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 بانکداری فراکانالی
Omni-channel banking 

 

 n_ghotbi@isc.iranet.netشرکت خدمات انفورماتیک،  -نیلوفر قطبی، کارشناس ارشد فناوری اطالعات

 )فارسی( چکیده

روندهای بسیار مطرح و مهم کالن از یکی  ،های ارتباطی مشتری با بانکنالیکپارچه سازی فرآیندهای بانکی روی تمامی کا  

سطح جدیدی از  ،ابزارهای فناوریجدیدترین با مجهز بودن به  ،امروزه مشتریان صنعت بانکی دنیاست. های پیشرو دربانکدر 

بر مبنای توسعه خدمات و محصوالت بر که عمدتا  یبانکسیستمهای کنند. معماری موجود انتظارات را از بانک خود مطالبه می

ای ها چارههای مجزا از هم به مرور زمان شکل گرفته است، پاسخگوی سطح جدید انتظارات مشتریان نیست و بانکروی کانال

ک به منظور تمرکز روی ارائه خدمات بر مبنای نیاز مشتری و مستقل از کانال اتصال او به بان ،جز ایجاد تحول در معماری خود

 ندارند.

های ارتباطی توزیع شوند که مشتری فارغ از نوع ای بر روی تمامی کانالفرآیندهای بانکی باید به گونه ،در بانکداری فراکانالی  

در هر زمان و هر مکان امکان دریافت خدمات مورد نیاز خود از بانک را داشته باشد. سناریوهایی نظیر آغاز  ،کانال ارتباطی

روی کانال دسکتاپ مشتری، در  ،م روی کانال موبایل و ادامه فرآیند با ثبت درخواست وام در زمانی دیگرجستجو برای وا

های ارتباطی مشتری با بانک و در سطح واقعی بوده، نیازمند نوعی گفتگو و تعامل سازنده بین تمامی کانالدنیای امروز کامال 

 بانک است. "استراتژی کانال"تغییر در  ،کالن

از کانال واحد شعبه آغاز گشته، با ایجاد سیلوهای فرآیندی روی  ،های ارتباطی بانک با مشتریواقع روند تکاملی کانال در  

های جدید الظهور ادامه یافته و امروز نیاز به ساماندهی مجدد برای شکست این سیلوها و ایجاد معماری متمرکز بر کانال

 مشتری دارد.

 ها قابل برشمردن است.ین پروژه در سطح یکسان سازی تبادل پیاما عنوان بخش کوچکی از به 1"مدیریت کانال"سیستم 

 برخی از نیازهای مورد توجه دراین پروژه عبارتند از:

 ها در )نگهداری وضعیت پیشرفت فرآیند روی تمام کانال های متعددمدیریت حالت و وضعیت فرآیندها روی کانال

 مکانی واحد(

 دید یکتای مشتری و بانک نسبت به یکدیگر( هاارچه به اطالعات مشتری روی تمامی کانالدیدی جامع و یکپ( 

 همگرائی در تکنولوژی های توسعه الیه سطحی )پیشانی( ارتباطی با مشتری 
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 چکیده )انگلیسی(

Most banks have a multi-channel capability of people, systems and processes 

engaging customers at different human or digital touch points. 

 The prevalence of channels now available means that banks not only have to provide 

a channel, but they also need to provide a seamless single view of the bank to meet 

the heightened expectations of today’s consumers.  

Banks must not be just multi-channel in terms of access; they need to be able to 

deliver the required outcome by interaction in whatever combination of channels the 

consumer chooses to use.  

This is a change from the traditional approach of an individual channel 

and processes being set in its own context. This omni-channel behavior and consumer 

expectation both influence new channel architecture thinking; customers are 

performing multiple tasks using different channels and media simultaneously. 

The impact for banks is keeping track of the customer context – ensuring 

all channels have a consistent view of the data in transit, whether for the concrete 

transaction or customer sentiment. 

A number of technology- and delivery-enabling themes are 

shaping new channel architectures, including the following: 

 

  A consistent and current view of customer information 

  Management of multiple process states 

  Convergence on front-end development technologies 

 مقدمه

مسئولیتی که در نظام بانکی کشور از آن برخوردار است،  مدیریت تحقیقات شرکت خدمات انفورماتیک به حسب جایگاه و

و پیش بینی تاثیر آنها بر صنعت بانکی کشور را در صدر برنامه  وژیهای مرتبط با صنعت بانکی دنیاپیگیری روند پیشرفت تکنول

 ذف از صحنه رقابت است. به مفهوم ح ،در عصر پر شتاب فناوری امروز، غفلت از تغییرات در دنیاهای کاری خود دنبال میکند. 

به عنوان یکی از روندهای مکرری که در مراجع تحقیقاتی و بانکی دنیا مورد  omni-channel bankingدر همین راستا 

اشاره قرار گرفته است، و روندی که زیر بنای بسیاری تغییرات دیگر در صنعت بانکی محسوب میشود، مورد توجه نگارنده مقاله 

در این تحقیق سعی شده است کلیه مفاهیم مرتبط با این موضوع از مراجع متعددی نظیر تامین کنندگان قرار گرفته است. 

