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 چکیده
مشتري، کیفیت خدمات  با ارتباط کیفیت به شدت به )PSP1( خدمات پرداخت دهنده ارائه هاي شرکت عملیات موفقیت

براي  هایی روش دنبال به ها شرکتاین ته است. فرایندها وابس کارایی و نیاز مشتریان بر  تکیهپشتیبانی، محصوالت جدید با 
 هوش فناوري ها آن هستند. خود اطالعات فناوري سیستم طریق از شده گردآوري اطالعات عظیم حجم از کارآمدي بررسیِ

 رقابتی مزیت پایان بی ي مسابقه در بتوانند وسیله بدین تا گیرند می خدمت به خود هاي داده دقیق بررسی به منظور را تجاري

 دنبال به تعریفی هر قالب در تجاري هوشبکوشند  آنان نیازهاي به گویی پاسخ در و شوند خودآگاه رفتار مشتریان از بازار در
 تجاري هوش بر مبتنی گیري تصمیم فرآیند. است دقیق و هوشمند تصمیمات اتخاذ از استفاده با سازمان سودآوري افزایش

 تحلیل و تجزیه و پردازش -2. موردنیاز اطالعات و ها داده اکتساب -1: از اند عبارت که شود تقسیم کلی بخش سه به تواند می
 تأثیر باالترین مالی مؤسسات در تجاري هوش حل راه سازي پیاده. آن اجراي پیامدهاي بر نظارت و اقدام -3. اطالعات و ها داده

 بهتر ادراك با سازمان مدیران بنابراین ؛است داشته جدید تجاري هاي فرصت و هزینه در جویی صرفه عملیات، کارایی در را

 نقاط ها توانمندي با مرتبط اطالعات و ها داده ،ها فناوري و کاربردها ،ها مهارت طریق از توانند می وکار کسب چالش پر محیط

 کاربردي هاي برنامه ترین مهم بررسیِ و بحث مقاله این از هدف .دهند ارزیابی قرار مورد را رقبا کار روند و ضعف و قوت

 که است فناوري در جدیدي هاي گرایشمعرفی  نیز رداخت وپ خدمات دهنده ارائه هاي شرکتدر  وکار کسب هوش ي درزمینه

 .باشند مؤثر ها شرکتاین  ي توسعه و رشد در توانند می
 6کاوي داده ،5، سازمان4اطالعات فناوري، 3پرداخت ، صنعت2هوش تجاري واژگان کلیدي:

 
 مقدمه -1

 .است قرار داده خود عمیق تأثیر تحت را پولی صنعت خصوصاً و صنایع، وکار کسب انواع ي همه اطالعات، انقالب جهانیِ ظهور

 تعداد در و یابد میافزایش  دارند دسترسی اطالعات آن به که کاربرانی مربع تعداد ي ریشه با اطالعات این از قطعه یک ارزش
 سیستم در شده ذخیره عظیم اطالعات حجم وجود با .شود می ضرب کنند می کار در آن کاربران این که اي تجاري هاي زمینه

 پرداخت خدمات دهنده ارائه هاي شرکت آنان هاي تراکنش و درباره مشتریان خدمات پرداخت دهنده ارائه هاي شرکت اطالعات
 برند. بهره کامل طور بهراهبردي  و تاکتیکی هاي گیري تصمیم در خود ظرفیت از این توانند می ندرت به

١ Payment Service Provider 
٢ Business Intelligence 

٣ Payment Industry 
٤ Information Technology 

٥ Organization 
٦ Data Mining 
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 و تجزیه براي ابزاري کردن براي پیدا تالش حال در موفقیت، کسب براي نزاع پرداخت در خدمات دهنده ارائه هاي شرکت
 مدیریت مشتري، ، مدیریت٧، مدیریت ریسکبرداري کاله از جلوگیري و تشخیص. هستند این اطالعات از تحلیل کارآمدي

