
 

 

 

 ( و الزامات استقرار آن در بانک ها BaaP)1چشم انداز بانکداری به مثابه پلتفرم 

 Openness)پیشنهاد برای ایران: بازتعریف نقشه راه بانک های داخلی در ایجاد و بسط مفهوم )
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 چکیده:

، بانکداری به مثابه پلتفرم را یکی از روندهای موجود 6)همچون گارتنر( 6102تحقیقات صورت گرفته در نشریات علمی معتبر سال 

سال آینده متأثر خواهد ساخت. در این شیوه از بانکداری که  01تا  5در کالن روند بانکداری باز می دانند که صنعت بانکی را طی 

اسطه کانال ها و روش های های بانکی بوده است؛ بانک ها با استفاده از کسب و کار های موجود و به و 3APIمقدمه آن ظهور 

جدید، به خلق و اشتراک گذاری  ارزش های نوین نائل آمده و نهایتأ جریان های درآمدی جدیدی برای ذینفعان اکوسیستم )زیست 

بوم( بانکی به ارمغان خواهد آمد. نگاه به صنعت بانکداری به عنوان اکوسیستمی مشتمل از بانک ها، شرکای تجاری )شرکت های 

، فروشندگان و ...(، مشتریان، کارکنان و ماشین های هوشمند و همچنین انتفاع Third Party، برنامه نویسان Fintech نوظهور

 متقابل از ارزش های ایجاد شده توسط هر یک از ذینفعان؛ شالوده اصلی منظر بانکداری به مثابه پلتفرم می باشد. 

شده را برای ارتقاء صنعت بانکی ایران بکار بندیم. لذا با توجه به وضعیت کنونی  در این تحقیق بر آنیم تا ماحصل اطالعات گردآوری

و از آن جمله    BaaP (Banking as a Platform)بازار بانکی ایران به مسیر حرکت فعلی بانکداری و الزامات نیل به مقصد  

رهای دیجیتالی در بانک ها خواهیم پرداخت. در این تبیین استراتژی ها، مدل های کسب و کار پلتفرمی و نحوه استقرار کسب و کا

بخش به تجربیات رهبران بازار و  شرکت های پیشرو و موفق جهان در کنار استراتژیها و تصمیمات تاکتیکی مورد نظر برای پیاده 

راز پایانی تحقیق نیز با سازی پلتفرم ها در کسب و کار بانکی و در سطح کالن تر آن یعنی تجارت دیجیتالی اشاره خواهد شد. در ف

استناد به چارچوب های جهانی و استفاده از آمارهای معتبر، به ارائه پیشنهاداتی در راستای  بازتعریف و بازنگری نقشه راه 

 4ITو حرکت به سوی بانکداری پلتفرمی می پردازیم. مدیران  Opennessاستراتژیک بانک های داخلی در حوزه استقرار مفهوم 

ها همگی  Startupفعال در حوزه بانکی و   شرکت های پیشرو در ارائه خدمات بانکی، شرکت های دانش بنیان نوپا و بانک ها،

 مخاطبین این تحقیق را تشکیل می دهند.

  واژگان کلیدی:

 پلتفرم مدل کسب و کاربانکداری به مثابه پلفرم، بانکداری باز، تجارت دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی، مدل کسب و کار دیجیتالی، 

 مقدمه: 

سال قبل از میالد مسیح در سرزمین بابل بازمیگردد صرفنظر نماییم؛ شاید  6111اگر بخواهیم از تاریخچه بانکدای سنتی که به 

را مبدأ بانکداری الکترونیک  0793شهر نیویورک طی سال  Chemical Bankبتوان بهره برداری از اولین خودپرداز بانکی در 

کردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتریان های خودپرداز، به صورت آفالین کار میست. هر چند که اولین نسل از دستگاهدان

 شد. کسر نمی
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 0   

 

  طی سال های اخیر بانکداری سنتی که غالباً ماهیتی بسته نیز داشته است دستخوش تحوالت ماهوی گردیده و  تعبیر 

Openness ی از رایج ترین و غالب ترین مفاهیم در سال های اخیر  صنعت بانکی جهان بوده است. بانکداری باز یک وAPI  ها یا

ملزومات استانداردی هستند که چگونگی برقراری ارتباط یک  ترین تعریف، مجموعههمان رابط های توسعه نرم افزار باز که در ساده

ها  APIنمایند؛ مهمترین نقش را در مفهموم بانکداری باز ایفا کرده اند. به مرور  افزار با برنامه دیگر را کنترل میبرنامه کاربردی نرم

 Private API ،Partner API ،Member API  ،Acquaintanceاز منظر سطوح باز بودن خود به بخش هایی همچون 

API  وPublic API  .تقسیم شدند 

را به نحو مناسبی  APIشاهد نمونه های موفقیت آمیزی از شرکت هایی هستیم که توانسته اند استراتژی های  0شماره در جدول 

 در سازمان خود بکاربسته اند:

 APIسازمان های استفاده کننده از  -1جدول شماره 

ها است، بحث اشتراک گذاری زنجیره ارزش از سوی  APIآورد مفهوم باز بودن و بازیگران جدید در صنعت بانکداری که ره با حضور

این بازیگران جدید به بانک ها و بالعکس به میان آمده و باعث شد تا مفاهیم جدید تری همچون بانکداری به مثابه پلتفرم  یا 

Banking as a Platform  ترین روند مهم»گوید: در این رابطه می« گروه مشاوران کرنراستون»خلق شود. ران شولین از

ها در یک اقدام مشترک و ها و هم استارت آپاست که در آن هم بانک بانکداریمیالدی، پلتفرمی شدن  6102در سال  بانکداری

مانند آمازون که امروز در حوزه خرده  های بانکداری را آغاز کنند؛ درستتوانند حرکت به سوی بدل شدن به پلتفرماستراتژیک، می

 «فرم بدل شده است.روشی به یک پلتف

 ادبیات موضوع:

لیکن با توجه به بحث بانکداری پلتفرمی در دنیا، تحقیقات اندکی در حوزه کامال مستقیم به موضوع وجود دارد.  بودن پابا توجه به نو

 Baapه استقرار بانکداری باز می باشد و همچنین استقرار پلتفرم خود یکی از گام های مربوط ببانکداری مبتنی بر  مفهوماینکه 

وزه های مربوطه استفاده شده و ح دارای پیش نیازهایی از جمله ایجاد کسب و کار دیجیتالی می باشد لذا در این تحقیق از مقاالت

ناظر  0دیاگرام شماره  ده گردیده است. در ادامه از تحقیقات اخیر نشریات علمی معتبر دنیا در حوزه بانکداری به مثابه پلتفزم استفا

 بر همین مراحل می باشد.

که بحث چگونگی ایجا یک استراتژی تجارت دیجیتالی می پردازد. در این مقاله  ]0[منتشر گردید 6105مقاله ای از گارتنر در سال 

 API علل استفاده از نام شرکت

Salesforce 
را با    Salesforce CRMآنها بوده و شخصی سازی و یکپارچه سازی 0CRM یابی به مقاصدبرای دسترویکردی جدید 

 .سازدتر میهای کاریشان آسانجریان

 توییتر
های عملکردی بیشتر، همچنین ایجاد ارتباط متقابل سودمند بین توسعه دهندگان شخص ثالث به منظور توانمند ساختن قابلیت

 .آوردبرای مصرف کنندگان فراهم میدسترسی راحتی 

 .توانند از حجم باالی محصوالت ارائه شده آنها بهره ببرندهای دیجیتال، کاربران میبا گسترش محصوالت ارائه شده به دیگر پلتفرم آمازون

 لینکدین
در نظر داشتن منابع انسانی و شبکه  های عظیم داده برای قادر ساختن مشتریان به اتخاذ تصمیمات بهتر باایجاد دسترسی به پایگاه

 ایسازی حرفه

IBM Watson 
تغییر جهت الگو به سمت یادگیری)دانش( ماشینی و پلتفرم پردازش داده برای اشخاص ثالث، مشتریان از موارد نوین مبتنی بر 

 .برندمعلومات خاص یک حوزه از طرفین ثالث سود می
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 :(0)شکل شماره  دیجیتالی به شرح ذیل اشاره می گردد تجارتمرحله ایجاد  9به 

 تیم استراتژی با کارکرد متقابل ایجاد یک -0

 تعیین اهداف تجارت دیجیتال -6

 استفاده از دارائی ها و منابع  موجود -3

 تجزیه و تحلیل آیتم های کسب و کار  -4

 تجربه مشتریان را طراحی کنید -5

 اتخاذ تصمیمات تاکتیکی برای پیاده سازی پلتفرم تجارت دیجیتالی -2

 بهبود و تصحیح استراتژی -9

 

 
 مراحل استقرار تجارت دیجیتالی -1شکل شماره 

در این مقاله  اشاره شده است. دیجیتالی کسب و کارتکنولوژی یک به ساخت  ]6[ 6102 در تحقیقی دیگر از نشریه گارتنر در سال

پلتفرم تجربه مشتری، پلتفرم تجزیه و رم سیستم های اطالعاتی، ین کسب و کار ها که مشتمل بر پلتفبه حوزه های پشتیبانی ا

 3[ 6102پس از آن طی تحقیقی از همین نشریه در سال و پلتفرم اکوسیستم ها هستند اشاره دارد.  0IOTپلتفرم تحلیل و دیتا، 

پردازد. همچنین مربوطه میهای کلیدی با عنوان بانکداری به مثابه پلتفرم به اجزاء بانکداری پلتفرمی، اکوسیستم و در نهایت نقش]

و کار بانکی در آینده اشاره دارد به نگاهی کالن از روند حرکت به که به مدل های کسب  ]4[ 6102در مقاله ای از دیلویت در سال 

 سوی بانکداری پلتفرمی می رسیم.

