
جهان جابری، معاون عملیات شرکت مبین نت در این نشست 
گفت: با شــرایطی که در دنیا برای فناوری های مالی فراهم شــده 
است رقابت تنگاتنگی بین بانک ها شکل گرفته است، فناوری های 
مالی با تکنولوژی جدید از جمله هوش مصنوعی که به کار گرفته اند 
ســبب شــده  یکســری از مشــتری های بانــک  را جــذب کننــد در 
آینــده نزدیــک ایــن اتفــاق برای ایران هم خواهد افتــاد. وی افزود:  
فناوری های مالی که در زمینه بیمه و بانکداری فعالیت دارند به 
تدریج به خاطرهوشمندسازی که در شبکه ها اتفاق افتاده از نظر 
هوش مصنوعی ،cloud networking وامنیت آرام آرام به آن سمت 
می روند.  معاون عملیات شرکت مبین نت ادامه داد: بانک ها هم 
غافل نمانده و یکسری کارها مانند mobile banking و بانکداری 
آنالین را راه اندازی کرده اند که البته به نظر می رسد به اندازه کافی 
نبــوده اســت.براین اســاس بانک هــا بایدیکســری تغییراتــی را در 

سیستم ها ایجاد کنند تا به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم. 

 cloudification ارتباطی برای ایجاد شبکه
معــاون عملیــات شــرکت مبیــن نت گفــت: تصور کنید مشــتری وارد 
 vip customer گر دوربینی وجود داشــته باشــد که بانک می شــود و ا
را تشــخیص بدهــد، او را بــه ســمت service base هدایــت می کنــد تــا 
همــه کارهــا را انجــام شــود،یا تغییراتــی که برای گرمایش یا ســرمایش 
بانک هــا اتفــاق می افتــد. بانــک بــا اســتفاده از  iot می توانند به تعداد 
مشتری سرمایش ،گرمایش یا روشنایی را  تنظیم کند. این قسمتی 
از هوشمندســازی اســت. وی افزود: قســمت اصلی در شــبکه اتفاق 
می افتد. وقتی می گوییم cloudification یعنی بانک از سیستم هایی 
استفاده کند که بتواند ارتباطی برای شبکه ایجاد کند که وقتی مشتری 
وارد بانــک می شــود بــا قطعــی روبرو نشــود. جابری ادامــه داد: امروزه 
بانک هــا اتصــاالت مختلفــی ماننــد adsl    و mpls و ... دارنــد ولــی وقتی 

به بانک ها مراجعه می کنی به خاطراپراتورها و اتفاقاتی که می افتد با 
کید کرد: با جایگزین کردن سرویس ها از  قطعی مواجه می شوند. او تا
لحاظ  cloud base می توانند از این اتفاقات جلوگیری کنند. جابری 
افزود: یکی از کارهایی که انجام می دهیم احرازهویت است. آیا احراز 
هویتی که در شعبه انجام می  شود و یک مسئول باجه کار احرازهویت 
انســانی را انجــام می دهــد. احرازهویــت کاملــی اســت؟ می توانیــم 
باهوش تر و غیرقابل انکارترکنیم. مثل اینکه کارت ملی را رویت می کنیم 
هویت او را تایید می کنیم. اما آیا زدن کارت ملی در دستگاه و گرفتن 
اثرانگشــت مشــتری متــداول اســت؟ منظرهای متعــددی در حوزه 

امنیت وجود دارد که باید به آنها در شعب 
هم پرداخته شود.

 همراهی بانک ها با فناوری های 
مالی در گرو هوشمندسازی

معاون عملیات شرکت مبین نت درباره 
حذف شدن احتمالی شعب بانک ها در 
آینده اظهار داشت: برای اینکه بانک ها 
بــا فنــاوری هــای مالــی رقابت کننــد باید 
هوشمند شوند. یعنی سیستم ها طوری 
در بانک هــا مناســب ســازی شــوند کــه 
وقتی مشتری می آید ایجاد رضایت کند.