 تمرکز باید همیشه همانند مالی مؤسسات .هستند مؤسسات مالی ي اولیه هاي نگرانی از بخشی ضرر، از و پیشگیري محصول
هوش تجاري  تکنولوژي .کنند معطوف ،باشد می مشتري وفاداري رضایت و اول درجه در که موفقیت کلیدي عوامل بر را خود
 کند فراهم را ابزاري و کند مطلوب فرم به تبدیل و آوري جمع جامع، هاي تحلیل و تجزیه منظور به را پرونده ها میلیون تواند می
 برآورده و احسن نحو به مشتري نیازهاي تأمین مشتري، رفتار درك جهت ها آن از که باشند مجبور و بتواند ها شرکت این که

 .کنند استفاده خود رقیبان سایر برابر در رقابتی مزیت کسب براي درنهایت و مشتري انتظارات کردن
 

 .شوند می تحلیل و تجزیه ها داده از کافی قدر به بزرگ هاي مجموعه در مشتري نیازهاي و عادات در موجود الگوهاي
 این اگر .شود می تر مشکل موقع به و مرتبط دانش شکل به ها آن و پردازش آوري جمع باشد، بیشتر ها داده هرچه حال، این با

 باالیی هاي هزینه ،درنهایت و است کار این در باال بسیار شایستگی نیازمند اغلب شود، انجام مناسب ابزار کمک بدون فرایند
 هاي سیستم سازي پیاده .هستند بینی پیش و سنجش قابل سختی به که داشت خواهد دنبال به نتایجی و کند می تحمیل
 ازجمله خارجی، و منابع داخلی از روزانه عملیات هاي داده پاالیش و ارتقاء ،آوري جمع با ،ها PSP در تجاري هوش

 کمک PSP هاي شرکت به پایین هایی داده بودنِ دسترس در .شود می » یافته ارتقا« هزینه شخص ثالث آغاز با هاي سازمان
 از و شناسایی را بلوغ و ترقی سازگاري با و تازه اندازهاي چشم ایجاد مشتري، روابط جهت تقویت جدید امکانات تا کند می
 .استفاده کنند کافی حد به ها آن
BI هاي زیرساخت بطوریکه دهد می پیوند فناوري اطالعات به مؤثري طور به را وکار کسب هاي استراتژي IT  هاي مهارتو 

 سودآور، مشتریان بندي تقسیم مشتري، وفاداري افزایش BI هاي سیستم در گذاري سرمایه بازده .سازد می متأثر را موجود
 .است PSP هاي شرکت سهام و ارزش بازار افزایش و جدید مشتریان جذب

 
 موضوعادبیات  -2
 وکار کسب هوشمندي تعریف  -1-2

 و سازي یکپارچه، آوري جمع به که دارد اشاره متدهایی و مفاهیم کاربردي، هاي برنامه ،ها تکنولوژي به وکار کسب هوشمندي
 بین دادن ارتباط معناي به هوشمند واژه .داشت بهتري گیري تصمیم تا بتوان پردازند می وکار کسب اطالعات نمایش

 مجموعه هر به وکار کسب واژه .باشد می ماست موردنظر که هدفی آن سمت به کارها کردن هدایت براي موجود هاي واقعیت

 .شود می انجام خاصی باهدف غیره و دولت قانون، تجارت، صنعت، تکنولوژي، دانش، ي در زمینه که گوییم می هایی فعالیت
 داده، و تحلیل تجزیه بازیابی، ذخیره، براي عملکردهایی و ها فناوريکاربردها،  ،ها مهارت مجموعه وکار کسب هوشمندي درواقع

 منظور به تحلیل ارزیابی و طریق از سازي تصمیم فرایند به کمک جهت در وکار کسب محیط و سازمان در دانش و اطالعات

 است سازمان رقابتی توانایی گسترش براي اثربخشی و کارایی افزایش

 وکار کسب هوشمندي اصلی اهداف -2-2
 سازمان حساس و ضروري اطالعاتی نیازهاي تشخیص -1
 وکار کسب محیط هاي سیگنال تشخیص -2