 تکنولوژی، بانکها و مراکز تحقیقاتی دنیا مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

گرفته است و با توجه  ترجمانی است که برای اولین بار توسط نگارنده مورد استفاده قرار "بانکداری فراکانالی"برگردان فارسی 

 .وجود ندارد  omni-channel bankingبه بکر بودن موضوع هنوز برگردان رسمی و منتشر شده ای در زبان فارسی برای
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 اهم مطالب مطرح شده در این مقاله عبارتند از:

  یبانک یدر کانالها ییراتتغتاریخی روند 

 4  کداری فراکانالینباتحول به سوی رکن اصلی 

 از بانکداری فراکانالی 2ه کاربردیچند نمون 

 معماری و مشخصات کانالها در فضای بانکداری فراکانالی 

 قصه های موفق در دنیا 

 لیست تامین کنندگان بانکداری فراکانالی 

 ادبیات موضوع

در  3[5]برای اولین بار توسط گروه راهکارهای کسب و کار اینترنتی شرکت سیسکو  channel banking-omniعبارت 

 مورد استفاده قرار گرفت. 2112سال 

بانکداری در کانالهای مجزا از هم و بدون دوره ای از بانکداری مورد استفاده قرار گرفت که در آن، آغاز این عبارت در اطالق به 

مندی به سرعت منقرض میشود. از دید سیسکو، مشتریان در عصر پرشتاب تکنولوژی با تجهیز به ابزارهای قدرت ،ارتباط کافی

که در تمامی طول روز در زندگی روزمره ایشان تنیده شده اند، سطح جدیدی از انتظارات از بانک را تجربه میکنند که با 

مشتریان بانکی از قبل برای این دوره آماده و مجهز شده اند در حالیکه بانکها هنوز  قابل حصول نیست.معماری قدیمی کانالها 

البته بانکهای زیادی در دنیا در سالهای  خگویی الزم به این سطح انتظارات در پیش رو دارند.راه درازی برای رسیدن به پاس

اخیر اقدام به بهینه سازی استراتژی کانالهای خود کرده اند که هنوز فاصله زیادی تا پیاده سازی جامع مشخصات بانکداری 

ارد موضوع شده و اقدام به ارائه راهکارهائی هر چند ناقص در این حوزه شرکتهای تامین تکنولوژی زیادی و فراکانالی دارند.

نموده اند که در این تحقیق سعی شده است به معماری مورد استفاده توسط آنان تا حد امکان پرداخته شود. همچنین لیست 

ا در این حوزه مورد کاملی ازین شرکتها در اختیار خواننده قرار گرفته است. عالوه بر آن موردکاوی تجربه های موفق در دنی

همچنین لیست کاملی از مشخصات و قابلیتهای مورد انتظار از بانک در دوره بانکداری بررسی و اشاره قرار گرفته است. 

نمونه چنین تحقیقی با جامعیت نگاه در حین تحقیق درباره این موضوع،  فراکانالی در محل خود مورد بررسی قرار گرفته است.

در دنیا یافت نشد و به نظر میرسد این اولین نمونه ای باشد که تمامی موارد را در یک مقاله تجمیع و  بر تمامی ذی نفعان،

 تحلیل کرده است. 

 روش تحقیق

ن بهره برداری شده، روندهای کالن بانکی نظیر بانکداری ادر این تحقیق از منابع فناوری، تحقیقاتی و اجرایی به صورت همزم
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ایل، ارائه خدمات بانکی بر اساس محل و محتوای مرتبط با مشتری نیز به صورت همزمان مورد توجه و دیجیتال، بانکداری موب

بررسی بوده است تا نگاه جامعی به موقعیت بانکداری فراکانالی در میان سایر کالن روندها حاصل شود. به همین دلیل برخی از 

 نبوده و جهت نیل به هدف جامع نگری مورد بررسی قرار گرفته اند. منابع مورد مطالعه مستقیما مرتبط با موضوع اصلی مقاله 

 ها و نتایجیافته

 فضای بانکداری فراکانالی

بانکها و موسسات مالی در سراسر دنیا، توزیع خدمات و محصوالت خود را از یک کانال واحد به نام شعبه آغاز کرده اند و به 

ظهور تکنولوژیهای جدید،  اقدام به افزودن نقاط تماس مشتری با خود یا همان  مرور زمان بر اساس نیازمندی مشتریان و روند

ساعته پول به مشتری   24کانالهای جدید کرده اند. این گسترش با افزودن خودپرداز به خدمات بانکی،  با قابلیتی برای تحویل 

بانک آغاز شد و نهایتا با ظهور  رساخت امنن از اتصال سیستم به زیحضور پرسنل بانک، و با ایجاد اطمینانیاز به بدون 

 گسترده شده است.مورد عالقه مشتری  هوشمند و تبلتها به خانه و هر مکاننظیر گوشی های  ،ابزارهای شخصی مشتریان

تفاده روی این کانالها عموما در فشار زمانی برای پیشی گرفتن از رقبا و بدون توجه به ارتباطات بین کانالی و استوسعه خدمات 

از بین رفتن یکپارچگی و هماهنگی الزم بین کانالها مجدد از کارکردهای موجود روی کانالهای قدیم رخ داده است که منجر به 

و بعضا شکل گیری سیلوهای منزوی از هم در نقاط تماس مشتری با بانک شده است که این امر خود منجر به عدم وجود یک 

 ه است.دید یکپارچه بین مشتری و بانک شد
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 تغییرات در کانالهای بانکی روند

 عصر کانال واحد

صنعت بانکی ارتباط خود با مشتریان را از کانال واحدی به نام شعبه آغاز کرده که در آن مشتری و بانک تنها و تنها از همان 

 در تماس بوده اند.نقطه تماس و در ساعات محدودی از شبانه روز )بر اساس محدودیتهای بانک( با یکدیگر 

 عصر کانالهای متعدد

به مرور زمان، با ایجاد روشهای نوین ارتباطی، مشتریان با نقاط تماس متعددی مواجه شدند که به صورت کامال مستقل از 

 رند.جریان دا متعددی و کارکردی فناورانهکانالهای بانکی در این دوره، در سیلوهای کدیگر عمل میکردند. اطالعات و عملیات ی

به بانک و مشتری، روشهای ارتباطی در این دوره،  .ATMنمونه ای ازین کانالها عبارتند از مراکز تماس تلفنی، اینترنت و 

 از تعاریف مبتنی بر خواسته بانک به سمت تعاریف مورد عالقه مشتری سوق داده میشود.تدریج 

 عصر ارتباطات بین کانالی

یک برند واحد )بانک( مشاهده میکند. بانک نیز دارای دیدی واحد از زیر چتر اس را مشتری تمامی نقاط تمدر این دوره، 

  مشتری است اما توابع بانکی کماکان به شکلی سیلوگونه و مجزا از هم کار میکنند.