کارکردهای بانکداری وسعه پلتفرم های بانکداری جهانی روند بانکداری و پیش بینی تبا عنوان  ]5[6102تحقیقی از فارستر در سال 

به موضوع تبدیل کسب و به طور کلی  ]2[6102مبتنی بر پلتفرم را واکاوری می کند و در نهایت تحقیق دیگری از گارتنر در سال 

 گیرد.اجرائی در بانک ها مورد استفاده قرار دستور العمل  می تواند به عنوان یککارهای موجود به مدل های پلتفرمی می پردازد که 

 روش تحقیق:

بانک ها طی سال های آتی در این تحقیق تالش داریم تا با اتکا بر تحقیقات با توجه به میزان تأثیر بانکداری پلتفرمی بر کسب وکار 

به استراتژی های استقرا بانکداری  و ...ها، نقش شرکت های فین تک  API، بانکداری باز ،بانکداری دیجیتالیدر حوزه  انجام شده

 بانکی را مورد بررسی قرار دهیم.  ارائه خدمات این گونه جدید از انجاممبتنی بر پلتفرم دست یابیم و الزامات 
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و سایر منابع معتیر استفاده شده تا   Gartner ،Forrester ،Accentureنتایج حاصله در تحقیقات نشریات  از در این پیمایش

در ایران ارائه دهیم. در بخش های پایانی این   BaaPتسهیل روند ایجاد و گسترش مفهوم  ر آخر پیشنهاداتی را برای بتوانیم د

بانک بزرگ کشور ارائه  5آمارهایی از تراکنش های بانکی انجام شده از طریق کانال های نوین در  طی یک مطالعه میدانی، تحقیق

  سمت تراکنش های موبایلی، اینترنتی و ... می باشد.گردیده که مبین حرکت تراکنش های داخل شعبه به 

ابطه مصاحبه با خبرگان می باشد مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این رکه منبعث از  مطالبیدر برخی از فراز های تحقیق نیز 

 می باشد.داخلی  ITیا، مدیران بانک های پیشرو و همچنین مدیران شرکت های منظور از خبرگان تئورسین های صنت بانکداری دن

همچنین از مطالب مندرج در کتابهای منتشر شده مانند بانکداری مجازی، بانک دیجیتال و ... استفاده شده است و در تکمیل 

کزی و پژوهشکده ده در وب سایت بانک مراطالعات و به تصویر کشیدن فضای داخل ایران مطالب و آمارها و مطالب علمی منتشر ش

  .از جمله منابع مورد استفاده بوده استپولی و بانکی 

 ها: APIسطوح 

عمالً، سطوح مختلفی از  ها می پردازیم. APIدر  Opennessپیش از ورود به موضوع سیر حرکت به سوی مفهوم پلتفرم به سطوح 

API  وجود دارند. از آنجا که این سطوحAPI کننده تعداد بالقوه اشخاصی است که دسترسی دارند حائز اهمیت است و تعیین

 اند از:عبارت APIگردد. سطوح باز بودن ارائه می APIدسترسی بالقوه عملکردی از طریق 

API( های خصوصیPrivate APIs:) های خصوصی همان رابطAPI  های بسته هستند و بنابراین منحصراً توسط افراد داخل مرزهای

 گردند.های باز ذکر شده در این مقاله محسوب نمی APIها جزء API دسترسی هستند. واضح است که این سازمان قابل

API( های شرکاPartner APIs:) هایی که بر اساس توافق دوجانبه برای شرکای منتخب باز هستند. رابطAPI  های شریک نیز مانندAPI 

های خاص برای مثال بین تبادل داده جهتهای دو طرفه دسترسی هستند. توافقها قابل APIهای خصوصی منحصراً با صالحدید ارائه دهنده 

 گردد.شریک محسوب می API( مثالی برای یک 0ERPریزی منابع سازمانی )افزار برنامهیک بانک و یک ارائه دهنده نرم

APIها( ی اعضاMember APIs:)  این نوعAPI ای با مجموعه قوانین مشخص صورت رسمی عضو جامعهتک افرادی که بهبرای تک

به اعضایی که با قوانین و مقررات عضویت آن جامعه  APIای، ارائه دهنده عضویت هستند باز است. در هنگام عضو شدن در یک چنین جامعه

عنوان تنها تحت قیمومیت و خدمات آغازین پرداخت به PSD2دهد. برای مثال اطالعات آینده حساب اند اجازه دسترسی میموافقت کرده

 توانند این دسترسی را کسب کنند.ها( ثبت شده یا مجاز میTTPدهندگان شخص ثالث )ارائه

APIهای ه( مکاریAcquaintance APIs:)  این نوعAPI  های باز فراگیر هستند چرا که برای همه اشخاصی که با مجموعه ملزومات از

همراه است، توزیع های استاندارد را که با برخی از اشکال توافقنامه APIهای ارائه دهنده این نوع اند باز هستند. درگاهپیش تعریف شده موافق

های عمومی فراگیر  (Public APIsهای عمومی ) API( مثالی از این نوع است. 6POSهای مناطق فروش ) APIتجاری به کنند. دسترسی می

بیانگر اولین  6جدول شماره در  APIتواند به آن دسترسی داشته باشد. سطوح نام برای مقاصد تعیین هویت میهستند و هر شخصی با ثبت

 باز در صنعت پرداخت می باشد: APIپیشروهای به کارگیرنده 
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 APIپیشرو ها در بکارگیری  -2جدول شماره 

 سیر حرکت به سوی مفهوم پلتفرم در بانک ها و چهار نقش بالقوه در زنجیره ارزش مالی: 

به عنوان محور تصمیم گیری در سازمان ها دو مسئله زیر طرح می گردد که در نهایت می تواند ما را  APIپس از گسترش مفهوم 

 در شیوه اتخاذ استراتژی در مواجهه با بانکداری باز مساعدت نماید:

 توزیع کنندگان محصوالت تولید شده توسط سازمان ما چه کسانی هستند؟ 

 ن ما چه کسانی هستند؟تولید کننده محصوالت قابل ارائه در سازما 

 : (6)شکل شماره  بر پایه دو سئوال مطروحه فوق، چهار زنجیره ارزش مالی کالن تعریف می شود

 

 چهار زنجیره ارزش مالی -2شکل شماره 

 API علل اساسی استفاده از سازمان

PayPal 
ها با رویکردی مشتری محور API ای ازها به منظور ایجاد دسترسی. این امر با توسعه دامنهگسترده ساختن خدمات تراکنشی به سایر پلتفرم

 .محقق شد

Crédit 

Agricole 

API افزارهای اجتماعی و محور. بهبود مشغولیت کاربران و روابط مشتری. نرم-صحت، اعتبار و کارکردهای محلهای فراهم آورنده تصدیق

 های آسیب دیدهافزار حامی مشتریان دارای دیدگاهها در کنار نرمبازی

BBVA 

API های حساب و مشتری، پروفایل و دادههایی که به نیابت از مشتری، شخص ثالث مجاز را قادر به دسترسی به انتقال وجه و سایر خدمات

ها و های هوشمند مصرف کننده همچون زمانبندی سرکشی رستوران، توصیهافزارها متضمن انتخابگرداند. نرمهای کلی کارت میپروفایل

 .خدمات انتقال وجه در طول استفاده از آن هستند

VISA 

APIو کاله برداری، و همچنین دادرسی. آنها بر مبنای  پرداخت، خدمات عمومی، ریسکهای اند: روشها در چهار دسته طبقه بندی شده

  Visa Checkout .مانند آورندبرای مشتریان خود تجربه جدید تجارت الکترونیک را به ارمغان می VISA تکنولوژی

MasterCard 
MasterCard ارائه دهنده APIکند. این امر تجربه محل، کارکردهایی را عرضه می هایی است که با در نظر گرفتن پرداخت، امنیت یا

 .برداز نرخ باالی تبدیل سود می Masterpass In-APP خرید API هایی چونAPI بخشد و تاجر به واسطهمشتری را بهبود می

SWIFT 
API یکپارچه سازی SWIFT )وکارسبکها به منظور توسعه اضافه شوندگان به سیستم دسترسی به منابع و سرویس )توسعه کدرایج. 

APIهای SWIFT  تا انتقال بودجه را در سطح جهانی ممکن سازند دهآورعملکردی پشتیبان برای سرویس پیام رسانی مرکزی فراهم. 

Fidor 

المللی سازی منظور بهبود خدمات، رهنمودها و الیسنس بانکداری از بینهایشان، به با ایجاد دسترسی کنترل شده توسط دیگران به زیرساخت

پیشین  API اتصال، و یک APIپرداخت،  API هایخود را گروهی با نام API در تالش است Fidor .کنندهای خود پشتیبانی میتالش

 batch)ای مرتبط با بدهی مستقیم محموله، انتقال و کارکردهSEPA برای شرکای خاص بگنجاند. این امر دسترسی به منظور کنترل

direct debit) سازدرا ممکن می. 
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 وجود نخواهد داشت. Third Partyبانک همزمان فرایند توزیع و تولید را بر عهده گرفته و  :(Integratorیکپارچه ساز ) -0

پیشنهاد به مشتری حداقل توسط دو تیم ارائه می گردد.  بانک خدمات را تولید کرده و طرف خارجی که  :(Producerتولید کننده ) -6

 0B2Bهای تولیدکننده در فضای نقش ها باشند، خدمات را به مشتریان عرضه می دارد. تکفینهای سنتی و یا می تواند همان کانال

های کارکردی چون به اشتراک گذاشتن داده و آغاز پرداخت مجاز به های خصوصی برای قابلیتAPI واسطه اکنون از طریق توزیع، بههم

 SAP ،Magnetoافزارهای حسابداری چون دهندگان نرمو ارائه ERPهای کارکردی بانک با سازی قابلیتایجاد دسترسی هستند. یکپارچه

 های این مورد هستند.ثالو اوراکل ازجمله م

ها ایل و اینترنت بانکموب« های توزیعیافزایش کانال»د نقش ابزاری در توانهای بانکداری باز میتراتژیاس: (Distributorتوزیع کننده ) -3

 پردازیم:چند مثال می است. در ادامه به ذکر گذشتهسال  05اساس ایجاد دسترسی دیجیتالی برای مشتری در  و دداشته باش

  اند که های بانکداری دسترسی داشتهصورت آنالین به سایتدرصد جمعیت اتحادیه اروپا به 49در حدود   6105در سال

 درصدی در صدر این کشورها قرار گرفت.  62فنالند با سهم 

  های انجام ی و تخمینبینمیلیون مشتری موبایل بانک در اتحادیه اروپا وجود داشت. بر اساس پیش 50تعداد  6103در سال