٧ Risk Management 
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 بیرونی منابع از اطالعاتی و سازي بهینه و آوري جمع -3
 سازمان کارکنان دانش و اطالعات از بهینه استفاده -4
 اطالعات و ها داده از عظیمی حجم تحلیل و بندي دسته -5
 محاسباتی و اطالعاتی هاي سیستم ابزارهاي سازي بهینه و اصالح -6
 سازمان اطالعات و ها داده از بجا و درست استفاده -7

 سازمان در وکار کسب هوشمندي فرآیند  -3-2
 یک سؤاالت در هاي پاسخ متناوباً و شده شروع سؤال یک با معموالً .است تعاملی و پویا فرآیندي ،وکار کسب هوشمندي فرآیند
 .آورد می فراهم را مدیران براي تصمیم اخذ براي سازي امکان تصمیمی ها پاسخ این .شود می فراهم تکرار حلقه

 دهی سازمان و ریزي برنامه  -1-2-3
 پی درخواست در ابتدا .شود می بسته کار به وکار کسب فرایند هوشمندي انتهاي و ابتدا در هدایت و ریزي برنامه مرحله

 .شود می آغاز سؤاالت به پاسخ براي ریزي برنامه سؤاالت، نمودن مند قاعده ارشد مدیریت
 منابع از اطالعات آوري جمع  -2-3-2

 گفت توان می نیستند هوشمندي و آگاهی اطالعات اینکه به با علم .دارند وجود سازمان در اطالعات کسب براي زیادي منابع
 منابع و اطالعاتی هاي پایگاه کلیه از اطالعات مرحله این در .شوند می دانش تبدیل و هوش به پردازش و تحلیل از بعد اطالعات
 و آگاهی تا گیرند می قرار و بررسی موردتحقیق الزم منابع عنوان به شده پاالیش و پردازش، آوري جمع)داده مراکز (اطالعاتی

 شود. حاصل ها خواسته و براي سؤاالت مناسب و الزم دانش
 داده پردازش  -3-3-2
 مرحلهاین  نتیجه .گردد می تحلیل و شناسایی ها آن بین و روابط شده سازي مجموعه و آوري جمع ها داده مرحله این در
 اصطالح را به مرحله این .باشد نمودارها یا و فعلی داده پایگاه به ها دادهافزودن  یا اطالعاتی پایگاه ایجاد به منجر تواند می

 .نامند می بارگذاري و دگرگونی استخراج، مرحله
 اطالعات تحلیل و تجزیه  -4-3-2
 در سیستم .گردد می حاصل موردنظر هوشمندي شده، سازي مجموعهاطالعات  از پیشرفته فناوري از استفاده با مرحله این در

 براي اطالعات ابزارهاي کاوش از کننده بررسی تیم .کند می ارائه مدیران به سؤاالت اي هوشمندانه پاسخ مرحله این انتهاي
 جواب کار این نتیجه .کند می فراهم را هوشمندي آن همراه به و دانش و آگاهی کرده و استفاده ها آن تحلیل و بندي دسته

 از موضوع بررسی یا و سؤال تغییر ، امکانمنتشرشده نمودارها و ها جدول ،ها گزارش ارائه در قالب که است موردنظر سؤاالت
 آید پیش است ممکن نیز دیگري جانبی قسمت سؤاالت این در .گردید خواهد فوق فرایند چرخه تکرار منجر به دیگر زوایاي

 .شود می ارسال ابتدایی مرحله به جواب، به رسیدن و براي حل که
 نشر و بندي دسته  -5-3-2

 ها آناز  مؤثري استفاده مدیران و نیستند برخوردار مدیران الزم براي کارایی از عملیاتی مرحله در گیري گزارش ابزارهاي
 استفاده با ها سازمان .نماید می ضروري مناسب راهکارهاي از استفاده و در سازمان وکار کسب هوشمند سکوي استقرار .ندارند

 اهداف راستاي در را موجود ساختارهاي اطالعاتی از استفاده اثربخشی توانند می وکار کسبهوشمندي  بر مبتنی افزارهاي نرم از
 دانش و آگاهی به سازمان اجرایی هاي الیه در استفاده به محدود و عملیاتی حالت از اطالعات دهند تا افزایش سازمان