 عصر بانکداری فراکانالی

به نام بانک بوده، کانال ارتباطی در این دوره از روند رو به رشد ارتباطات بانک و مشتری، تجربه مشتری کال حول یک برند 

ظهور ابزارهای موبایل  برای او نامحسوس است. بانکها به شکلی استراتژیک و کامال هماهنگ، دیدی واحد از مشتری خود دارند.

 نظیر گوشیهای هوشمند و تبلتها، نقشی اساسی در شکل گیری روند جدید ارتباط بانک و مشتری در این دوره داشته است.
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رشد انفجاری ابزارهای موبایل در زندگی مردم و ظهور فرم فکتورهای گوناگونی برای آنها، نظیر گوشیهای هوشمند، تبلتها، 

گوناگون ایجاد جدیدی در مشتریان برای ارائه خدمات توسط صنایع  اتانتظارساعتهای هوشمند و کامپیوترهای پوشیدنی، 

او روزمره کرده است. مشتری انتظار دارد که خدمات ارائه شده به او در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی، جزئی از زندگی 

 جزئی جدائی ناپذیر از زندگی او شده اند، قابل ارائه باشد. از قبلکه  یبوده، در روی تمامی نقاط تماس

ز تجربه خرید مشتری از لحظه جستجو برای محصول، تا دریافت کوپنهای تخفیف و ابزارهای موبایل در حال حاضر جزئی ا

 نهایتا پرداخت برای خرید شده اند که این امر خود مستلزم نگاه ویژه معماری کانالهای بانکی به ابزارهای موبایل است.

 رسانه های اجتماعی

مشتریان بانکی بخش  عامل بانک با مشتری قابل توجه هستند.های اجتماعی به عنوان فاکتور دوم تاثیر گذار بر نوع ترسانه 

 بودن زیادی از زمان موثر خود را در شبکه ها و رسانه های اجتماعی سپری میکنند. رسانه های اجتماعی از دو بعد دارا

 لهای بانکی هستند.قابل توجه معماری نوین کانا ،ستری برای اکتساب شناخت از مشتریپتانسیل برای انجام تراکنش بانکی و ب

 ترین شبکه اجتماعی حضور دارند:حاضر به دو شکل زیر در پر طرفداربانکها در حال 

 Application بانکی در محیط فیس بوک 

  بانک در فیس بوکتوسط پست کردن برنامه تحت وب 

ز آمادگی الزم برای رویکرد موجود در بازار نشان میدهد که مشتریان بانکی به خصوص در کشورهای در حال توسعه هنو

استفاده از بستر شبکه های اجتماعی به عنوان کانال انجام عملیات بانکی را ندارند. بر فرض فراهم بودن بستر ارتباطی الزم در 

کشورها، استفاده کنندگان از اینترنت عموما ابتدا به انجام فرآیندهای غیربانکی )نظیر تبادل ایمیل، تبادل اطالعات و...( تبادر 

نگرانی  کرده، پس از آن در گامهای بعدی به اعتماد الزم برای انجام عملیات ساده بانکی روی این بستر روی خواهند آورد.

 اطالعات شخصی است.عدم کنترل روی  احساس و privacyبحث اصلی مشتریان در این حوزه، 

یل شده اند، پلتفورمی که مدیریت آن برای بانکها به عالوه بر این رسانه های اجتماعی به پتلفورمی برای مراقبت از مشتری تبد

مل بانک با مشتریان هستند که به واسطه هیچ عنوان ساده نیست . این رسانه ها فرصتی برای تغییر در خدمات بانکی و نوع تعا

 تری خواهد بود.آنها بانک دارای دیالوگهای طوالنی تر و شخصی سازی شده تری نسبت به مدل بانکداری آنالین سنتی با مش

بزرگترین دستاوردهای رسانه اجتماعی برای بانکها عبارتند از: ایجاد درک بهتر از مشتری و خواسته های او، شناختن 

 اجتماعات تاثیر گذار بر مشتری و تاثیر پذیر از مشتری و در نتیجه امکان طراحی محصوالتی مرتبط تر با مشتری.

نیز مورد توجه قرار میگیرد که به عنوان بخشی از پلتفورم جامع مدیریت داده های بانکی  big dataدر اینجا فاکتوری به نام 

موجود بانکی( الزم به بررسی data ware house )ترافیک مراکز تماس تلفنی، وبالگ مشتریان، فیلدهای استفاده نشده در 

 ت.محور اس -بر محرکهای مشتری big dataتمرکز نیمی از بانکها در بحث  است.

 ویدئو

ویدئو  .ایفا میکند امکان ارتباط مستقیم انسانی وجود ندارد،اساسی در ایجاد اعتماد در زمانی که نقشی در صنعت بانکی، ویدئو 

مردم استفاده زیادی از ویدئو در زندگی امروزه یک مدیای ارتباطی بسیار مهم در دنیای بانکداری فراکانالی محسوب میشود. 