جابــری افــزود:  فنــاوری هــای مالی می تواننــد جای بانک ها را 
بگیرنــد. امــا هنــوز دو نســل داریــم کــه یکی از اینهــا می خواهد 
کنش هــای مالی انجام دهد. نســل جدید  بــه بانــک رفتــه و ترا
هــم داریــم کــه دیگر نمی خواهند به بانک بروند و می خواهند 
online banking و mobile banking داشته باشند.  وی ادامه 
داد: برای همین یکســری از شــعب باقی می ماند تا به ســلف 

سرویس تبدیل شده و اینها بروند آنجا کارشان را انجام دهند. 
ولی یکســری شــعبه ها هم به خاطر هزینه های ســنگینی که 
متحمــل می شــوند بایــد کــم شــوند. جابری گفــت: چیزی که 
بانک هــا و شــعب را بــه سرپرســتی و مرکــز داده وصــل می کنــد، 
هر شعبه ملزم است حداقل سه کانکشن داشته باشد. یعنی 
یــک lt، mpls یــا adsl  در بعضــی نقــاط دورافتــاده vsat دارنــد. 
کاری که انجام می شود این ارتباطات به وسیله شرکت مبین 
نــت یــا شــرکت های دیگــر انجام می شــود vpn  یــا  apnروی این 
ارتباطــات تعریــف می کننــد و شــعب را به سرپرســتی ها متصل 
 redundancy می کننــد. وی افــزود: این اتصاالت معموال بــرای
انتخــاب شــده اســت. موضوعــی کــه دارنــد وقتــی یکــی از این 
کانکش ها و اتصاالت از بین می رود باید روی مدل یا کانکشن 
بعــدی بیاینــد. اتفاقــی که باید بیفتد یــک راه حلی وجود دارد 
کــه خیلی هــا دنبالــش هســتند و بــه اســم جایگزیــن کرده اند. 
معــاون عملیــات شــرکت مبین نت ادامــه داد: sdn bankکاری 
که می کند یک شبکه underlay دارید که 
یکسری از این کانکشن ها را دارید. یعنی 
 overlay و یک شبکه  mpls و  adsl مودم
داریــد در حقیقــت کــه overlay ســعی 
می کند شــبکه اتصاالت بین شــعبه ها، 
سرپرستی ها و مرکز داده ها را هوشمند 
کنــد و بتوانــد تشــخیص بدهــد چه نوع 
ترافیکــی از ایــن طــرف رد می شــود آن را 
privity قــرار بدهــد. یعنــی در حقیقــت 
انتخــاب می کندکــه آن ترافیــک اولویت 
قــرار بگیــرد.  امنیــت باالیــی می توانــد 
ایجــاد کنــد و ایــن بــرای بانک ها خیلی 
مهم اســت. تنها از یک کانکشــن اســتفاده نکنند تا در صورتی 
که اتفاقی بیفتد روی کانکشــن های بعدی بروند.  وی افزود: 
بنابراین در اولین قدم باید هوشمندســازی زیرســاخت های 
کــز داده فراهــم باشــد. راهــکاری پیشــنهاد شــده  شــعب و مرا
اســت. قــرار اســت مبیــن نت در آینده خیلــی نزدیک کارهایی 

انجام دهد.
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مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین نت:

 فناوری های مالی
 در مسیر تلکو بانک 
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معاون عملیات شرکت مبین نت:

همراهی بانک ها 
با فناوری های 

گرو  مالی در 
هوشمندسازی

 همین صفحه را بخوانید صفحه 4 را بخوانید

فناوری های مالی با تکنولوژی 
جدید از جمله هوش مصنوعی که 
به کار گرفته اند، سبب شده  یکسری 
از مشتری های بانک  را جذب کنند 

در آینده نزدیک این اتفاق برای ایران 
هم خواهد افتاد

در سلسله نشست های تراکنش هفتم مطرح شد

کنش هفتم با عنوان»هوشمند سازی پیشرفته  فابانیوز،هفتمین نشست از سلسله نشست های نمایشگاه ترا
بانک ها« با حضور علی عباس نژاد متخصص امنیت سایبری و مدیر عامل گروه کهکشان، جهان جابری معاون 
عملیات شرکت مبین نت و احسان باقری، متخصص کسب و کار و رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین 

با مدیریت ناصرمرادی مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین نت، در مرکز فابا برگزار شد.