 سازمان در تولیدشده هاي داده و کلیه اطالعات براي توانند می ابزارها این .یابند توسعه سازمان یریتدجهت م استفاده قابل
 گیرند قرار برداري بهره مورد

 وکار کسب هوشمندي سیستم اصلی ابعاد  -4-2
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 براي تحقق بایست می که باشد می BI سازي پیاده و طراحی مناسبی براي رویکرد که BI هاي سیستم موردنیاز وظایف حدود
 .شود گرفته نظر در مؤلفه چهار فرایند این

ساختار  در تواند می که دانش از گوناگونی هاي مؤلفه شامل مدیریت، فنون و ها روش از اي مجموعه شامل :وکار کسب -
BI گیرد قرار مورداستفاده. 

 .باشد می یک سازمان در BI هاي سیستم کاربرد تعیین مبناي :کاربردها -
 می BI هاي سیستم ساخت هاي حل راه و ها روش ،رسانی اطالعابزارهاي  از اي مجموعه اساس بر :فنی و تکنولوژي -
 باشد.

 .باشد میدر یک سازمان  BI هاي سیستم سازي پیاده روش تعیین اساس بر :سازمانی -
 BIسیستم  وکار کسب هاي مؤلفه -5-2

 و غیرمالی مالی هاي شاخص از استفاده منظور به سازمان و ارزیابی شده یکپارچه تحلیل و تجزیه براي را ایده BI هاي سیستم
 .کند می پشتیبانی را بازار در ها آن حضور شانس و ها شرکتتوسعه  اي پیچیده رویکرد چنین .کنند می فراهم را

 .دهد میرا نشان  BIسیستم  وکار کسب هاي مؤلفه 1شکل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 BIسیستم  وکار کسب هاي مؤلفه -1شکل 
 
 

 BIو فناوري  محیط پرداخت عملیات -3
 به (BI)تجاري  هوش از استفاده ،وکارها کسب این در .است درباره پول صنعت یک عنوان به مالی خدمات موضوعات تمام
 بررسی .است ایجاد کرده ارزش مالی خدمات در BIاز  استفاده عموماً .است متمرکزشده مالی امور بر تجاري عملیات جاي
 داده نشان بررسی .است ارزیابی کرده غیرمالی تجاري واحدهاي و گران بیمه ،ها بانکاز  را هایی پاسخ گارتنر، شرکت اخیر
 مدیریت با ابتکاري برنده استراتژیک پیش یک BIکه  اند موافق ها تراکنشسیستم  پرسش شوندگان 95از % بیش که است
 BI. همچنین اند کرده دریافت BIدر  گذاري سرمایه از را انتظارشان مورد ارزش ها آن که اند موافق 90از % بیش و است برتر
 ایفا است تقلب و برداري کاله ردیابی و کشف که شامل مالی هاي دارایی از سوءاستفاده پیگیري در را نقش مؤثري تواند می
تا  گرفته رشد حال در رقابت و سازي یکپارچه ،شدن جهانیاز  دهد، وفق جدید فشارهاي با را خود باید پولی صنعت .کند

 خود را ریسک باید همچنین مالی مؤسسات .دیگر هاي گرایشو  فرایندها مجدد مهندسی محصوالت، و بازار هاي نوآوري
 :مالی باید مؤسسات موفقیت به دستیابی براي و کنند مدیریت
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 باشند؛ داشته نظارت مشتري روابط هاي جنبه تمام بر -
 کنند؛ حفظ و شناسایی را مشتریان سودآورترین -
 کنند؛ جذب ها رقابت در را جدیدي مشتریان -
 نمایند؛ گیري اندازه صحیح را ها سازمان و محصوالت وري بهره -
 .کنند شناسایی را جدید محصوالت براي نیاز و جدید بازارهاي -
 هستند روزانه هاي تراکنش فرم از ها داده تبدیل نیازمند اهداف این به دستیابی برايخدمات پرداخت  دهنده ارائه هاي شرکت