                                             

 

                                                                          

 

 

 

 

7 

 

اشتراک گذاری ویدئو چت کردن با دوستان و افراد خانواده، )مشاهده فیلم روی یوتیوب یا به شکل آنالین، روزمره خود میکنند 

ویدئو همچنین ابزاری مفید برای درک و به خاطر سپاری مفاهیم برای مشتریان است، اتفاقی که در یک  .فیلم در وایبر و...(

یگر ویدئو در صنعت بانکی، ارائه خدمات مشاوره از راه دور به مشتری از موارد مصرف بسیار مهم د ارتباط صوتی رخ نمیدهد.

کیوسکهای بانکی برای ارتقاء کیفیت خدمات در به کمک کنفرانس ویدیوئی روی موبایل یا وب و نیز استفاده از ویدئو  بانکی

 بدون مامور قابل ذکر است.

 

 

ای دیجیتال، پتانسیل الزم برای تبدیل به پلتفورمی جهت انجام تراکنشهای بانکی و ایجاد همچنین نسل جدید تلویزیونه

 مدلهای کسب و کاری جدید بانکی را در آینده دارا هستند.

 نقش شعب 

تا کنون اغراق های زیادی رخ داده است. واقعیت آنست که حتی مجهزترین در آینده،  در خصوص حذف شعب فیزیکی بانکها

 به تکنولوژی نیز از بقای شعب فیزیکی استقبال کرده، آنرا بهترین گزینه برای دریافت خدمات خاص بانکی میدانند. مشتریان

آمار استفاده ماهانه مشتریان از شعب در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نیز موید این مطلب است که 

 ]1[اقبال مشتریان هستند. ای ارتباطی با بانک موردشعب فیزیکی کماکان به عنوان یکی از کاناله

نقش شعب در دنیای بانکداری فراکانالی، دچار تغییرات زیادی نسبت به وضعیت موجود خواهد شد. از جمله این  ،با وجود این

 تغییرات غلبه خدمات مشاوره و آموزش مالی در شعب بانکی است.

م مدل خواهند شد که در آنها تمرکز نه بر توابع بانکی که بر خواسته های لی، حول زندگی واقعی مرداشعب دنیای فراکان

مشتری است. برای مثال در شعبه نوین بانکی، مشتری نخواهد گفت به من وام بدهید بلکه اعالم خواهد کرد که من قصد 

ا و صفحات نمایشی لمسی میزههمچنین، خرید خانه دارم و بر اساس آن اطالعات و خدمات الزم به او ارائه خواهد شد. 

  تعاملی، از اجزاء شعب نوین خواهند بود.

ین مشتری وجود خواهد داشت و کانالهای جدید عمال نقش در شعب آتی، همکاری تنگاتنگی بین تجارب آفالین و آنال

 خواهند داشت. بانک دستی در  کاتالیزور برای افزایش فروش ضربدری و باال

 ر گونه مختلف پیش بینی و تقسیم بندی شده اند:، به چهادر دنیای دیجیتال تال بودن خودشعب بانکی به لحاظ سطح دیجی
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  شعبShop مناسب برای دانش آموزان و افرادی دارای نیاز عادی نسبت به بانک(: مکانی برای تازه واردین به بانک( 

  شعبLoungeفی شاپ: تمرکز بر تحکیم روابط با مشتری با مدلی شبیه به کا 

  شعبDigital Pod و ارائه انواع نوآوریهای تکنولوژی : شعبی با تمرکز بر هدف ایجاد تجربه دیجیتالی برای مشتری

 بانکی به او

  شعبPharmacyدارای کیوسکهای سلف  یو دیجیتال ی: شعبی با ویژگی همکاری بسیار زیاد بین کانال فیزیک(

 (iPadسرویس و پرسنل مجهز به 

 یمشتری سه بعد

در واقع ابزارهای جدیدی که برای ارتباط با بانک در اختیار مشتریان قرار گرفته است، سه پارامتر مهم را در نحوه تعامل او با 

بانک تحت تاثیر قرار میدهد که معماری نوین کانالها در دوره دیجیتال الزم است الزامات هر یک از آنها را تحت پوشش خود 

 قرار دهد.

در اختیار مشتری، محل و محتوای  فناوریعبارتند از : محیط  ،که ارکان سازنده رابطه مشتری با بانک هستند این سه پارامتر

نیاز مشتری. بانکها میتوانند به کمک بررسی میزان پیچیدگی هر یک ازین پارامترها در انواع نهایتا پارامتر حضور مشتری و 

 دست پیدا کنند. ،رائه خدمات متناسب با آن شرایطتماسهای مشتری با خود، به مدلی شهودی در نوع ا

 .در اینجا مفهوم جدیدی به نام مشتری سه بعدی برای بانک مطرح میگردد
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 از بانکداری فراکانالی 4چند نمونه کاربردی

انی کند، جهت در این بخش به برخی موردهای کاربردی در زندگی معمولی که بانکداری فراکانالی بنا است از آنها پشتیب

 ملموس شدن فضای کاربردی این مفهوم اشاره میگردد.

 نمونه کاربردی شماره یک: 

متوقف میشود. مشتری و عملیات خطا داده  ،مشتری در کانال وب اقدام به پر کردن فرم درخواست وام میکند. در میان کار

 .این خطا را متوجه نمیشود زیرا به او فیدبک مناسبی داده نمیشودعلت 

اینبار پس از پایان کار، سیستم به او پیام میدهد که  مجددا اقدام به باز کردن فرم و پر کردن آن از ابتدا میکند.سپس مشتری 

این موضوع به او توضیح داده نمیشود. مشتری با مرکز تلفن بانک تماس برای دریافت وام کفایت کافی را در اختیار ندارد. علت 

لیه اطالعات خود و داستان رخ داده را از ابتدا تا انتها برای پرسنل پاسخگو توضیح دهد زیرا میگیرد و مجبور میشود ک

 دسترسی به اطالعات پر شده توسط او در کانال وب برای پرسنل پاسخگوی مرکز تماس بانک وجود ندارد.