هوشمندسازیپیشرفته،راهکارمبیننتبرایبانکها



فابانیوز ، احسان باقری، متخصص کسب و کار و رئیس اداره بانکداری 
شرکتی بانک اقتصاد نوین با اشاره به تعاریف مختلف هوشمند سازی 
گفت: هوشمندی مقوله ای است که در تمام علوم از فلسفه تا علم 

بیولوژیک و کسب و کار و فناوری ها درباره آن بحث شده است. 
کنش هفتم با عنوان»  وی،درهفتمین نشست از سلسله نشست های نمایشگاه ترا
هوشمند سازی پیشرفته بانک ها« افزود: هوشمند کسی است که در یک ارگانیسم 
زنده قدرت تطبیق پذیری دارد به عبارتی سیستم هوشمند یا هوشمند کسی است 
که قدرت درک، اســتدالل و یادگیری دارد. با این ســه تعبیر و رکن اصلی می توانید 

زیرساخت اصلی را بسازید. 

 هوشمندی را نباید به فناوری ها و هوش مصنوعی محدود کرد
متخصص کسب و کار و رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین ادامه داد: 
گی همزمان به  وقتی به یک شــعبه یا فرد هوشــمند گفته می شــود که این ســه ویژ
صورت متعادل درآن کار کرده و رشــد  کند و باعث  شــود هوشــمندی حالت ایســتا 
نداشــته و گســترش پیدا کند. وی گفت: هوشــمندی را نباید به فناوری ها و هوش 
گر مفهوم شعبه را در نظر بگیریم به انسان های هوشمند  مصنوعی محدود کرد. ا
هم نیاز داریم. هوشــمندی صرفا نباید محدود به فناوری ها باشــد. باید این ســه 
گــی را در آن لحــاظ کــرده و اســتفاده کنیــم.     باقــری بیــان کــرد: هوشمندســازی  ویژ
می تواند ابعاد زیادی داشته باشد. در ِتِرندها و روندها مباحثی مطرح است که شاید 
سال های پیش هم بوده است. اینکه شعبه را از کنترل بانک در بیاوریم، یعنی به 
شخص ثالث بدهیم تا مدیریت کند. در این صورت هوشمندسازی کمک می کند 
ابتکارات فروش اتفاق بیفتد. امروز به شعبه صرفا به عنوان فروش خدمات بانکی 
نــگاه نمی کنیــم. فضایــی تجهیزکرده ایــم که خود اپراتورهــا می توانند آنجا خدمات 
و محصوالت مشــترک داشــته باشــند. رییس اداره بانکداری شــرکتی بانک اقتصاد 