 سودآوري مشتري، سودآوري مشتري، ریسک، روابط و مشتري مدیریت با ارتباط در پیچیده هاي تحلیلو  تجزیه براي بطوریکه
آمادگی  غیره و بازار هاي گرایش عملیات، از وري بهرهبازاریابی،  هاي کمپین ارزیابی مشتري، وفاداري سطح و کانال، محصول

و  مشتریان به خدمات بهبود ،کارایی سطح بردن باال استراتژي براي ترین مهم، ITمدرن  فناوري تطبیق .باشند داشته
 .است سودآوري

مانند  سنتی خدمات ي ارائه بجاي محصوالت جدید فروش به بیشتري گرایش خدمات پرداخت امروز دهنده ارائه هاي شرکت
تا  باشد فروشنده یک مانند بیشتر مدرن PSP شرکت یک که کارمند شود می باعث موضوع این .دارند POS٨ارائه دستگاه 

 داند می مشتري خود مورد در را چیز همه باشد، دقیق و موقع به به اطالعات مجهز که درحالی مدرن کارمند .سنتی کارمند یک
شرکت  نفع به حال درعین و جذاب خاص مشتري آن براي تواند می که صنعت پرداخت خدمات مورد در جزئیات همه از و

PSP است مطلع باشد نیز. 
 اندازهاي چشم کردن ایمن و رقابتی مزیت کسب استراتژیک از اهداف حمایت در مهمی بسیار ، تکنولوژيBIپولی  صنعت در

 .است آینده براي خوب
 

 در صنعت پرداخت BIکاربردي  هاي برنامه -4
 ابزارهاي پرداخت. سایر و پرداخت درگاه افزایش فروش، پایانه تعداد افزایش :بازار سهم افزایش  -1-4
 .خرد و کالن مشتریان براي پرداختی گوناگون ابزارهاي از متنوعی سبد وجود :محصوالت تنوع  -2-4
 .مبلغی سرانه افزایش سرانه تعدادي، افزایش تراکنش، مبلغ افزایش تراکنش، تعداد افزایش :مشتریان عملکرد بهبود  -3-4
 خدمات بودن دسترس و در ها استان تمامی در پرداخت ابزارهاي تعداد بردن باال :خدمات جغرافیایی گسترش  -4-4

 .شهرها کالن و ها استان تمامی در ها نمایندگی
 .دارندگان کارت و پذیرندگان به خدمات ارائه کیفیت بهبود :مشتریان رضایتمندي بردن باال   -5-4
 ها آن بهینه درصد و و پیمانکاران ها بانک با قرارداد از حاصل درآمدهاي شاپرکی، درآمدهاي بردن باال :درآمد افزایش   -6-4

 .شرکت درآمدي سبد در
 و خرد مشتریان و پیمانکارانها،  بانک با جدید قراردادهاي انعقاد با درآمدي هاي کانال گسترش :درآمدي سبد تنوع  -7-4

 جدید. کالن
 استهالك. و عملیاتی انسانی، نیروي هاي هزینه آوردن ها: پایین هزینه کاهش  -8-4
 جامعه. در سازمان از مناسبی وجهه ارائه :اجتماعی مسئولیت  -9-4

 مشتریان رفتاري هاي ویژگی تحلیل و براي تجزیه توانند می مشتریان مورد در بسیاري کردن: اطالعات بندي تقسیم  -10-4
 هاي نظرسنجی هاي داده همراه به حسابداري جمعیتی و، اجتماعی اطالعاتیِ هاي پایگاه از ها ه داد .گیرد قرار مورداستفاده

٨ Point Of Sale 
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 در موفقیت با توانند می ،اند آمده دست به(مدیریت ارتباط با مشتریان)  CRM9سیستم  از که مشتري رضایت به مربوط
را  مشتریان ي ناشناخته تر پیش و جدید هاي بخش تواند می BIفناوري  .شوند گرفته کار به پرسود مشتریان بندي تقسیم