 .میلیون خواهد رسید  604به  6106شده این میزان در سال 

  سهم تراکنش شهبه می باشد. %01از طریق کانالهای آنالین و  %71در حال حاضر در بانک های ایران حدود 

ها چرا که آن کندبازی میکننده را جارت الکترونیک( در صنعت پرداخت نقش توزیعهای ت6PSP)بخصوص  تکفینامروزه معموالً 

بندی و ( را مجدداً دستهSofortو  PayPal ،Klarnaدهندگان خدمات پرداخت همچون ها )و سایر ارائهخدمات ایجاد شده توسط بانک

 کنند.توزیع می

وکاری( کسبعنوان یک مدل یک پلتفرم )بهاین نقش در واقع موضوع اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.  :(Platformپلتفرم) -4

ها شود. بانکشناخته می peer-to-peerوکار عنوان کسبکند. غالبا این نقش بهصورت واسطه و در واقع تسهیل کننده عمل میبه

( و Know Your Customerیا  KYCهایی نظیر تطبیق طرفین، امنیت، شناخت مشتری خود )توانند قابلیتعنوان یک پلتفرم میبه

متفاوت است وقتی « ITهای موجود در دنیایوکاری از پلتفرمیک مدل کسب»عنوان غیره را ارائه دهند. گفتنی است که معنای پلتفرم به

 اشاره دارد، عموماً باید بانک را اداره کند. ITیک پلتفرم به زیرساخت 

آلمان از این مفهموم استفاده عملی  Fidorانک های پیشرو در جهان مانند بانک عنوان پلتفرم امر معمولی نیست و تعداد کمی از بوجود بانک به

های دالل اوراق بهادار به کار دهی، بودجه دهی گروهی و نقش، این مدل را  یک نقطه آغاز در وامتکفینکرده اند. تعدادی از فعاالن بازار 

عنوان کند بلکه بهکننده عمل نمیدهنده یا توزیععنوان ارائهدهد که بانک بهنمایش داده شده، نشان می 3شکل شماره پلتفرمی که در  اند.گرفته

گذارد. باز هم الزم به ذکر است که وکار پلتفرم بر ترازنامه بانک تأثیر نمیکند. کسبها عمل میتسهیل ارتباط طرفین ثالث و مشتریان آن

 وکار اختصاص دهند و این شامل نقش پلتفرم نیز است.ف را به خطوط مختلف کسبهای مختلها نقشممکن است بانک

 

 

 

                                                 
0 business-to-business 

 پرداخت های ارائه دهنده خدماتشرکت 6



                                                                                                    

 2   

 

                                             

 نقش پلتفرم برای بانک -3شکل شماره 

، Uber ،Air BnBشود که پتانسیل متغیری )برای مثال ها تعریف میطور روزافزون با پلتفرمدر عصر دیجیتالی امروز؛ حوزه رقابتی به

iTunes دارد. « ای دست خواهی یافتکنندهپلتفرم بهتری بساز و جامعه را مجذوب کن، به امتیاز تعیین»( در همراهی با شعار 

وکاری است. زنجیره ارزش مالی دارای چالش های متعددی است؛ چرا که نیازمند تغییر در مدل عملیاتی و کسبپذیرش یک نقش جدید در 

م جزئی تری از یها در چند سال آینده با آن روبرو خواهند گشت و باید از آن بگذرند. در بخش های بعد به مفاهاین مسیری است که همه بانک

 ت پلتفرمی و نحوه بکارگیری استراتژی های مربوطه در سازمان خواهیم پرداخت.مفهوم تبدیل شدن بانکها به یک شرک

 (:Digital Commerceچشم اندازی جدید برای کسب و کار های دیجیتالی )

 شبیه سازند. در این رابطه 0های زیرساختیبانک ها در تالش هستند تا بانک های خود را هر چه بیشتر به کمپانی ITمدیران 

 می تواند ارزشهای پولی و غیر پولی الزم برای این تغییر را ایجاد نماید.بر پایه کسب و کار دیجیتالی  Open Bank استقرار

، طرحی است که بر توزیع و اشتراک گذاری ارزش ها در بین digital Business Model)یک مدل کسب و کار دیجیتالی )

پلتفرم کسب و کار دیجیتالی، یک نوآوری ساختاری است که بانک ها را قادر شرکای موجود در اکوسیستم کسب و کار تمرکز دارد. 

 باعث ایجاد جریان درآمدی جدیدی برای فروشندگان تکنولوژی می شوند. و به خلق و اشتراک گذاری ارزش می نماید

کار های دیجیتالی به دست  از درآمد های بانکی از محل کسب و %45میزان  6161بانک ها انتظار دارند که در سال  ITمدیران 

بانک ها با چشم  IT(. برای رسیدن به این هدف نیاز است تا مدیران %06) 6105برابر دارمد حاصله در سال  3آید. یعنی بیش از 

ی اندازی تازه به کسب و کار دیجیتالی؛ اصول رقابتی را در سازمان های خود تغییر داده و بازار های جدید و همچنین مرزهای جدید

 در  صنعت ترسیم نمایند.

 در ادامه چند تعریف از مدیران بانکی جهان در خصوص چشم انداز صنعت بانکی خواهیم داشت:

 John Reed مدیر عامل ،Citibank  بانکداری فقط بیت و بایت است.: 1889تا  1891بین سال های 

 Francisco Gonzalez  مدیرعاملBBVA  2112در سال :BBVA رکت نرم افزاری خواهد بود.در آینده یک ش 

 Dereck White  تشکیل دهنده اصلی و مدیر بخش دیجیتالBarclays  ما به صورت فزاینده ای در حال  :2112در سال

 تبدیل شدن به یک شرکت ارائه دهنده فناوری های خدمات مالی هستیم و نه یک بانک با دپارتمان فناوری

این است که بانک ها با شبیه شدن به شرکت های پلتفرم  به تحصیل درآمد  دیجیتالی کنه برای کسب و کار هاییک چشم انداز مم

های نقدی و غیر نقدی از طرق جدید دست خواهند یافت. این بدان معنی نیست که بانک دیگر به سپرده گذاری و ارائه وام نپردازد. 

رآمد های مکمل از روش های جدید دست خواهد یافت. بلکه به این معنی است که بانک عالوه بر درآمد های موجود به حصول د

این استراتژی بانکداری باز است که در آن ارزش هایی همچون دیتا، تراکنش ها و الگوریتم ها با شرکای اکوسیستم کسب و کار به 

 اشتراک گذارده می شوند.

از هایی برای یک استراتژی عمل می کنند  مدل های کسب و کار دیجیتالی و پلتفرم های مدل کسب و کاری در نقش توانمند س

 شبیه سازد. Open Bankکه بتواند  بانک را هر چه بیشتر به شرکت های پلتفرم و 

یک مدل کسب و کار دیجیتالی افراد و کسب و کار ها را قادر می سازد تا از طریق اشتراک گذاری دارائی هایی همچون  اطالعات، 

                                                 
0 Platform Company 
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ارزش را برای بانک چند برار کنند. برای اجرای یک مدل کسب و کار دیجیتالی، بانک ها به یک پلتفرم الگوریتم ها و ... بتوانند خلق 

شرکت برتر دنیا )مشتمل بر اپل ، گوگل  و ...(،  31کمپانی از  Marshall Van Alstyne، 03به نقل از مدل کسب و کار نیاز دارند. 

 شرکت های پلتفرم هستند.

در مدل های کسب و کاری به شکل مدل های کسب و کار دیجیتالی و امثالهم استفاده می شوند. برای در حال حاضر پلتفرم ها 

مثال های بانکی برای پلتفرم های مدل کسب و کاری   Capital one DevExchange و  BBVA API Marketمثال 

رس شرکای حاضر در اکوسیستم می باشند. هستند. این مثال ها باعث خلق ارزش هایی همچون اطالعات و تراکنش شده و در دست

 اشاره نمود. DOCSو   Apple DSeveloper ,Twilio APIاز سایر مثال های غیر بانکی در این حوزه می توان به 

 :(4)شکل باشدارائه شده جایگاه پلتفرم ها قابل مالحظه می Open Bankingبرای  6102گارتنر که در جوالی  Hype cycleدر 

 
 بانکداری باز Hype Cycle -1شکل شماره 

 :ITبا استفاده یک تیم کسب و کار  "بانک ها به عنوان پلتفرم  "خلق چشم انداز صنعت برای 

یک چشم انداز صنعت برای اینکه بانک ها هر چه بیشتر به شرکت های پلتفرم تبدیل شده و قادر باشند به تبادل ارزش های پولی و 

 باشد. "تحقیق "و   "ارزش ها "، "قابلیت ها "، "مفهوم"بخش  4یر پولی از طرق مختلف برسند باید شامل غ

یک چشم انداز صنعت تغییرات اساسی که بر روی ابعاد مختلف کسب و کار تاثیر می گذارد را مورد بررسی قرار می دهد. یک چشم  مفهوم:-0

 بخش ساختاری اصلی می شود: 4بیشتر به شرکت های پلتفرم نزدیک شود شامل انداز صنعت برای اینکه بانک ها هر چه 

 مدل های کسب و کار دیجیتالی 

 پلتفرم های مدل کسب و کار 

 بازار 

 اکوسیستم کسب و کار 

 نمائید:بانک در مقام پلتفرم می تواند همچون شرکت های پلتفرم، موقعیت های جدید درآمدی بوجود آورد. به چند مثال زیر توجه 

 (تسهیم درآمدrevenue sharing:)Udemy   71در صورتیکه یک دانش آموز واحد درسی را از طریق این کانال بردارد% 

 درآمد را به وی خواهد داد. %71زمانی که مدرس، یک دانش آموز جدید را به مجموعه بیاورد  داده ودرآمدرا به خود اختصاص 

 درخواست های (API Calls) API :های حجم تراکنش ها، بانک ها می توانند به درآمد زائی از درخواست زایشبا افAPI  از

 د.اینطریق راهکار های جدیدی که شرکای اکوسیستم بر روی پلتفرم هایشان ایجاد کرده اند توجه نم

 :محاسبه کردن زمان "Algorithmia" یک بازار الگوریتم است که به ازای هردرخواستAPI   کاربر را بر اساس هزینه تعیین



                                                                                                    

 6   

 

 شده توسط نویسنده الگوریتم و محاسبه زمان شارژ می کند.

