ و ﻧﻮآوري
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﮔﺰاري ،ﺻﺮاﻓﻲ ،ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣـﻮزه ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺻـﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔـﺘﻲ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻤـﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﺳﺎزي ﺻـﺎدراﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺳـﺎل  ۱۳۹۸اﻗــﺪام ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﺎزي و ﭘـﺎﻳﻠﻮت
ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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