این  .گیرند قرار هدف مورد تر تخصصی خدمات ي ارائه جهت سازمان توسط است ممکن بعدها که هایی بخش کند مشخص
 پویا طور به مشتریان هاي ویژگیو  ها ه داد که باشیم داشته خاطر که است این مهم .دهد می افزایش را آن سودآوري موضوع
 تنوع با محصوالت از متأهل، فرد یک به نسبت آموز دانش یک ،مثال عنوان به .هستند تغییر حال در سال هرچند طی در حداقل

  .کند می مصرف زمان بازنشستگی در را دیگري محصوالت نیز و کند می کمتري استفاده
 آینده هاي دوره در هر مشتري از انتظار مورد درآمد مشتري، عمريِ طول ارزش : مدیریت10ارزش طول عمر مشتري  -11-4
 جالب تواند می شوند تبدیل پرسودي و مشتریان وفادار به درنهایت است ممکن که اي پذیرنده مثال عنوان به .کند می برآورد را

با  خوب رابطه ایجاد اما باشد، متوسط کامالً است پذیرنده ممکن یک خدمات و حساب از PSP براي تولیدشدهدرآمد  .باشد
 .شود می آینده براي خوبی اندازهاي چشم وي باعث

 ارزش گذشته هاي همکاري به که کنند می پیشنهاد را بندي تقسیم و مشتري ارزیابی مدل یک خود کار در همکاران و کیم
 به مشتري، و وفاداري بالقوه ارزش فعلی، ارزش ي در زمینه دیدگاه سه .توجه کند زمان هم طور تنزل، احتمال و بالقوه

 .کند می کمک تري متعادل هاي دیدگاه با مشتري بندي تقسیم
 11وکار کسب فرایند مدیریت -5

در صنعت  فرایند مدیریت در تالش سودآوري است. اولین دیگر بیان  بهیا  سازمانهدف یک  ترین عمده وري بهرهباال بردن 
 براي حصول هایی روش و ISOاستانداردهاي  تصویب طورکلی به عملیات و کیفیت مدیریت به مربوط اول، درجه در پرداخت،
 مدیریت به تسهیل فرایندها کیفیت که است شده داده نشان .است پذیري باال بینی پیش و سازگاري با خدمات از اطمینان
 .کند می کمک BASEL IIتوافق  توسط شده تعریف عملیاتی ریسک ویژه به ریسک،

 تجاري هوش و کار کسب فرایند مدیریت  -1-5
 و آیی افزایش کار ،وکار کسب هاي فعالیت منطقی توجیه و براي بازسازي ها زمینه از بسیاري در توان می را BI هاي تکنیک
 .قرارداد مورداستفاده عملیاتی هاي هزینه کاهش

 زیادي تأثیر پرداخت صنعت در مشتریان توقعات و نظرات تغییر و اصلی گردانندگان مثال عنوان به فناوري تغییرات مقوله دو
 .دارند
 سیستم فرآیندهاي که است قواعد فرآیندي حوزه اولی گذارد؛ می تأثیر اصلی محور سه بر مشتریان توقعات و نظر تغییر

 بازار و مشتریان نیاز با متناسب باید نیز ابزارها که است ابزارها حوزه دومی. کنند تغییر بازار تغییرات با متناسب باید پرداخت
 عبارتی به هستند؛ آن دچار تر مدرن جوامع که است پرداخت فضاي سوم حوزه. باشند نیازها پاسخگوي بتوانند تا کنند تغییر

 سمت به بود بانکی تبادالت و پرداخت حوزه در فقط منحصراً که قدیمی سنتی و کالسیک حالت از باید پرداخت فضاهاي
 .بروند پیش چندمنظوره و بازتر فضاهاي

 خدمات پرداخت دهنده ارائه هاي شرکت مورد پرداخت را پیشنهاد کنند. برخی در عمل نوع ترین مناسب توانند می BIابزارهاي 
 .کنند میاقدامات امنیتی و تجزیه و تحلیل سطح امنیتی استفاده  سازي بهینه براي کاوي داده از