 :استفاده از  درآمد جدید نماییAPI ( ها و بازارmarket place به عنوان یک کانال کسب و کار برای راهکار های موجود )

درصدی درآمد  31ونیک و ...( می تواند باعث رشد ، پرداخت های تجارت الکتر0P2P)مانند پرداخت های  در سیستم بانکداری

 )منبع :گارتنر: اثر متقابل مشتری(. گان اولیه صنعت بانکداری گرددده خالص پذیرن

 صدور مجوز و نگهداری :" ّFidor Tecs"  پلتفرم مدل کسب و کار خود را به عنوان یک راهکار نرم افزاری دارای مجوز  به

ن می فروشد) به هر حال این یک فرصت بزرگ برای بانک است و البته محدودیت هایی دارد. چرا فین تک ها، بانک ها و سایری

 که تنها تعدادی بانک هستند که می توانند پلتفرم خود را به سایر بانک ها بفروشند(.

 رد ذیل نیاز دارند:بانک برای اجرای یک پلتفرم مدل کسب و کار به دارائی های جدیدی مانند موا ITمدیران دارائی ها:  -6

  نرم افزار مدیریتAPI  برای امکان پیاده سازی و گسترش یک پلتفرم مدل کسب و کار و همچنین حفاظت از اطالعات و

 سیستم های سازمان.

  نرم افزار پورتال(برای امکان پیاده سازی و گسترش بازارmarket pace) 

 آنچه شرکای اکوسیستم خلق کرده اند و برای اطمینان از اینکه  برای اندازه گیری و گزینش پردازشگر کسب و کار هوشمند

 راهکار های مربوطه اخالق گرا، قابل اعتماد، امن و سازگار هستند.

بانک برای تبدیل بانک به مفهوم بانک به عنوان یک پلتفرم مدل کسب و کار نیاز به گروهی از قابلیت های جدید  ITمدیران قابلیت ها:  -3

 دارند که مثال هایی از آن در ادامه قابل مالحظه می باشد:

  یک فرهنگIT  این بزرگترین چالش مدیران (که پذیرای شروع موارد جدید  باشدIT )بانک هاست 

  یک رویکردIT قابلیته برای ارائه پلتفرم های مدل کسب و کار و اکوسیستم ها.  دو 

  6یک ساختار جبرانی و سازمان یافته منطبق با پلتفرم های مدل کسب و کار به جای محصوالت و خدمات)مسئولیت هایCEO 

  (دتیک تغییر بزرگ مخصوصا بر روی گرایش بازار برای تمرکز بر روی سود های کوتاه م -3COOو مدیران  

 (استفاده از نظارت بر خدمات برای همگرا نمودن نظارت معماری سرویس گراSOA)4  با مدیریتAPI 

  توسعه و تولیدAPI و مهارت های مدیریت 

  منابع بازاریابی برای به کار گیری و اضافه شدن اکوسیستم  شرکای جدید / موجود که باعث قدرت نفوذ پلتفرم خواهد شد. برای

 5(CMO، دانش آموزان، فروشندگان و ...)مسئولیت مدیر مارکتینگ یا همان مثال فین تک ها

 منابع برنامه نویس برای مدیریت و نگهداری اکوسیستم 

  رویکردهای جدید برای مدیریت ریسک و حقوق معنوی که به یک مدل کسب و کار دیجیتالی که دارایی های اساسی را با

 2(CROکند.)مسئولیت مدیریت ریسک شرکای اکوسیستم تسهیم می کندسازگار می 

توسعه ها در حوزه مدل کسب و کار دیجیتالی ایستا نیستند، بلکه به سرعت تغییر می کنند و به محیط های جدید گسترش می  تحقیق: -4

                                                 
1 Peer-to-Peer 
2 Chief Executive Officer 
3 Chief Operating Officer 

4 Service Oriented Architecture 
5 Chief Marketing Officer 

2 Chief Risk Officer 
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اتژی پلتفرم مدل کسب و یابند. بنابراین مدیران عامل مجبور هستند از یک برنامه تحقیقاتی طراحی شده به منظور مانیتور و سازگاری با استر

کار یک بانک محافظت نمایند. آیا امکان دارد که بانک ها کار خود را در یک صنعت جدید )به عنوان مثال کشاورزی و یا ساخت تجهیزات 

کار های  سنگین( با تغییر دارائی ها به یک خدمت و اکوسیستم گسترش دهند؟ مدیران ریسک بانک ها نیاز دارند تا به صورت مستمر کسب و

 .دیجیتالی ممکنه را تجربه نمایند

 چند مثال:

با نگاه کردن به برخی از استارت آپ های فین تک و بانک هایی که در حال حاضر در مسیر چشم انداز بانک به عنوان  ITمدیران 

(. آنها همچنین برای ایده گرفتن باید فراتر از صنعت و 3شماره پلتفرم گام برداشته اند بهتر می توانند متوجه نتایج آن شوند)جدول 

مرز های کشور خود را تحت نظر داشته باشند. برای مثال گوگل، اپل، سامسونگ دارند از پلتفرم های خود در بخش پرداخت 

ای پرداخت داشته باشند استفاده می نمایند. به هر حال این کمپانی ها ساده تر از سایرین می توانند نگاه بلند مدتی بر سیستم ه

چرا که آنها تنها نیاز کمی به تولید درآمد از این پیشنهادات دارند. هیچ شرکتی نگاه به مدل های کسب و کار دیجیتالی را به یکباره 

  به صنعت خود وارد نمی کند. 

 
 مثال هایی از پلتفرم مدل کسب و کار در صنعت بانکی – 3جدول شماره 

 انتخاب رویکرد صحیح:

( می تواند از طریق انتخاب یکی از سه رویکرد زیر چشم انداز بانک به عنوان پلتفرم را ایجاد ITتیم کارکردی متقابل )شامل مدیر 

 نماید.

. تیم های کارکردی می ایجاد چشم انداز صنعت برای بانک به عنوان پلتفرم که یک دیدگاه رقیب را جایگزین می نماید -0

توانند برای بانک به عنوان شرکت  پلتفرم یک دید صنعت ایجاد نمایند. همچنین تعدادی از بانک های دیگر که در حال حاضر این 

رویکرد را اتخاذ نموده اند، نیازی نیست که به عنوان اولین بانک پیشرو در بازار معرفی شوند. فرصت های بسیاری برای ایجاد پلتفرم 
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 دید در صنعت بانکی وجود دارد.های مدل کسب و کار ج

اگر بانک دیگری یک به دیدگاه شرکت پلتفرم بانک دیگری ملحق شوید و سعی کنید بر یکی از سطوح آن مسلط شوید:  -6

دیدگاه را راهبری می کند که قابل جانشین کردن آن در سازمان شما نیست، مدیر ارشد می تواند با استفاده از تأمین بخشی از آن 

بانک ها که پلتفرم مدل کسب و  ITنه همه آن باعث شکوفائی سازمان خود در کسب و کار دیجیتالی گردد. اغلب مدیران دیدگاه و 

کار خودشان را پیاده سازی می کنند به دنبال راهی برای پولسازی از پلتفرم خود هستند )مانند لیسانس نرم افزار؛ هزینه های 

انس پلتفرم را ارائه داده و بعد در بخش های مختلفی چون تسهیالت؛ پرداخت ها، تجارت و نگهداری و ...(. یک رقیب می تواند لیس

 سایر خدمات شخصی سازی نماید.

امکان دارد مدیران کل و ریسک یک چشم انداز صنعت را برای بانک به عنوان پلتفرم  ایجاد یک دیدگاه کامل از صنعت جدید: -3

ددی آن را نپذیرند. پس این دسته از مدیران باید بانک خود را به سمت ایجاد یک چشم انداز مورد ارزیابی قرار داده و به دالیل متع

صنعت جدید رهنمون ساخته و باید فرصت هایی که از طریق اولین شدن در صنعتشان ایجاد می شود را ارزیابی نمایند. بدین وسیله 

شرایط را برای سایر رقبا تعیین کند. برای مثال اگر بانکی در بخش بانک می تواند از مزایای اولین شدن استفاده نموده و همچنین 

خدمات مشتریان دارای برتری هایی است پس می تواند چشم اندازش را بر روی همین بخش طراحی نماید. اول بودن به معنای 

 تها نیز می باشد.دست وپنجه نرم کردن با چالش های کسب وکار دیجیتالی و عدم امکان استفاده از تجربه سایر شرک

 چگونگی ساخت یک پلتفرم تکنولوژی کسب و کار دیجیتالی:

بانکداری به مثابه پلتفرم مفهومی است که به یک دگردیسی عظیم در صنعت بانکی منتج می گردد. این مفهوم عالوه بر مباحث فنی 

گونه ای نوین  BaaPهد داشت. در عمل نیز و کسب وکاری به عوامل تغییر در نگرش و فرهنگ در صنعت بانکی توجه ویژه ای خوا

از بانکداری است که بخش های مختلفی از صنعت بانکی را در خود نهفته و شاید بهتر باشد بگوئیم بانکداری پلتفرمی حلقه مفقوده 

تم بانکی به ارمغان ای است که از انواع و اقسام روش های نوین بانکداری وام گرفته و زنجیره کاملی از ارزش را برای کلیه اکوسیس

می اورد. به معنای ساده تر شما هنگامی می توانید بگوئید که مفهوم پلتفرم را  در بانک خود ایجاد نموده اید که پیش از آن به بلوغ 

 های تولید شده درون سازمان و یا توسط شرکای تجاری رسیده باشید و در واقع بانکداری باز را در بانک خود جاری APIدر حوزه 

و ساری نموده باشید. یکی دیگر از الزامات استقرار سیستم پلتفرمی در بانک ایجاد کسب و کار دیجیتالی و در حقیقت استفاده از 

  مدل های بانکداری دیجیتالی می باشد.