تری تماس گرفته، موضوع را برای او پیشرو با مش این حاالت را با زمانی مقایسه کنید که مرکز تماس تلفنی بانک، به شکلی

 تشریح کند و راهنمائیهای الزم را در اختیار مشتری قرار دهد.

 نمونه کاربردی شماره دو:

مشتری روز قبل یک شکایت جدی از نحوه ارائه خدمات بانکی روی یکی از کانالها داشته است. سیستمهای ردیاب مکانی 

دیک شدن برای ورود به شعبه است. با آگاهی از تجربه ناخوشایندی که مشتری زک، تشخیص میدهند که مشتری در حال نبان

ما از  "داشته است، بانک اقدام به آماده کردن یکی از پرسنل خود جهت خوشامد گویی ویژه به مشتری و بیان عباراتی نظیر

میکند. این حالت را با حالتی  "شما داریماتفاقی که دیروز برای شما افتاد به شدت متاسفیم و اخبار خوبی در این رابطه برای 

مقایسه کنید که مشتری وارد بانک میشود، در صف طوالنی منتظر میشود و پس از رسیدن نوبت مجبور میشود کل داستان را 

مجدد برای پرسنل گیشه تعریف کند و پرسنل مربوطه احتماال آمادگی الزم برای جبران حس ناخوشایند مشتری را نیز 

و متمایز کننده بانکها از یکدیگر در دنیای  دارد. این از آورده های دنیای بانکداری فراکانالی تفاوت زیادی وجودباشد. نداشته 
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 است. آتی بانکداری

 نمونه کاربردی شماره سه:

شتری تنها برای یک کانال به مفهوم بی توجهی به نیازهای روزمره و واقعی زندگی مشتریان بانکی است. م PFMفعالسازی 

این مهم تنها با استقرار  در حوزه هزینه و درآمد خود دارد. انیاز به داشتن دید واحد از عملکر بانکی خود روی تمامی کاناله

 معماری فراکانالی میسر میشود.

 نمونه کاربردی شماره چهار:

از میکند. با پایان ساعت در محل کار خود آغ ،مشتری عملیات درخواست وام را با بازکردن فرم مربوطه روی کانال وب

او مجبور به بستن فرم میشود. بانکداری فراکانالی به او امکان ادامه عملیات درخواست وام روی دستگاه تبلتش با استراحت، 

 شب هنگام میدهد.منزل وی فرمت مناسب را در 

 کداری فراکانالینمعماری و مشخصات کانالها در فضای با

 مشخصات بانکداری فراکانالی الزامات و

 برخی از مشخصات و ویژگیهای بانکداری فراکانالی عبارتند از:

 ارائه سابقه و تاریخچه کاملی از رفتار مشتری در همه کانالها 

 تحلیل رویدادهای رخ داده در خدمات بانکی ارائه شده به مشتری 

 componentize  روی همه کانالها بدون  5قابلیت استفاده مکرر)وجود اجزاء کسب و کاری با کردن خدمات بانکی

استفاده از قابلیت افتتاح حساب توسعه یافته روی یک کانال برای ایجاد  برای مثال،. قابل مالحظهنیاز به تغییرات 

  (همین قابلیت روی سایر کانالها

 change-ready بودن زیرساخت برای افزودن دستگاهها و محتوای دسترسی جدید به بانک 

 دیابی کردن محتوای دسترسی مشتری به بانک با سطح زیادی از جزییات ) مکان مشتری، چه کسی بودن مشتری ر

 و عالئق او(

  حرکت به سوی مدلapp store  تامین :API خدمات بانکی برای همسو شدن با تکنولوژیهای دگرگون کننده 

 مدیریت حالت و وضعیت فرآیندها روی کانالهای متعدد 

  شامل اطالعات مرتبط با نظرات مشتری درباره بانک و یکپارچه به اطالعات مشتری روی تمامی کانالهادیدی جامع(، 

 تجمیع اطالعات و به روز رسانی منظم آنها( 

 ( همگرائی در تکنولوژی های توسعه الیه سطحیFront ارتباطی با مشتری ) 
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  روی همه کانالهاتجربه سازگار مشتری 

  در حوزه های محتوا، خدمات و تراکنش و بالعکسبانک دید یکپارچه مشتری به 

 کانال فه در فعالیتهای بانکی مشتری روی هرمدیریت وق 

  جامنراحتی، مکان، زمان و نوع تراکنش مورد ا"قابلیت سوئیچ کردن مشتری بین کانالهای مختلف بانکی بر اساس" 

  همگرا کردن سیستمهای سیلوئیBack office حدبانکی در یک هاب وا 

  به روزرسانیreal-time داده ها روی همه کانالها 

  معماریSOA جهت تضمین ارتباط مناسب بین اجزاء 

  مبتنی بودن بر تکنولوژیbig data به منظور پشتیبانی از تنوع داده ها برای تحلیل و مدیریت 

 تکنولوژی مورد استفاده توسط اوار تماس مشتری با بانکابز خودکار قابلیت تشخیص ، ( ،مرورگرApp )...محلی  ،

  ی ارائه شده به مشتری بر اساس این پارامترهاو تنظیم محتوا مکان او

 در زمان طراحی و توسعه جداسازی قابلیتهای بانکی از کانالها 

 توجه به کانالهای ارتباطی نهادهای ثالث همکاری با بانک 

  تفکیک خود مستلزم پشتیبانی از امنیت، تراکنشها و هشدارها برای همه کانالها کهpresentation layer ات خدم