نوین افزود: ابعاد هوشمندسازی از مرزهای بانک خارج می شود. یعنی می توانند 
بــا هــم ترکیــب شــوند و ســبک زندگــی کــه در مــوردش فکر می کنیم تا به آن برســیم و 
در اینجا هم این اســت که ســبک زندگی مالی یک مشــتری را بتوان از طریق شــعب 
گر به این ترندها توجه کنیم این هوشمندسازی می تواند  هوشمند مدیریت کرد. ا
بــه قابلیــت اجــرای آن ســرعت بدهــد. رئیــس اداره بانکداری شــرکتی بانک اقتصاد 
نوین درخصوص حذف احتمالی شعب بانک ها درآینده نیز اظهار داشت: مکاتب 
و صاحب نظران زیادی در این زمینه صحبت کرده اند. اما می خواهم به خواستگاه 
افــرادی کــه ایــن حرف هــا را می زننــد توجــه کنید. زمانی هســت من توســعه دهنده 
یکسری ابزار در خدمات بانکی هستم. عالقمندم که این ابزارها باشند تا در کسب 
و کارم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ، می گویــم یــک vtm اضافــه کنید مشــکل تان حل 
می شــود.  وی ادامه داد: زمانی هســت که خیلی بدبینانه اســت نظرم این اســت 
کــه مقولــه زمــان را در آن لحــاظ کنیــم حتمــا ایــن شــکل از کســب و کار تغییر خواهد 
کرد. شــعبه در نظام بانکی ایران برخالف ســایرخدمات قداســت و حساسیت های 

ویژه ای دارد.

 کاهش تعداد شعبه ها به لحاظ کارکردی
گر90  این متخصص کســب و کار گفت: امروز از برخی مدیران بانک ها بپرســید که ا
درصــد شــعب تان را تعطیــل کنیــد حتمــا قبــول می کنند اما نمی توانند چون فشــار 
نیــروی انســانی و محیطــی دارند.عکــس العمــل مشــتریان را نمی داننــد. نظرمــن 
این اســت که شــعبه ها به لحاظ کارکردی، کارکرد و نقش شــان در سیســتم بانکی 
تعدادشان کاهش پیدا خواهد کرد.  باقری گفت: این بحث فنی است و صاحبنظران 
حــوزه فنــاوری اطالعــات بایــد نظربدهنــد. اما در چند نکته می خواهم با سیاســت 
بــه موضــوع اشــاره کنــم. بــه لحاظ شــباهت بانک بــه حوزه فناوری نزدیک اســت یا 
به یک شــرکت اپراتوری، می گویم اپراتوری. چون زیرســاخت های مشــترک زیادی 

متخصص کسب و کار و رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین عنوان کرد:

نوآوریفروشباهوشمندسازیبانکها

فابانیوز،علی عباس نژاد متخصص امنیت سایبری و مدیر عامل گروه 
گفــت: از  کهکشــان دربــاره مفهــوم هوشــمندی در شــعب بانکــی 
منظرامنیت، وقتی که درباره هوشمندسازی در حوزه امنیت صحبت 

می کنیم نگاهمان این است که بتوانیم امنیت بیشتری داشته باشیم.
کنش هفتم با عنوان»  وی در هفتمین نشست از سلسله نشست های نمایشگاه ترا
هوشمند سازی پیشرفته بانک ها«  افزود: امنیت از منظر در دسترس بودن، تمامیت، 
یکپارچگی ، درســت بودن و محرمانگی اطالعات مبحث بســیار مهمی اســت. حوزه 
بانکی  هم از حوزه هایی است که در تمام دنیا امنیت برایش بسیار مهم است.  این 
متخصص امنیت سایبری با بیان اینکه هوش در امنیت مسأله بسیار مهمی است، 
ادامــه داد: چــون دنیــای امــروز بــا نــوع جدیــدی از تهدیدات مواجه اســت و اتفاقات 
امنیتــی متعــددی رخ می دهــد کــه خودشــان باهــوش هســتند. یعنــی انســان های 

خیلی باهوش با ابزارهای خیلی پیچیده ای که از هوش مصنوعی استفاده می کنند 
گر در مکانیزم دفاعی هوش وجود نداشــته  تا حمله ای را تدارک ببینید. در نتیجه ا

باشد هوشمندسازی هم اتفاق نمی افتد. 