رشد سریع  انتظار ITیکی از چالش ها در تبدیل کسب و کار به مدل کسب و کار دیجیتالی بر پایه پلتفرم این است که مدیران 

درآمد از بخش دیجیتال را دارندکه بدست امدن آن با مدل های اجرائی و کسب و کاری فعلی دشوار می باشد. زمانی که انعطاف 

پذیری مکفی در کسب و کار ایجاد شد، پلتفرم ها قادر خواهند بود تا جریان درامدی دیجیتالی جدید که پیش از آن تنها در 

 ی بود را بدست اورند.دسترس فروشندگان تکنولوژ

های دیجیتال برخوردارند ها و موسسات دیجیتالی از نقایصی در زمینه مهارتدرصد سازمان Accenture ،20طبق اعالم موسسه 

 حوزه پشتیبانی می شود: 5یک کسب و کار دیجیتالی با پلتفرم های تکنولوژی در شود. عنوان چالش اصلی آنها محسوب میکه به 
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 پلتفرم تکنولوژی کسب و کار دیجیتالی -2شکل شماره 

 

 .کندپشتیبانی می COREو سیستم های  ERPمانند Back Officeاز واحدهای عملیات و  :پلتفرم سیستم های اطالعاتی -1

شامل المان های اصلی مواجهه با مشتری از قبیل مشتری و پورتال شهروندی، تجارت چند کاناله و  پلتفرم تجربه مشتری: -2

 اپلیکیشن های مشتری می باشد.

شامل مدیریت اطالعات و قابلیت های تحلیلی می باشد. برنامه های مدیریت داده و اپلیکیشن های  پلتفرم تجزیه و تحلیل و دیتا: -3

 محور را تغذیه می کند و الگوریتم ها فرایند کشف و اقدام را خودکار می کند.تحلیلی، تصمیم گیری داده 

دارائی های فیزیکی را به بخش هایی همچون مانیتورینگ؛ بهینه سازی؛ کنترل و پولسازی متصل می نماید. قابلیت  :IOTپلتفرم  -1

 .1OT و سیستم های COREهایی همچون اتصال، تجزیه و تحلیل و یکپارچه سازی به 

، کنترل و  APIو اتصال به اکوسیستم های خارجی، بازار و اجتماعات پشتیبانی می کند. مدیریت از ایجاد  پلتفرم اکوسیستم ها: -2

 امنیت از المان های اصلی آن محسوب می گردد.

 مرحله برای توسعه و ایجاد استراتژی تجارت دیجیتالی: 7

ریزی مناسب به صورت شتاب زده و به دلیل فشار های رقابتی و معموال بانک ها و شرکت ها بدون ورود به مرحله طراحی و برنامه

راهکار های فروشندگان را انتخاب می  ITسازمانی اقدام به راه اندازی پروژه های تجارت دیجیتالی می نمایند. زمانی که پیشروان 

نمایند، بدون فکر کردن بر روی تجارب مشتریان به عملکرد های تکنولوژی تمرکز می کنند. این عدم تمرکز بر مشتری می تواند به 

سیر و صورت منفی بر میزان موفقیت خدمات تجارت دیجیتالی تاثیر گذارد. تجارت دیجیتالی بیش از اینکه یک مقصد باشد یک م

 .تغییر سریع شرایط بازار و ترجیحات مشتری اغلب شرکت ها را با شکست مواجه می کند. سفر است

مرحله زیر را برای بهبود و تصحیح استراتژی تجارت دیجیتالی  9تجارت دیجیتالی و دیگر شرکای کاری می توانند  ITپیشروان 

 خود بکار گیرند:

 رکرد متقابل: ایجاد یک تیم استراتژی با کا -1مرحله 

این تیم متشکل از بخش های مختلف کسب و کار از قبیل بازاریابی، فروش، مالی، عملیات، زنجیره تامین و خدمات مشتریان می شود. بسیار 

مهم است که اعضای این تیم از ابتدای پروژه تعریف و ذینفعان اصلی معرفی شده و صدایشان به گوش کلیه بخش ها برسد. همچنین این 

ن وضوع که تیم استراتژی از حمایت مدیران ارشد برخوردار بوده و یا دارای یک نماینده در تیم باشد بسیار حائز اهمیت است. کاندید های ایم

( باشند. این نماینده باید فردی باشد که دارای  IT)مدیر CIO )مدیر عملیات( و یا  COO)مدیر مارکتینگ(، CMOنماینده می تواند 

 باشد.  Digital Commerceقبال سود و یا ضرر پروژه مسئولیت در 

 تعیین اهداف تجارت دیجیتال:  -2مرحله 

ای راه اندازی این با تجسم نوع خدمات تجارت دیجیتالی که می خواهید عرضه نمایید شروع کنید. در مرحله بعد به انگیزه های کسب و کار بر

 را بر اساس اهداف کسب و کار تبیین نمایید.  6ها( KPI)شاخص های عملکرد کلیدی خدمات بنگرید و 

 :سطح تراکنش های دیجیتالی را برآورد کرده و انوع کانال های ارائه خدمت )دیجیتالی /  تجسم نوع خدمات تجارت دیجیتالی

موبایل، اجتماعی، فیزیکی( که با پلتفرم تجارت دیجیتالی پوشش داده می شود را بررسی نمائید. کانال های دیجیتالی شامل آنالین، 

و خطوط زمینی می باشند. شکل ها  3ATMو کانال های فیزیکی شامل فروشگاه های خرده فروشی، شعب،  ایمیل و پیام های متنی

 را براساس سطح اطالعات و تراکنش ها نشان می دهد. Digital Banking انواع پروژه های 2شماره 

                                                 
0 Operational Technology 
6 Key Performance Indicator 

3 Automated Teller Machine 
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 را براساس سطح اطالعات و تراکنش ها  Digital Banking انواع پروژه های  -6شکل شماره 

  :انگیزه های کسب و کار کمک خواهد کرد تا شما بدانید چرا می خواهید سرویس های تجارت بررسی انگیزه های کسب و کار

 دیجیتالی را توسعه دهید؛ بنابر این می توانید اهداف پروژه را تبیین نمایید. 

 تعریف اهداف کسب و کار و (شاخص های عملکردی کلیدیKPI :) پیش از تعریفKPI  ها، شرکت ها باید اهداف کالن پروژه را

 و هدف دیگر مرتبط سازند KPIبه اهداف کوچکتر خرد کنند و هر هدف را به یک 

ها و اهداف را  KPIماه ارزیابی کند تا مطمئن شود که پروژه تحت کنترل می باشد. هچنین تیم باید  2تا  3ها را برای  KPIتیم استراتژی باید 

 .همراه با رشد پروژه و تغییر اهداف مورد ویرایش قرار دهد

 استفاده از دارائی ها و منابع  موجود  -3مرحله 

روژه را مورد تأثیر قرار می دهند بررسی نمایید. بانک ها و شرکت هایی که از اول اغاز می دارائی های موجود و منابعی که عملکرد و راهبری پ

ی کنند و یا به دنبال ارتقاء پلتفرم کنونی خود هستند باید ارزش های تجارت دیجیتالی موجود خود را مورد مالحظه قرار دهند.  سه بخش اصل

 برای مالحظه در این حوزه وجود دارد:

  Back-officeپلتفرم اصلی و راهکار های نقطه ادغام چیست؟ چگونه این خدمات با کارکرد های  ی های تجارت دیجیتالی:اول: دارائ

 می توانند به رکورد های فعلی بچسبند و یا نیاز به برخی چک ها و تنظیمات هست؟ Back-Officeیکپارچه شده است؟ آیا کاربردهای 

کمپین ها و برنامه های بازاریابی مرتبط به تجارت دیجیتالی  به مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند:دوم: دارائی هایی که عملکرد و تجر

 و ...چه هستند؟ چه کانال هایی و چگونه می توانند تحت پوشش قرار گیرند )مانند ایمیل، موبایل، آنالین، اجتماعی و ...(؟ 

اندازی چه هست؟ بودجه هزینه های ( برای پیاده سازی و راهCapexگذاری )بودجه های هزینه های سرمایه  سوم: منابع موجود:

( برای عملیات و نگهداری چیست؟ چه کسی صاحب این بودجه هاست؟ چه میزان از نیرو های انسانی فعال در شرکت می opexعملیاتی)

 توانند برای توسعه و پیاده سازی و نگهداری اختصاص داده شوند؟ 

 و تحلیل آیتم های کسب و کار:تجزیه  -1مرحله 

 این مرحله با تعریف محدوده پروژه آغاز می شود:
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  :آیا ما می خواهیم مدل مدل های کسب و کارB2B ،0B2C  و یا هر دو را داشته باشیم؟ آیا ما هر یک از مدل ها را به صورت

 جداگانه و یا به صورت موازی و بر روی یک پلتفرم واحد پیاده سازی می کنیم؟

 ما دارای چه بخش هایی از محصول هستیم؟ آیا ما می خواهیم محصوالتی را داشته باشیم که منحصرا از حصوالت و خدمات: م

طریق کانال های انالین عرضه می گردد؟ برای ارائه محصول می خواهیم از چه مدل هایی استفاده نمائیم؟ مثالً پیش پرداخت 

(Prepaid... خدمات اشتراک و ،) 

  :به کدام بخش از بازار ها و یا مناطق ورود خواهیم کرد؟ آیا می خواهیم از تجارب چند کاناله برای بازار کنونی مان جغرافیا ها

استفاده کنیم و یا می خواهیم برای دستیابی به بازارهای جدید از کانال آنالین استفاده نماییم؟ آیا ما می خواهیم عمیقتر به بازار 

 نفوذ کنیم؟)مانند شهرستان های محرو م تر(های کنونی مان 

  تنها(بخش های صنعتB2B :) ما چه بخش هایی از صنعت را مورد هدف قرار داده ایم؟ سایز مشتریان هدف چقدر است )به عنوان

 ؟مثال میزان درامد، تعداد محصوالت، برند ها و کارکنان(

  :آیا ما به سایت های مستقل اکتفا می نمایئم و یا به همین صورت به محیط بازار؟ما از چه محیط بازاری استفاده می کانال ها

نمائیم؟ آیا از فروشگاه های خرده فروشی استفاده می نمائیم؟ اگر آری چه تعداد فروشگاه؟ آیا ما تجارت موبایلی را به کار خواهیم 

 و ... هایی استفاده خواهیم کرد؟ Deviceزار و گرفت؟ آگر اینگونه است از چه اب

 (زمان عرضه محصولtime to market :)خواهیم  چه زمانی قصد داریم که محصول را در فاز پایلوت ارائه دهیم؟ چه زمان می

 خط اصلی را راه اندازی نماییم؟

 تجربه مشتریان را طراحی کنید:  -2مرحله 

ز طریق اینترنت در دسترس همه می باشند، لذا تجربه مشتریان دیجیتالی یکی از کلیدی ترین نقاط به دلیل اینکه قیمت ها ا 6109در سال 

لیدی متمایزکننده سازمان شما باشد. استاندارد تجربه مشتریان دیجیتالی همواره رو به بهبود و ارتقا خواهد بود زیرا که این موضوع یکی از ک

است. به همین دلیل هر چیزی کمتر از تجربه مشتری قابل مقایسه با تهدیدات جدی در بازار  ترین و محوری ترین نقاط طرح های نو آوری

مواجه خواهد شد و طراحی تجربه مشتریان یک مرحله کلیدی در فرایند طراحی استراتژی است که بر موفقیت خدمات تجارت دیجیتالی شما 

 تاثیر گذار خواهد بود.