 جدید را برای بانکها افزایش میدهد. appبانکی از خود خدمات بانکی بوده، سرعت تولید 

  تفکیک الیه هایpresentation, Transaction  وIntegration در معماری از یکدیگر 

  تغییر تمرکز بانک از تراکنش به مشتری 

 الیمعماری بانکداری فراکان

هر چند در ارائه راهکار بانکداری فراکانالی توسط شرکتهای مختلف، بخشی از الزامات و مشخصات ذکر شده در باال، پشتیبانی 

 در طراحی خود نظر داشته اند: 6تمامی راهکارها به ترکیبی از زیر سیستمهای تصویر  ،شده است، در محدوده کالن
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 Omni-channel Vs. Multi-channel banking 

همانگونه که در بخش روند کانالهای بانکی اشاره شد، بانکداری فراکانالی پس از عصر مدیریت چندین کانال با هم در دوره 

Multi-channel banking .بانکداری فراکانالی جایگزین بانکداری چندکانالی نمیشود بلکه آنرا  مورد توجه قرار گرفته است

لی مورد توجه اواقع بانکداری چند کانالی به عنوان یک بنیان اساسی برای ایجاد تجربه جامع فراکان درتوسعه و بهبود میبخشد. 

 خواهد بود. شکل زیر نحوه تغییر تمرکز بانک از تراکنش به تعامالت با مشتری را در این دو دوره نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تجربه ای بدون درز و یکپارچه روی همه کانالها دست می یابد. در واقع تنها با حدوث بانکداری فراکانالی است که مشتری

را در محصوالت خود از یکدیگر  integrationو  presentation, transactionبانکها الزم است سه الیه  ،از دید تکنولوژی

اری بانکداری از الزامات دیگر معم re-usableهای  componentتفکیک کنند. همچنین وجود یک معماری مبتنی بر 

 فراکانالی است. 

در بحث داده های بانکی نیز الزم است بانکها، یک پایگاه داده اشتراکی از تمامی اطالعات مشتری مورد استفاده توسط تمامی 

 کانالها در اختیار داشته باشند.

 در ادامه به ارائه معماری برخی از تامین کنندگان این راهکار پرداخته میشود.
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 :CR2ارائه شده توسط شرکت  معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Aperio به نام   Fiservمعماری ارائه شده توسط شرکت
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 :All channels Suiteدر راهکاری به نام  FISمعماری ارائه شده توسط شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ODBP (Open development banking platforms)پلتفورم های 

جیتال و با ایجاد تنوع بسیار زیاد در نیازها و خواسته های مشتری، بانکها به تنهایی امکان توسعه خدمات در دنیای بانکداری دی

 جدید برای پاسخ دادن به این نیازها روی تمامی کانالها را در اختیار ندارند. 

دیکتر بودن به مردم و از سوی دیگر شرکای تجاری دیگری نظیر شرکتهای اپراتور همراه در صحنه هستند که به دلیل نز

داشتن شناخت بیشتر از آنان، امکان توسعه خدمات متنوع بانکی را به شرط فراهم سازی شرایط الزم توسط بانکها جهت 

 (ODBP) باز بانکی -برقراری چنین ارتباطی مستلزم وجود پلتفورمهای توسعهبرقراری ارتباط با پلتفورمهای بانکی دارند. 

 لث اجازه الصاق برنامه های کاربردی به پلتفورم بانکی را میدهند.است که به نهادهای ثا

 چالش بانکداری فراکانالی

یکی از مهمترین چالشهای بانکداری فراکانالی، بحث امنیت است. چالش احراز هویت و ابزار مورد استفاده مشتری برای انجام 

عات مشتریان در تمامی کانالها از سوی دیگر در این مقوله آن در کانالهای متعدد از یک سو و بحث چگونگی نگهداری از اطال

بانکداری فراکانالی با ایجاد پروفایل ریسک، نسبت به مکانیزم احراز هویت مشتری در هر کانال بسته به  مورد توجه هستند.

اند، ابراز کرده اند  اکثر مشتریان بانکی که در کشورهای متعدد مورد نظر سنجی واقع شده ریسک موجود تصمیم گیری میکند.

)انتخاب از بین گزینه های  که عالقمند هستند بانک وکیل و مباشر ایشان در نگهداری از داده های دیجیتالی ایشان باشد

 (.و... بانک، دولت، اپراتور همراه و مخابرات، سایتهای اجتماعی
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 اجرا 

 قصه های موفق در دنیا

به ده سازی بانکداری فراکانالی به شکل کامل در دنیا نام برد. اکثر بانکها و موسسات مالی شاید نتوان نمونه کاملی از پیا

 .صوص آنان که سایز کوچکتری دارند، از رویکردی تدریجی در اجرای بانکداری فرا کانالی بهره برده اندخ

 میشود.در اینجا به برخی از داستانهای موفق اجرای قابلیتهای بانکداری فراکانالی اشاره 

 Citibank’s Project Rainbow 

 

این پروژه بخشی از یک سرمایه گذاری  .در حال بازطراحی و بازمهندسی پلتفورمهای سیستمهای کانال خود است CITIبانک 

اهداف دیگر این سامانه عبارتند از بهبود برخی از  این کمپانی است. ITن دالری و چند ساله در زیر ساخت وعظیم چند بیلی

  channels systemsو customer acquisition, offer managementبانک،  real-timeسیستمهای بازاریابی در 

 بین کانالی. visibilityشامل قابلیت 

 

 BBVA Compass Banking Systems Overhaul 

 

 coreو میلیون دالری برای نوسازی سیستمهای مدیریت کانال  362در حال اجرای پروژه  BBVA Compassبانک 

banking .در این مسیر این بانک اقدام به یکپارچه سازی فایلهای  خود به منظور ایجاد سامانه بانکداری فراکانالی است

 در یک پایگاه داده مشترک است که دیدی واحد به رفتار و تراکنشهای مشتری  CRMاطالعاتی مشتریان خود با اطالعات 
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زرسانی در لحظه اطالعات مشتری روی همه کانالها و ایجاد تجربه ای واحد برای مشتری هدف غائی این پروژه به رو ایجاد کند.