، آسیب پذیری کمتر  شعبه کمتر
مدیر عامل گروه کهکشان گفت: شعبه یکی از مکان هایی است که به آن دسترسی 
عمومی وجود دارد. در کشــور بانک های بزرگ با شــعب متعدد و در نقاط دوردســت 
وجود دارد که شاید در موردشان کنترل های دقیق فیزیکی امکان پذیرنباشد. برای 
محافظــت از اینهــا احتیــاج بــه هــوش در شــعبه داریم برای اینکه بتوانیــم امنیت را از 

منظرهای  دردسترس بودن، یکپارچه بودن و محرمانه بودن فراهم کنیم. 
عباس نژاد گفت: از نظر امنیتی هرچه شعبه کمتر باشد به نفع ماست. چون 
هرشعبه یک نقطه تماس است که کنترل روی آن سخت تراست. مثال شعبه ای 
که در یک روستای آذربایجان است فقط یک لینک متصل دارد و کنترل امنیتی 
گر شعب  روی آن خیلی کم است و باید برای آن فکری کرد. وی افزود: بنابراین ا
کمتر شــود ســطح آســیب پذیری از منظرامنیت کمتراســت. در نتیجه ریســک 
کمتری دارد. چون ریسک در نظام بانکی حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت 
اثر است. شدت اثر که تغییری نمی کند اما هرچقدر شعبه کمتر باشد احتمال 
وقــوع کمتــری خواهــد شــد. ایــن متخصص امنیت ســایبری افــزود: همچنین 
گر  هرچقدر شعبه در نقطه دورتری باشد روی آن کنترل کمتری وجود دارد و ا
لینک های ضعیف تری داشته باشد کنترل سخت تر است.  وی ادامه داد: اما 
، کســب و کار امنیت فناوری اطالعات کمی متفاوت اســت.  از منظرکســب و کار

هوشمندسازیشعبه
هزینههاراکممیکند

وه کهکشان: ی و مدیر عامل گر متخصص امنیت سایبر

دنیای امروز با نوع 
جدیدی از تهدیدات 
مواجه است و اتفاقات 
امنیتی متعددی رخ 
می دهد که خودشان 
باهوش هستند. یعنی 
انسان های خیلی 
باهوش با ابزارهای 
خیلی پیچیده ای که 
از هوش مصنوعی 
استفاده می کنند تا 
حمله ای را تدارک 
ببینید. در نتیجه اگر در 
مکانیزم دفاعی هوش 
وجود نداشته باشد 
هوشمندسازی هم 
اتفاق نمی افتد
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در کســب و کار داریم. همه با طیف گســترده ای از مشــتریان در ارتباط هســتیم. هر 
دو روی سبک زندگی مشتریان فکر می کنیم و ارتباط خود را با اینها تعریف کرده و 
گسترش می دهیم. ورودی داده ها برای هوش مصنوعی یا هر مدلی از فناوری که 
می خواهیم داشــته باشــیم، خواهند بود. پس ما خیلی نزدیک به هم هســتیم تا 

بتوانیم همکاری مشترک روی داده های مشتریان داشته باشیم.
وی افزود: واقعیت این اســت که بانک ها یک معضل بزرگی با شــرکت های فناوری 
دارنــد؛ اول بانــک تصمیــم می گیــرد با چه کســی همکاری و چه زیرســاختی را پیاده 
کنــد. بعــد کــه بــا آن شــرکت فناوری شــروع به کارکرد حداقل در مــدل ایرانی در مورد 

کرونا شاید اینطور است،در چنبره آن شرکت گرفتار می شود. 