٩ relationship management Customer 
 

١٠ Client Lifetime Value 
١١ Business Process Management 
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 چون هایی عنوانتخصصی، با  افزاري نرمباید توسط  ممداو چرخه در یک وکار کسب فرایندهاي بر نظارت و استقرار ،سازي مدل
BP، ناظر BP، سرور BP12ساز  مدل
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 انداز چشم و سازمان فرایند، :داد نشان را دیدگاه سه از استفاده استخراج با فرایند عملی، کاربرد در شده ارائه موردمطالعه یک
 فرایند از تر گسترده ابعاد در خوبی بینش اغلب مجریان که داده نشان پدیده را این دیگر، هاي یافته میان در کار، این .مورد هر

 .ندارند وکار کسب
 و کسب معیارهاي تحلیل و تجزیه براي تواند می که کاوي است داده فناوري فرایند بررسی همکاران و گوري گري کار 

 .است توجه قابل خود عملکرد کیفیت سنجش جهت کار و کسب کاربرانِ نظر در که شود گرفته کار به کاري
 گیري نتیجه -6

فرایندهاي  از فعال پشتیبانی منظور به افراد حاضر در صنعت پرداخت آورد که ارمغان به را دانش کشف مفهوم ه ها داد انبار
 مانند بر پایه فناوري اطالعاتی BIهستند. ابزارهاي  مدیریتی تمام سطوح در آن انطباق حال در سرعت به خود، گیري تصمیم
 ممکن را پیچیده هاي محیطدر  وکار کسب مورد در هوشمند هاي گیري تصمیمانجام  کاوي، داده و آنالین تحلیلی پردازش

 .سازد می
رشد صنعت  حال در هاي سیستم از شده ناشی هاي داده ي فزاینده حجم تحلیل و تجزیه طریق از لایده آ حالت در BIفناوري 

 از سود ترین بیش کسب با .کند می ها پشتیبانی PSPدر  استراتژیک گیري تصمیم و ریسک پیشرفته مدیریت ازپرداخت 
 هاي واکنش ،بهبودیافته مدیریت ریسک بازاري، هاي فعالیت ي یافته افزایش کارایی تقویت یافته، مشتري روابط BI هاي تکنیک
 .دارند را انتظار خود فرایندهاي اثربخشی و کیفیت افزایش درنهایتو  بازار تغییرات به تر سریع

 هاي شرکت BI هاي سیستمادغام  تجاري نیازمند هوش و کار کسب فرایند موفق مدیریت سازي پیاده که دادیم نشان ما
 .اطالعات است فناوري هاي سیستم خدمات پرداخت و سایر دهنده ارائه

 بهبود منظور به و ذخیره باید است که هایی داده از جدید ژنراتور یک تجاري خود هوش و کار کسب فرایند مدیریت درنهایت
 .شوند بررسی خدمات پرداخت دهنده ارائه هاي شرکت عملکرد
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Abstract: 
The success of the payment service provider companies (PSP) It is highly dependent on the 
quality of customer relationship, the quality of service support, the new products depend on the needs 
of customers and the efficiency of the processes.  These companies are looking for ways to check the 
efficiency of the massive amount of information collected through their IT system.  They use business 
intelligence technology to accurately check their data. To this end, they can compete in the endless 
competition be aware of the behavior of customers in the market and try to meet their needs.   
Business intelligence in the form of any definition seeks to increase Organization Profitability By 
making smart and accurate decisions.  The business intelligence-based decision-making process can 
be divided into three broad categories: 
1) Acquisition of data and information required. 
2) Processing and analyzing data and information. 
3) Acting and monitoring the implications of its implementation. 

 
The implementation of the business intelligence solution in financial institutions has had the highest 
impact on operational efficiency, cost savings and new business opportunities; therefore, managers 
can better understand the business environment through skills, applications and technologies, data and 
information related to capabilities the strengths and weaknesses and the process of work of 
competitors 

 
The purpose of this article is to discuss the most important Practical about Business intelligence in 
payment service providers as well as introducing new trends in technology which can be effective in 
the development of these companies. 
Key words:
 Business Intelligence, Payment Industry, Information Technology, Organization, Data 

 