هزینه در شعب و روی تمامی کانالها،  image depositingاین سیستم به دلیل وجود قابلیت هایی از جمله  روی آنهاست.

سایر دستاورهای  کاهش نیز برسد. %21به  2115کاهش داده است که پیش بینی میشود تا سال  %15های بانک را تا حدود 

 دقیقه( و بهبود در وفاداری مشتری. 5دقیقه به  41پروژه عبارتند از کاهش زمان افتتاح حساب )از 

 

 Westpac bank of New Zealand 

وشهای مورد استفاده توسط مشتری برای اتصال به بانک و محتوای مورد دسترس او، از ر ارزاین بانک با شناسائی خودکار اب

 Cashمتفاوتی برای ارائه یک خدمت یکسان روی هر کانال متناسب با همان کانال بهره میبرد. برای مثال برنامه کاربردی 

Tank   نحوه مشاهده موجودی مشتری را روی گوشی موبایل و برای گوشیهای موبایل توسط این بانک ارائه شده است که

 آنان میسازد.  laptopز آنان، متفاوت از انجام همین عملیات روی ساعتهای هوشمند سونی، متناسب با هر یک ا

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America 

را روی کانالهای موبایل و وب برای و بسیاری فرمهای دیگر پر کردن فرم درخواست وام امکان باز کردن حساب، این بانک، 

 ها، روی تمامی کانالهای دیگر نیز در دسترس خواهد بود.اقالم اطالعاتی پر شده در این فرم مشتریان خود ایجاد کرده است.

  Allied Irish Bank (AIB) 

اقدام به ایجاد یک محور شدن فعالیتهای خود،  -با هدف مشتریاین بانک ایرلندی، با استفاده از تجهیزات شرکت سیسکو، 

 آوریهای بانکی برای ایشان کرده است.فروشگاه دیجیتال با امکانات ویدئو کنفرانس برای مشتری و نیز قابلیت تست نو

کان فضایی بسیار خوشایند و مشتری پسند برای پایلوت کردن نوآوریها و تکنولوژیهای جدید بانکی ایجاد شده است مدر این 

این مکان  AIBبانک  که در آن فیدبک مشتریان نسبت به کار کردن عملی با این تکنولوژیها به شکلی ملموس دریافت میشود.

 مرکز پایتخت ایرلند واقع شده است.در نامگذاری کرده است که در محله ای Learn about banking (LAB)  را
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. از دیگر شعبه بانک در این مرکز است 211از ویژگیهای مهم این مکان ایجاد تجربه ویدئو کنفرانس با متخصصین مستقر در 

 امکانات این مکان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 Self-service banking 

 Large touch-screen displays با قابلیت امضای دیجیتالی توسط مشتری و اسکن مستندات او 

  استفاده رایگان از خدمات بانکی رویiPads, iMac  وWiFi 

 ( مآموزش مشتریان درباره روش کار با قابلیتهای بانکداری دیجیتال)... ،وبایل بانک، اینترنت بانک 

 تهای بانکی با شبکه های اجتماعیترکیب قابلی 

 نمونه تامین کنندگان راهکار

 تعدادی از تامین کنندگان راهکار که بسیاری از قابلیتهای اشاره شده را در راهکار خود ارائه میدهند عبارتند از:

Backbase, Comarch, Crealogix Group, D3 Banking, FidorTecS, Finantix, Intelligent 
Environments, Misys, Q2, Vipera &Yodlee. 

 شرکتهای تامین تکنولوژی که بانکها به صورت شریک برای بخشی از راهکار خود انتخاب کرده اند عبارتند از:

 Accenture, ACI, Cardtronics, Cisco, Diebold, Euronet, FIS, Fiserv, Intuit, Jack Henry 
Associates, Harland Financial Services, IBM, Infor, NCR, Oracle, SAP, Vantiv, 

Wincor Nixdorf, and Zoot Enterprises.[7,1]. 

 نکات اجرائی

را آغاز کرده  multi-channel integrationمیالدی، سرمایه گذاریهای کالن خود برای بحث  2118کهای دنیا از سال نبا

مزایای دراز مدت است. حدود هزینه اجرایی آن برای بانکهای  راهکار بانکداری فراکانالی یک راهکار نسبتا پرهزینه با اند.

میلیون یورو  5مین کننده اروپایی( و برای بانکهای بزرگ این هزینه از حدود میلیون یورو آغاز میشود )برای تایک کوچک از 

 آغاز میشود.

و سیستم های  Coreصورتیکه تغییر در  در ماه برآورد شده است. 12ماه تا حداکثر  8زمان اجرای پروژه در بانک از حداقل 

back office  بانک نیز مد نظر باشد هزینه ها از حدود ده میلیون دالر آغاز شده و زمان اجرا به چندین سال افزایش می

 یابد.

 توصیه به بانکها

شتریان ایجاد میکند. و سرمایه های دیجیتالی با ارزشی برای می برای بانکها بانکداری دیجیتال مدلهای کسب و کاری جدید

رهبران کسب و کار بانکی الزم است از ارائه تجربه چند وجهی برای مشتری، روی همه کانالهای دیجیتال اطمینان حاصل 

کنند. یکپارچگی بین کانالها تمرکز اصلی بانکداری دیجیتال نیست اما مورد توجه خاص آن هست. در همین راستا توصیه 

 خصوص بانکداری فراکانالی شده است که چکیده آنها در زیر لیست میشود:هایی به مدیران بانکی در 
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  زیر بنای معماری کانالها را به گونه ای بنا کنید که محیط برای پشتیبانی از نقاط تماس نوظهور مشتری با بانک

 فراهم باشد.