 نشان دادن ریسک ها در اولویت حوزه فناوری
این متخصص کسب وکار و رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین ادامه 
داد: مطالبــی را در مطالعــات اخیــرم بررســی کــردم برخــی از بانک هــا اعالم کردند در 
طول روز چندبار نسخه نرم افزار را به روزرسانی می کنیم. در طول سال شاید 3 هزار 
بار روی core نســخه پیاده ســازی می کنیم ولی امروز می خواهیم یک درخواســت 
ساده به یک شرکت فناوری که پارتنر بانک است بدهیم ظرف 6 ماه هزینه ها و شارژ 

بسیار زیاد است و به نظر می رسد که رابطه را دچار اشکال می کند.
گر بخواهم در این حوزه پیام را برسانم این رابطه باید اصالح شود. ما   باقری گفت: ا
در بانک هم این مشکل را با مشتریان داریم. مشتری تا زمانی که تسهیالت نگرفته 
تمــام مســیرها را طــی می کنــد تــا بتوانــد از آن اســتفاده کند. اما زمانی که تســهیالت 
دریافت کرد رابطه در لحظه برعکس می شود و باید سراغش برویم که پول را به موقع 
برگرداند. به نظر می رسد مفهوم برنده واقعا باید جز و فرهنگ کسب و کار در همه 
بخش ها شــود.    باقری افزود: بانک موسســه مالی اســت و به شــدت به ســودآوری 
و کاهــش هزینــه حســاس اســت. اینطــور نیســت کــه از آن بترســد. چــون بانک ها با 
شگردهای مالی که دارند هزینه ها را جبران می کنند ولی به شدت برایشان جذاب 
است که بتوانید سودآوری و کاهش هزینه را با تحقیقات، پیش بینی هایی که انجام 
می دهید به او نشان دهید.  وی ادامه داد: یکی از روش هایی که در حوزه فناوری 
خیلی کار می کند نشان دادن ریسک هاست. فرض کنید به مدیرارشدی در بانک 
گر این کار را نکنی سیستم ها فالن طور می شود حاضر است میلیاردها  بگویید که ا
هزینــه کنــد کــه این ریســک محقق نشــود. امــا وقتی می خواهند ایــن ارزش افزوده 

را در نظر بگیرند دائم به تعویق می اندازد. می گوید ببنیم درآینده چه می شود. 
رئیس اداره بانکداری شــرکتی بانک اقتصاد نوین گفت: باید بتوانید این ریســک ها را 
نشان دهید. اینکه تنها ارزشی ایجاد می کند برای مدیران کافی نیست. شما واسطی 
به نام فناوری اطالعات دارید که باید یک بحث بسیار فنی را به گوش آدم های غیرفنی 
برساند. یکی از چالش های بسیار مهم در این زمینه است.  باقری گفت: وقتی امروز از 
بانک های چالشگر یا نئوبانک ها صحبت می کنید. از منظرکسب و کار بزرگ ترین وجه 
کنشی  تمایزشان این است که روی دیتا کار می کنند. یعنی می گویند مدیریت دیتای ترا
یا ســرمایه گذاری مشــتریان، از خود آن پول ارزش اش بیشــتر اســت. ســراغ ســبک افراد 

می روند و روی تصمیم سازی به آنها کمک می کنند.

همه شعبه ها حذف نمی شوند. چون قسمتی از تجربه کاربری، تجربه ای است 
که مشــتری می خواهد در شــعبه بانکی داشــته باشــد و ممکن اســت تجربه اش 

متفاوت باشد. 