 ای پیاده سازی پلتفرم تجارت دیجیتالی:اتخاذ تصمیمات تاکتیکی بر-6مرحله 

این مرحله به شرکت ها کمک می کند تا نیازمندی های اساسی تکنولوژی که می تواند انتخاب فروشنده تجارت دیجیتالی مورد 

 وجود دارد: در بانکپلتفرمی کسب و کار  پیاده سازی و استقرارچهار مدل اصلی  استفاده قرار گیرد را تعریف نماید.

 توسعه متدوال و سنتی 

 نرم افزار های دارای لیسانس 

 (نرم افزار به عنوان یک خدمتSAAS)6 

 برون سپاری کامل 

 بهبود و تصحیح استراتژی: -7مرحله 

ساز و کارهای تجزیه و تحلیل را برای مانیتور کردن مستمر عملکرد سایت و خدمات ارائه شده ایجاد نمایید. سه بخش تجزیه و تحلیل های 

 اصلی به قرار ذیل می باشد:

                                                 
0 Business to Customer 

6 Software As A Service 
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 :مصطلحترین ابزار بکاررفته برای رصد عملکرد سایت همچون بازدید کنندگان، تعداد بازدید های  تجزیه و تحلیل ترافیک وب

صفحه، نرخ کامنت ها، خروج از سایت، زمان بازدید صفحه، مکالمات، زمان های لود شدن و پاسخگویی در سایت می باشد. برخی 

  به صورت توسعه یافته شامل بخش های تجزیه وتحلیل کمپین بازاریابی نیز می شود.  Googleهمچون تجزیه و تحلیل ابزار ها 

 :تجزیه و تحلیل یک قسمت کلیدی از موتورهای شخصی سازی دیجیتالی  تجزیه و تحلیل های ماشین شخصی سازی دیجیتالی

را معرفی می کند و شامل چندین نوع تجزیه و تحلیل از جمله تجزیه و تحلیلی بازاریابی دیجیتالی، تجزیه و تحلیل رفتاری؛ تجزیه و 

می شوند. این تجزیه و تحلیل ها به درک بهتر کسب و کار و تعقیب  A/Bتحلیل های منعطف و پیش بینی کننده و تست های 

 رفتری مشتریو . کمک می کند.

 ال کردن و تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان در نقاط تماس و کانال ها شامل مواردی است که در دنبزیه و تحلیل سفر مشتری: تج

 ها عملیاتی شده و یا دارای تعامل دوسویه محدود می باشد استفاده می شوند. Third Partyتعامالت انسانی مکانیزه شده که توسط 

های اساسی  ئی کاستی های موجود در عملکرد سایت و تجارب مشتریان کمک می کند. به خألاین تجزیه و تحلیل ها به شناسا

های آینده می باشد توجه داشته باشید. بهترین تجارب را برای بهینه سازی تجربه مشتریان در زمانی که  پلتفرم که شامل ارتقاء

. تیم استراتژی باید در لزوم تکنولوژی های جدید را به کار ببندید فرایند ها تغییر می یابد از شرکت های دیگر وام بگیرید و در زمان

ها را به منظور تطابق با اهداف سازمان مورد بازنگری قرار دهد. این امر  KPIزمانی مشخص اهداف تجارت دیجیتالی  و  بازه های

 ف، محدوده پروژه و منابع می باشد.شاید مستلزم طی نمودن مجدد هفت مرحله فوق برای بازنگری تغییرت اعمال شده در اهدا

 به شرح ذیل می باشند: ساختارهای پلتفرمی  و  سه مانع اصلی برای موفقیت پروژه های تجارت دیجیتالی

صرف نیست؛ و نیاز به پشتیبانی از بخش  ITهرگز یک پروژه  Digital Commerceعدم ایجاد تناسب تراز در کسب و کار:  -0

د که شامل فروش، بازاریابی، اجرائیات و خدات مشتریان می شود. پشتیبانی بهنگام از بخش های یاد و کاری متعددی دار های کسب

شده در فرایند تحول و تنظیم تجارت دیجیتالی با اهداف کسب و کاری همچون رشد کسب و کار و یا تحول به یک شرکت 

 دیجیتالی، نتایج مثبتی را تضمین می کند.

حالی که تکنولوژی در موفقیت تجارت دیجیتالی نقش پررنگی را بازی می کند، موفقیت پروژه به در  غفلت از تجربه مشتری: -6

مسائلی فراتر از تکنولوژی معطوف می شود و  استراتژی باید بر اساس طرز نگاه مشتریان طراحی گردد. بررسی تجارب مشتری در 

 دد.مرحله طراحی به عملکرد بهتر خدمات تجارت دیجیتالی منتج می گر

پروزه های تجارت دیجیتالی دغدغه های مستمری را در بر دارد چرا که برای بهینه  پاسخگویی به تغییرات شرایط و محیط: معد -3

ها و  KPIسازی و بهبود  نیاز است تا به صورت دائمی پیگیری، تجزیه و تحلیل و تنظیم گردند. اهداف شرکت، دستاوردهای پروژه ، 

محدوده پروژه را در فاز ایجاد پروژه و تجربه مشتریان دچار تغییر کند. سازمانی که به سرعت به تغییرات پاسخ می دهد می تواند 

 همواره در صدر رقابت تجارت دیجیتالی باقی بماند.

 :چهار الیه ایده بانکداری به مثابه پلتفرم

هایی را به دنبال داشته تواند پیامدها و چالششود که میسی و بزرگ تلقی میبانکداری پلتفرمی به لحاظ فرهنگی یک تغییر اسا

های فعال در زمینه خدمات مالی به تحول و ارتقاء نیاز پیدا خواهد کرد تا وکارها و شرکتباشد. در واقع، تمام جوانب و ابعاد کسب

بانکداری به »این فرآیند نیازمند آن است، باشد. چهار الیه ایده  های گوناگونی کههای متنوع و گروهبتواند قادر به پشتیبانی همکاری

 به شرح زیر است:« مثابه پلتفرم

 :آورند. به عنوان ها فراهم میروند که شرایط را برای عملکرد درست دیگر قسمتاجزایی کلیدی و مهمی به شمار می عناصر زیربنائی
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( در بریتانیا و Faster Payment« )فستر پی منت»های تسویه از قبیل شرکت شبکهتوان به هایی از این عناصر زیربنایی مینمونه

 ( در ایاالت متحده اشاره کرد.Omney« )اُمنی»

 های مالی بانکداری جامع، پردازش اعتبار پرداخت شده، پایانهبه عنوان مثال، فرآیند پردازش ارزش از پیش های جامع:سیستم

گذاری فناوری درصد سرمایه 75شویی همگی از اهمیتی حیاتی برخوردارند. هرچند حساب، ارز مجازی، تبادل ارز و مبارزه با پول

ها گیرد با این حال، بیشتر این شرکتهای جامع صورت میبخش سیستم های خدمات مالی سنتی در( در شرکتITاطالعات )

  توانند خود را با ایده پلتفرمی شدن بانکداری تطبیق دهند.نمی

« استرایپ»کنند. برای مثال، های جامع را با هم ترکیب میها و راهکارهای جدید، عناصر زیربنایی و نظامها برای ارائه شیوهپلتفرم

(Stripeی ) ،ام پسا»ک پلتفرم پرداخت است( »M-Pesa ،یک پلتفرم پول موبایلی )«کوین بیس( »Coinbase و )«بیت ایکس »

(BitXپلتفرم )های برنامهشوند. تمام این شرکت ها، رابطهای بیت کوینی محسوب می( نویسی اپلیکیشنAPI را در اختیار جوامع )

 های جدید را طراحی کنند.اپلیکیشن آنهاهای موجود بهره گرفته یا بر پایه شنگذارند تا بتوانند از اپلیکیو گروه هایی می

 : Applicationسیمپل» توان بهمی عنوان نمونهبهاند. ها واسط و رابط میان کاربران و خدمات مالیاپلیکیشن( »Simple ،)

 ( اشاره کرد.Mint« )مینت»و ( Juntos« )جونتوس»(، Active Hours« )اکتیو اورز»(، RushCard« )راش کارد»

 API: APIبر و نویسی هزینهدهد تا با هم تعامل برقرار کرده و بدون نیاز به برنامهافزاری این امکان را میهای نرمبه دیگر برنامه ها

را به صورتی بنیادین  های فنیها و ترکیبتواند شکل و چگونگی تلفیقای که میمند شوند؛ مسالهبر، از کارکردهای یکدیگر بهرهزمان

 تغییر دهد.