 ر کنیدروند استفاده مشتریان از انواع دستگاهها و تکنولوژیها را به صورت مستمر مانیتو 

 در بحث بانکداری فراکانالی به کانالهای ارتباطی شرکای تجاری خود با مشتریان نیز توجه داشته باشید 

  در زمان توسعه خدمات روی کانال نوظهور، تجربه مشتری و کارکردها را عینا از کانال قبلی کپی نکنید و به

 دتفاوتهای ویژه کانالها و الزامات خاص هر یک توجه داشته باشی

  سیاست و استراتژی کانال مشخصی برای برقرارسازی ارتباط با مشتریانی که از رنج وسیعی از دستگاههای متعدد

 برای ارتباط با بانک بهره میبرند تعریف کنید

  مشتری ببریدهدف و قصد  بهو عملیات بانکی تمرکز خود را از تراکنش 

 تری داشته باشیدسیستم متمرکزی برای مدیریت خواسته ها و ارتباطات مش 

 بحث کارکرد ها را از نوع دستگاه و بحث تراکنش بانکی را از تجربه مشتری تفکیک کنید 

 به بحث احراز هویت مشتری در کانالهای متعدد نگاه ویژه داشته باشید 

 یرید(از کانالهای مختلف بانکی داشته باشید )برای مثال از نظر سنجی کمک بگ درکی مناسب از نحوه استفاده مردم 

 .آینده از آن بانکهایی  برای اجرای بانکداری فراکانالی منتظر روشن شدن فضا نباشید. از همینک کار را آغاز کنید

 است که با این روند همسو شده اند.

 از ثروت اطالعات مشتریان خود بهره برداری کنید 

 ه کنید: از رویکردی سه الیه برای حضور خود در دنیای بانکداری فراکانالی استفاد 

o استخراج داده به کمک ابزارهای تحلیل وب )بررسی رفتار آنالین مشتریان درک نیت و خواسته مشتری ،

با کمک ابزارهای  نهای مکانی مشتری در کانال موبایل، استخراج احساسات مشتری در کانال مرکز تلف

جتماعی به کمک ابزارهای ، استخراج اطالعات احساسی مشتری نسبت به بانک در رسانه های اتحلیل صدا

 (تحلیل احساس

o اطالعات به دست آمده از فاز قبل دارای ماهیتی فازی و غیر ) مدیریت سیستم تعامالت مشتری

 ساختارمند هستند. این اطالعات را در سیستمی مجزا از سیستم رکوردها، ذخیره و مدیریت کنید

(system of engagement).) 

o به کمک ابزارهای ) اره مشتریاستخراج بینش قابل اقدام دربBig data بینش قابل اقدام را به شکلی ،

سریع و قابل اتکاء استخراج کنید. این بینش فهم شما از مشتری را غنا بخشیده، جهت تامین محصوالت و 

تریان را برای خدمات متفاوت به شما کمک میکند. همچنین امکان ارائه پیشنهاد بازاریابی هدفمند به مش

 راهم میسازد.(شما ف



                                             

 

                                                                          

 

 

 

 

19 

 

  به عالقه مشتریان برای دریافت خدمات ویژه خود توجه کنید. مشتری امروز خدمات کپی شده برای همه را 

 نمی پذیرد.

 .از مقیاس پذیر بودن نرم افزارهای کانال مبتنی بر ابر اطمینان حاصل کنید 

 داشته باشید به کانالهای نوظهور نظیر تلویزیون دیجیتال و کامپیوترهای پوشیدنی توجه 

 رهای تحلیل داده روی کانالها را جهت شخصی سازی تعامل با مشتریان تقویت کنیدازاب 

 مرتبطمشاغل 

در رابطه با بحث استراتژی کانال و سیستمهای مدیریت کانال در بانکهای خارج از کشور، عناوین شغلی و توابع سازمانی ذیل 

 قابل ذکر هستند:

 Head of Channel Adoption 

 Head of Channel Development and Strategy (Direct Channels) 

 Head of Digital Relationship Development  

 Head of Consumer Channel Optimization (Direct channels) 

رای پرداختن به توجه به این مطلب از آن جهت قابل تامل است که برای انجام هر تغییری الزم است ابتدا منابع الزم سازمانی ب

فلذا بانکهای ایرانی نیز برای پیوستن به این روند الزم است ابتدا ساختارهای الزم سازمانی را در  .آن تخصیص داده شود

 موسسات خود شکل دهی کنند.

 جمع بندی

اسخگوی سیلویی دیگر پ back officeدر عصری که ارتباط با مشتری در کانالهای مجزا از هم با پشتیبانی سیستمهای 

نالی انتظارات به حق مشتریان نیست، بانکها باید از همینک حرکت خود از سوی بانکداری چند کانالی به سمت بانکداری فراکا

را آغاز کنند. برای آغاز این حرکت بنیادین بانکها نمیتوانند منتظر شفاف شدن کامل فضا بمانند. هدف اصلی از معماری 

تباطات در لحظه بین کانالهای اتصال مشتری به بانک جهت حصول دیدی واحد و مستقل از نقطه ایجاد اربانکداری فراکانالی، 

مشتری و پرسنل بانک در هر لحظه، هر مکان و روی هر یک از در دوره بانکداری فراکانالی،  تماس، بین مشتری و بانک است.

در این فضا، توجه بانک از  راکنشی او دسترسی دارند.کانالها به کلیه اطالعات مشتری اعم از اطالعات تعاملی و اطالعات ت

بین دستگاهها و ابزارهای خود برای تکمیل یک عملیات بانکی  تراکنش به سمت مشتری میرود و مشتری امکان سوئیچ کردن

  را دارد.
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