 هوشمندسازی اعتماد را زیاد می کند
مدیر عامل گروه کهکشــان با بیان اینکه امروز می شــود تجربه کاربری متفاوتی 
داد، گفــت: کمــا اینکــه برخــی از بانک هــا همیــن کار را بــا ابزارهــای مختلــف و بــا 
تغییر دادن نمای شــعبه انجام می دهند. وی به تفاوت نئوبانک با بانک های 
قدیــم اشــاره کــرد و افــزود: بانک هــای قدیمــی که شــعب زیادی دارنــد در وجود 
شــعبه های بیشــتر اســت. وجــود شــعبه می توانــد تجربه کاربــری بهتری بدهد.
برای این کار اولین مســأله حس اعتماد اســت که به مشــتری باید داده شــود. 
وقتی مشتری پیش رییس شعبه می رود مسأله جدی ایجاد می کند. اعتمادی 
که افراد می توانند بدهند و محیط هوشمندی که ساخته شده است می تواند 
کید کرد: هرچقدر فناوری  اعتماد او را برای این اتفاق بیشتر کند. عباس نژاد تا
پیچیده تر و با قدرت بیشــتری در شــعب قرار بگیرد نگرانی های امنیتی بیشــتر 
می شــود. وی گفــت: شــعبه هوشــمند نگرانی هــای امنیــت اطالعــات بانــک در 
scope شعب را به شدت کمتر می کند. امروز با توجه به اتفاقاتی که در کشورمان 
در حوزه امنیت می افتد نگران امنیت شعبه ها هستیم.  وی افزود: تصور کنید 
بانکی 2 هزار شــعبه دارد و شــعب firewall و utm ندارد. باید 2 یا 3 هزار تا برای 
تمــام شــعب بخریــم. عــدد خیلــی بزرگی اســت و ســرمایه گذاری بزرگی می شــود. 
گــر بتوانــم نــگاه هوشــمندی داشــته باشــیم طبیعتــا ســرمایه گذاری  بنابرایــن ا
بهتــری می کنیــم کــه درکوتــاه مــدت و بلندمــدت هــم جواب بدهــد. عباس نژاد 
گر بانک به شعبه نگاه جدیدی داشته باشد باید مدل  کسب وکار  بابیان اینکه ا
را تغییربدهــد اظهارداشــت:  شــعبه ای کــه صرفــا خدمــات بانکی می دهد، عمال 
10 یا 20 درصد خدمات بانکی، کل بانک را با تمام شــعبه ها می دهد شــاید هم 
انجام این کارها برایش کســب و کارهای جدیدی نیاورد. می تواند کســب و کار 
خود را صرفا با هوشــمند کردن ارتباط نه هوشــمند کردن شــعبه داشــته باشــد.  
گر می خواهد  وی افزود: هوشمند کردن شعبه می تواند هزینه ها را کم کند. اما ا
بهره برداری بهتری داشــته باشــد باید مدل کســب و کار شــعبه هم عوض شــود. 

نگاهش این باشد که خدمات مالی بدهد. بعضی از بانک ها این نگاه را دارند، 
برنامه ریزی می کنند تا بازار سرمایه را در شعبه بیاورند و خدماتش را ارایه دهند. 

این باعث می شــود مقداری مدل متفاوت شــود.

 switch پردازش ایجاد کند، کافی است
مدیرعامل گروه کهکشان ادامه داد:  وقتی مدل متفاوت شود تجربه کاربری شعبه با 
آن چیزی که قبال وجود داشته است متفاوت می شود و نیاز برای کسب و کار هوشمند 
بانک می شود. طبیعتا در این شرایط نقش اپراتور و سایرسرویس دهنده های فناوری 
اطالعــات می تواننــد بــه شــعبه کمــک کنند مقــداری پررنگ ترمی شــود. وی گفت:در 
حال حاضر که برای داشتن ارتباط هوشمند الزام داریم ، بدون اپراتور این کار امکان 
پذیرنیست. به دلیل اینکه صرفا اتصال مهم نیست. بلکه از آن اتصال چه تجربه ای 
برای شــعبه ایجاد می شــود. اینجا اســت که اپراتور باید در کنار شــعبه حضورداشــته 
data input باشــد.  وی افزود: شــعبه جایی نیســت که  پردازش کنیم. جایی که دیتا و