 ها: تکفینبررسی وضعیت 

است که تغییر شکل امور مالی با کاهش  ITیا ادغام خدمات مالی با فناوری ارتباطات، یک پدیده نوظهور در دنیای  تکفینانقالب 

دهد. این در حالی است که تری را وعده میتر و با ثباتانداز مالی متنوع ها و بهبود کیفیت خدمات مالی و ایجاد یک چشمهزینه

درصد  411دود ح تکفین، صنعت 6104تا  6103تسهیل امور مالی برای افراد آنچنان جذاب بوده که تنها در فاصله زمانی از سال 

 میلیارد دالر رسیده است. در این رابطه به چند آمار زیر توجه کنید: 06میلیارد دالر به  3رشد کرده و از 

 گذاری در چهارم این سرمایهمیلیارد دالر بوده که یک 47۹9حدود  6105تا  6101گذاری جهانی بر روی فین تک از سال کل سرمایه

 است.  انجام شده 6105نیمه نخست سال 

 میلیارد  66۹3میلیارد دالر رشد کرده و به  7۹2درصد معادل  95حدود  6105در سال  تکفینگذاری جهانی در طور کلی سرمایهبه

گذاری در که در این کشور سرمایهطوریمحسوب می گردد، به تکفینعنوان دارنده بزرگترین بازار و صنعت  رسیده است. آمریکا به

 میلیارد بوده است. 4۹5درصد افزایش یافته و معادل  44ای فین تک حدود حوزه استارت آپ ه

  درصد بوده است. میزان سرمایه گذاری در چین معادل دو  445المللی نیز بدون شک سریع و قریب به رشد این صنعت در ابعاد بین

میلیون  230میلیون دالری در آلمان و 991میلیارد دالری در هند،  0۹25گذاری میلیارد دالر بوده و در رتبه های بعدی سرمایه

 دالری در ایرلند را شاهد بوده ایم.

 درصد رشد کرده است. شاید  061بیش از دو برابر و در حدود  6105و  6104های در اروپا بین سال« تکفین»گذاری بخش سرمایه

 درصد است.  643بر  جالی باشد بدانید رشد یاد شده در کشور آلمان بالغ

 میلیارد دالر بوده  4۹3بیش از چهار برابر شده و معادل  6105گذاری بخش فین تک در سال در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، سرمایه

 میلیارد دالر است. 0۹25میلیارد دالر و هند با 0۹79که بیشترین سهم در این منطقه مربوط به چین با 

  درصد  509گذاری در این منطقه)آسیا و اقیانوس آرام( در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته مایه، سر6102در سه ماه اول سال

 ها انجام گرفته است.توجهی از آن توسط چینیمیلیارد دالر برسد که بخش قابل 6۹9میلیون دالر به  445رشد کرد تا از 
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 رشد نموده است. البته سلطه آمریکا بر  6105یارد دالر در سال میل 04۹6درصدی تا  44گذاری در آمریکای شمالی با نرخ سرمایه

 درصدی ادامه دارد. 02بازار این تکنولوژی در این منطقه همچنان با رشد 

 ولی، شهرهای نیویورک، های مربوط به این صنعت در سیلیکونآپها برای شروع به کار استارتترین اکوسیستمدر حال حاضر جذاب

ن است. به این ترتیب، آمریکا بیشترین استارت آپ در این حوزه را دارد و پس از آن در کشورهای بریتانیا، هند، آنجلس و بوستولس

 .های فین تک را یافتآپتوان بیشترین استارتچین و سوئیس می

 تک در ایرانفین: 

گذرد، اما تعامل آن با سیستم بانکی و دسترسی به نوظهور است و از فعالیت آن در ایران کمتر از چهار سال می تکفینهر چند پدیده 

ها قرار بگیرد و محل چالش و بحث مقامات بخش الکترونیکی های بانکی اشخاص باعث شده همواره در کانون حساسیتحساب

ها تا مرز تعطیلی «تکفین»ها آنقدر جدی شده است که برخی از این ن چالشکشور باشد. در برخی موارد، ای ITها و مدیران بانک

 کشیده شوند.

به هر حال، نیاز شهروندان به خدمات به روز دنیا و آن هم از جنس تکنولوژی مانع از آن شد که مقامات دولتی و نهادهای نظارتی 

 های مالی تعیین کنند.توسعه و فراگیری اپلیکیشنها، خط قرمزی برای بتوانند به راحتی با مسدود کردن این سرویس

که های مالی، نبود چارچوب نظارتی و قوانین شفاف و روشن است. تا زمانیدر حال حاضر بزرگترین چالش تولیدکنندگان اپلیکیشن

 شود.کمرنگ می ها تعریف و تعیین نشود، خالقیت و ایده پردازی در این حوزه«تکفین»مقررات و نهادهای نظارتی در حوزه 

های خارج از سیستم خود و مشارکت با شرکت ها برای پذیرش اپلیکیشنبا توجه به کندی نرخ تغییرات در بانک های ایران؛ بانک

های فین تک تا کنون استقبال زیادی را از خود نشان نداده اند که عمده ترین دلیل این عدم استقبال همانا نبود حمایت رگوالتور 

 زیرساخت های اولیه در این راستا می باشد. بانکی و همچنین عدم وجود 

کنند که برخی از این تکنولوژی مالی فعالیت می 51در ایران نیز با گذشت قریب به سه سال از فعالیت اولین فین تک، در حدود 

ه قابل قبول بوده های آنها طی همین بازه زمانی کوتاها در سطح قابل قبولی به ارائه خدمت پرداخته و میزان تراکنشاستارت آپ

 311ها بالغ بر ( میزان تراکنشCrowdfundingگذاری جمعی )های مربوط به سرمایه تکفیناست. برای مثال، در هر یک از 

( به مبالغ بیشتری اشاره دارد. اگرچه با توجه به استقبال Paymentهای پرداخت ) تکفینمیلیون تومان بوده و این رقم درباره 

 های فناورانه باشد.روی استارت آپای روشن پیشرود آیندههای مختلف در کارهای روزمره انتظار میرگیری اپلیکیشنکاافراد از به

 یافته ها و نتایج:
های دیجیتال، محصوالت داری دیجیتال و موبایلی، پرداختهای آتی، مباحثی چون بانکای سالداری برروندهای مطرح در بانک

ترین روند بانکداری در سال های آینده، پلتفرمی گیرد. اما شاید مهمای را در بر میجایگزین، نوآوری، احراز هویت و خدمات مشاوره

توانند حرکت به سوی تبدیل ژیک، میها در یک اقدام مشترک و استراتها و هم استارت آپشدن بانکداری است که در آن، هم بانک

مانند آمازون که امروز در حوزه خرده فروشی به یک پلتفرم بدل شده است. سال  های بانکداری را آغاز کنند؛ درستشدن به پلتفرم

خواهیم های پس انداز را شروع های اعتباری، طرحسالی است که در آن خداحافظی با محصوالت بانکی سنتی از قبیل کارت 6102

های پوشیدنی خواهند داد. در این راستا توجه های چون بالکچین و فناوریکرد و این محصوالت جای خود را به فناوری

های جدید میان مؤسسات بانکداری سنتی جلب شده است. همکاری تکفینهای گذاران و ناظران بیش از پیش به استارت آپقانون

هایی است که برای آینده بازار خدمات مالی بینیخدمات بهتر مالی به مشتریان در صدر پیشو ارائه  تکفینهای و استارت آپ

( از جمله مواردی است که optichannel« )چندکاالنه»( و عرضه شیوه ارائه خدمات big dataایجاد داده های بزرگ ) شود.می

 باید بر آن تاکید شود.  6102در سال 

 کالن:پیشنهادات و پیش بینی های 
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است  بانکداریمیالدی، پلتفرمی شدن  6102در سال  بانکداریترین روند مهم»گوید: می« گروه مشاوران کرنراستون»ران شولین از 

های توانند حرکت به سوی بدل شدن به پلتفرمها در یک اقدام مشترک و استراتژیک، میها و هم استارت آپکه در آن هم بانک

 .بانکداری را آغاز کنند

تواند به افزایش و به جای رقابت با یکدیگر باید بیشتر به سمت همکاری حرکت کنند که این مساله می تکفینهای ها و شرکتبانک

گیری از از لحاظ مقیاس، ثبات، اعتماد و دسترسی به بازارهای سرمایه کمک کند. به همین نحو، با بهره بانکداریهای ارتقاء مزیت

 توانند به قطب خدمات مالی بدل شوند.ها می، بانکتکفینهای تخصص تکنولوژیک شرکتچاالکی، نوآوری و 

پذیری است، با این حال، فقدان برنامه و نگرش بلندمدت در صنعت اگرچه نوآوری مسیری مطمئن برای متمایز شدن و رقابت

شود. مساله این است که آیا نوآوری در این حوزه میمانع از تحقق و پیشبرد کامل ها، بانکداری در کنار فرهنگ ریسک گریز بانک

در حین گسترش پایه مشتریان، خود را برای  تکفینهای های استارت آپها و مزیتگیری از قابلیتتوانند با بهرهها میبانک

 & Carlisle) «کارالیل و کلگر»مواجهه با تحوالت بازار آماده سازند یا نه. سام مائول، رییس بخش پرداخت در شرکت 

Gallagherهای بیشتری در نظام بانکداری سنتی خواهد بود. میالدی شاهد ایجاد حفره 6102سال »کند: بینی می( این طور پیش

دهد. تا وقتی که فضا برای همکاری با استارت ها نمیهای سنتی فعلی اجازه همکاری با شرکای فین تک را به بانکزیرساخت

 «های آن فراهم نشود، تغییری در کار نخواهد بود.گیری از قابلیتههای فین تک و بهرآپ

کند، به نظر تغییر و تحوالت چشمگیری به دنبال به بازار آزاد موظف می APIها را به ارائه قوانین جدید بانکداری در اروپا که بانک

تواند توامان یک اند؛ میین زمینه اقدامی انجام ندادهها تا کنون در اخواهد داشت. این مساله با توجه به این که بسیاری از بانک

مهیا  تکفینهای فرصت و هم یک تهدید باشد. با این حال، از چنین تغییرات قانونی که عرصه را بیش از پیش برای رقابت شرکت

در این رابطه « ات مالیمرکز نوآوری خدم»کند، هنوز در ایاالت متحده خبری نیست. جنیفر تِشر، رییس و مدیر عامل شرکت می

تواند سکویی باشد می 6102جلب شده است. سال  تکفینهای گذاران و ناظران بیش از پیش به استارت آپتوجه قانون»گوید: می

 «گیری نوآوری.برای پرتاب و اوج

افول سود و منفعت »کند: ( در همین رابطه خاطر نشان میInnosect« )اینوسکت»جی پی نیکولز، رییس هیات مدیره شرکت 

وری و رضایت بیشتر مشتریان را به دنبال دارد، های نوین که افزایش بهرهها و فناوریگذاری در ایدهاقتصادی در نتیجه عدم سرمایه

در همین رابطه پنی کراسمن، سردبیر « میالدی خط مشخصی میان برندگان و بازندگان این بازی ترسیم خواهد کرد. 6102در سال 

ها به همکاری بانک»کند: گیری مینتیجه  این طور 6102نیز در خصوص روندهای بانکداری در سال « فناوری بانک»خبری سایت 

های موبایلی اندازی کیف پول، راه«اندروید پی»و « سامسونگ پی»، «اپل پی»ادامه داده و برای رقابت با  تکفینهای با استارت آپ

افزارهایی به سبک و سیاق بالک گیری از نرمها به صورت آزمایشی و پایلوت بهرهداد. همچنین بانکرا در دستور کار قرار خواهند 

ها برای هایی چون پرداخت، تامین مالی بازرگانی و مالحظات امنیتی را آغاز خواهند کرد. و دست آخر این که بانکچین برای حوزه

های اطالعاتی های مشتریان با بانکگذاری اطالعات و دادهشی برای به اشتراکارائه خدمات بهتر به مشتریان و جلب رضایت آنها رو

 «های مدیریت مالی پیدا خواهند کرد.و هم چنین شرکت

 پیشنهاد برای ایران:

همانگونه که در تحقیق حاضر اشاره شد، حرکت به سوی ساختار پلتفرمی بانک ها منوط به ایجاد زیرساخت های آن و در صدر آن  

توان توقع های الزم زمانبر است و نمیجا بستر مناسب برای فعالیت گسترده فین تک ها می باشد. البته ایجاد ابزار و زیرساختای

مدت عملیاتی کند. تنها راهکاری که در حوزه فین تک را در کوتاه های توسعهداشت که دولت بتواند قوانین حمایتی و سیاست

رگوالتورهای دیگر  ها است، اعتماد از سویتکفینکار بگیرد که گام بزرگی در حمایت از فعلی به رود دولت در شرایطانتظار می

 نهادهای نظارتی به آنها است.

های مالی محسوس است، پس بهتر است پیش از فراگیری، بسترهای پذیرش آن از سوی افراد به هر حال، نیاز به تولید اپلیکیشن
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ها مشکل دریافت اعتماد الکترونیکی دارند، در حالی که نهادهای مربوطه در ارائه این تکفینفراهم شود. برای نمونه، در حال حاضر، 

اعتمادی در بین نهادهای ها برآورده شود. به هر ترتیب، بید انتظار داشت اعتماد اجتماعی به این استارت آپکنند، نباینماد تعلل می

 شود. ها می تکفینکند که مانع از رشد و شکوفایی کنندگان تسری پیدا میاعتمادی در مصرفدولتی ناگزیر به بی

برخواسته از بخش های قبلی تحقیق؛ همواره یکی از چالش ها در پیشبرد اهداف نگرش بانکداری پلتفرمی به کارگیری نوآوری و 

و فین تک ها می باشد. ماریا خوزه گارسیا، رییس بخش خدمات مشتریان در شرکت  ITافراد خالق در بدنه سازمان های 

آموزش استارت »و « تفکر طراحی»هایی از قبیل ها و شاخهبرای توسعه رشته»گوید: ( در این خصوص میBBVAای )ویبیبی

دهد تا عالوه بر هایی است که به نظام بانکداری اجازه می، به افرادی مستعد، خوش فکر و باتجربه نیاز داریم. اینها قابلیت«آپ

که نشریه اکونومیست  وفق اعالمنیز سرعت ببخشد. روال ارائه خدمات طراحی خدمات و محصوالت حدید برای مشتریان، به روند و 

ایران جزو آن دسته از کشور هاست که دارای نوآوری اثر بخش واوری در کشورهای جهان می پردازد میزان ندر گزارشی به بیان 

نوآوری کشور،  نمی باشد. به بیان دیگر این شاخص مبین این مطلب است که با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه

اما شاهد موفقیت در بازدهی این بخش از سرمایه گذاری ها می باشیم. البته بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان دهنده این 

صعود و در بین کشورهای  96رتبه ای به جایگاه  66تا کنون ایران از جایگاه یکصد ششم با ارتقای  6105امر است که از سال 

 011امتیاز از مجموع  31۹5وبی بعد از کشورهای هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفته است. ایران با کسب آسیای مرکزی و جن

در بین یکصد و بیست و هفت کشور در جایگاه هفتاد و هشتم جهان قرار گرفت. این   6102امتیاز درشاخص جهانی نوآوری سال 

 ایران در جایگاه یکصد و ششم جهان قرارداشت. همین شاخص 6105در حالی است که براساس گزارش سال 

 چند توصیه در خصوص رویکرد پلتفرمی:

 اند، عالوه بر سازی فرآیند تلفیقهایی که به دنبال سادهشرکتAPIهای دیگری نیز در اختیار دارند؛ این ها گزینه

هایی برای آزمایش و تست پورتال Sandboxes( متوسل شوند. sandboxes« )های شنجعبه»توانند به ها میشرکت

 تواند فرآیند تلفیق را سرعت بخشیده و تسهیل کند.اپلیکیشن ها، قبل از ورود به بازار هستند. این مساله می

 های تحت مالکیت بانک برای پیاده سازی بانکداری مبتنی به نظر می رسد با توجه به زیرساخت های موجود، مسیر شرکت

باشد هر چند که این مساله به عوامی از قبیل مدل قابل ارائه، میزان جذابیت مدل ارائه شده برای بانک؛  تربر پلتفرم  کوتاه

 میزان ریسک پذیری بانک و ...  بستگی دارد.

  با توجه به زیرساخت های موجود در شرکت هایی که در حال حاضر به ارائه راهکار و خدمت به بانک ها مبادرت می

سته از شرکت ها در مقام مقایسه با بانک ها، راه کوتاهتری در مسیر نیل به بانکداری پلتفرمی پیش رو ورزند؛ لذا  این د

خواهند داشت. هر چند همانطور که پیش تر بیان شد زمان مناسب ارائه پلتفرم در بازار و جذابیت آن از عوامل اصلی 

رفته، نحوه تعامل با استارت آپ ها، پیش بینی صحیح توفیق در این مسیر می باشد. به طوری کلی نوع تکنولوژی بکار 

 ریسک ها و مواضع رگوالتور بانکی می تواند درصد موفقیت این گونه از بانکداری را تبیین نماید.

 نگاهی به چند آمار:
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پتانسل ، اری ایراندر صنعت بانکد 0USSDگزارشاتی از روند رشد استفاده از موبایل، اینترنت، تلفن بانک و در این بخش با ارائه 

بانک بزرگ  5در این گزارشات اطالعات در کشور برای حرکت به سوی نسل های بعدی بانکداری را از نظر می گذرانیم. های موجود 

 کشور بعنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

 

   

  

 خارج از شعب -تهای مبتنی بر کارتگزارش تعداد تراکنش ها در پرداخ

   

                                                 
0 Unstructured Supplementary Service Data 

تعداد شعب جامعه  

%31;6,171;آماری
;تعداد سایر شعب 

12,192;71%

.از کلیه شعب بانکهای کشور می باشد% 31تعداد شعب جامعه آماری مورد بررسی -1نمودار شماره 
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آمار استفاده از موبایل بانک در جامعه آماری منتخب-2نمودار شماره 
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آمار استفاده از تلفن بانک در جامعه آماری منتخب-3نمودار شماره 
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در جامعه آماری منتخبUSSDآمار استفاده از -1نمودار شماره 
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رنتیتعداد تراکنش ها در پرداختهای مبتنی بر خرید اینت-6نمودار شماره 
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 جمع بندی:
این تحقیق تالش داشت تا بتواند با نگاهی بر اجزاء بانکداری مبتنی بر پلتفرم به الزامات پیاده سازی این رویکرد بپردازد. جهت جمع 

و بانک ها در  ITبندی موارد یاد شده در فوق بار دیگر به کلیات بحث، محرک های ایده بانکداری پلتفرمی و خط مشی شرکت های 

 نیم:این حوزه اشاره می ک

  در خصوصBaaP  به هم مرتبط وجود دارد؛ یکی اصل تعریف مفهوم است، به این معنا که یک پلتفرم دو اصل  

  وجود دارد که یکAPI افزارهای دیگر نیز قابل که برای نرمطوریرا به صورتی مناسب و مستند تعریف و استقرار دهید، به

ها و موسسات مالی و اعتباری در زمان ارائه خدمات مالی دیگر اینکه بانکموضوع باشد و بتواند خدمات ارائه کند.  استفاده

 کنند.سنتر یا الیسنس نمیو اجرای بانکداری هستند و دیگر اقدام به خرید دیتا

 به قرار ذیل می باشد: های ایده بانکداری به مثابه پلتفرممحرک 

o لب ابزارهای مالی هستنداند و طااجتماعی وابستههای های تلفن همراه و شبکهنسل جدید کاربران که به گوشی 

o تر و راحت الوصول ترندلی وسیعوکارهای کوچک و بزرگی که خواستار خدمات ماکسب 

o محصوالت و خدمات مالی را دارندبضاعتی که به یک اندازه لیاقت و شایستگی دسترسی به مشتریان غنی و کم 

o شودروز به روز بر شمار مشتریان آگاه و مطلع افزوده می جهان دیجیتالی و داده محور امروز که در آن 

هر چند که پارادایم بانکداری پلتفرمی در دنیا هنوز در مراحل اولیه خود بوده و به بلوغ خود نرسیده و در داخل کشور نیز به صورت 

در صنایع خرده فروشی همچون شرکت ایده مطرح است اما می توان نمونه های عملی کسب و کار های مبتنی بر پلتفرم را  بیشتر 

آمازون جستجو کرد. به هر طریق اگر بخواهیم زیربنای این حوزه از بانکداری را مورد واکاوی بیشتر قرار دهیم، باید تحقیقات 

 بیشتری در حوزه تبیین نقش رگوالتور بانکی و مدل های حمایتی نهاد ناظر جهت تسهیل در فعالیت شرکت های فین تک، جایگاه

یابی ذینفعان اکوسیستم بانکی، تشریح کسب و کار و مدل درآمدی پروژه های بانکی مبتنی بر پلتفرم ها، روش های جدید خلق 

ارزش و ایجاد جریان درامدی، استانداردها و ... صورت پذیرد. این موارد فرصت های تحقیقاتی هستند که می توانند منتج به نفوذ و 

 بتنی بر پلتفرم در آینده نه چندان دور باشند.استقرار سیستم های بانکی م
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