را آنجا می گیریم. قرار نیست پردازش اتفاق بیفتد. بنابراین کامپیوترخیلی پیچیده و 
ِســرورهای قدرتمندی نیازی نیســت. نگاه من البته این اســت که اصال به ِســرور و رک 
احتیاجی نیســت. همینکهswitch داشــته باشــیم و پردازش ایجاد کند کافی اســت. 
مدیرعامل گروه کهکشــان ادامه داد: هرچقدر اینها تعدادشــان بیشــتر شــده باشــد از 
هوشمندشدن دور هستیم. فضایی که دچار ریسک می شویم. با تعداد دارایی هایی 
که روی آن data قرار دارد حتی نمونه امضای مشتری میزان ریسک باالترمی برد. وی 
گفت: تا 2 سال پیش هنوزشعبی داشتیم که نمونه امضای مشتری را  journal می کردیم 
و در شــعبه نگاه می داشــتیم. برای اینکه به مرکز نرویم به این شــیوه در شــعبه نگاه 
می داشتیم. وقتی ارتباط خوب داشته باشیم آیا باز هم نیاز به چنین کاری هست؟  
اصــال نگهــداری نمونــه امضــا معماری قدیمی اســت. معماری هوشــمند امروز اینطور 
نیست. عباس نژادافزود: اما نگرانی اینجاست که  محرمانگی دیتای مشتری از درون 
شعبه می تواند لو برود. اصال دوست ندارم در شعبه و در هیچ کدام از تجهیزات شعبه 
dataنگاه دارم. وی افزود:  واقعیت این است که معنای یک شعبه هوشمند این 
نیست که در آن پر از تجهیزات هوشمند باشد. به نظرم بخش عمده اش این است 
که یک مغز هوشمندی در data center  و cloud اش دارد. در شعبه فقط ِسنسورها 

ویک پردازش خوب دارد. اصال در شعبه چیزی نمی خواهم.
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w w w . f a b a c e n t e r . c o m

آنچه در این پوستر می بینید حضور برندهای مطرح در حوزه فناوری های مالی است 
که با رعایت پروتکل های بهداشتی شبکه ای عظیم را آفریده اند. بخش های مختلف 
نمایشگاه تراکنش ایران اعم از اسپانسرها، غرفه دارن، کارگاه های معرفی محصول، 
دوره تخصصــی بانکــداری نویــن ویــژه مدیــران ارشــد بانک هــا و موسســات مالــی، 
نشســت ها و میزگردها، جشــنواره چهره های ماندگار، جشــنواره نوآوری و اســتارتاپی 
و… جمع کثیری از بانک ها و شرکت های فعال را با خود همراه کرده است که هر یک 
متناســب بــا رویکــرد خــود بخشــی از پــازل بزرگ رویداد ملی فناوری هــای مالی ایران را 
تکمیــل کــرده انــد و شــبکه ای از فعــاالن اکوسیســتم صنایــع مالی، بانکــی، پرداخت و 
فناوری را گرد آورده است. آنچه در این پوستر می بینید حضور برندهای مطرح در حوزه 
فناوری های مالی است که با رعایت پروتکل های بهداشتی شبکه ای عظیم را آفریده 
انــد. ایــن جمــع کثیــر بــه همراه هزاران نفر بازدید کننده حضوری که معموال از مدیران 
و متخصصان هستند، به همراه ده ها هزار نفر بازدیدکننده آنالین می رود تا روحی 
تازه به کسب  و کارها در شرایط تحریم و کرونا بدهد و رونقی را فراهم سازد. در این 
رویداد بزرگ بیش از 90 نفر در قالب کمیته علمی، بیش از 70 نفر سخنران، بیش از 100 
نفر از مدیران عامل، اعضا هیات مدیره و هیات عامل بانک ها در قالب دوره تخصصی 
بانکداری نوین، بیش از 60 بانک و شرکت با تجهیز غرفه ها، بیش از 50 کارگاه معرفی 
محصول جدید، ده ها تیم استارتاپی و  vc ها و صدها مدیر ارشد در مراسم افتتاح 
نقش آفرینی می کنند. این رویداد که 14 اسپانسر مالی را به همراه خود دارد، فضای 

تبلیغات محیطی متنوعی را در محدوده برگزاری نمایشگاه فراهم کرده است.

ناصــر مرادی مدیــرکل بازاریابی و 
فروش سازمانی شرکت مبین نت 
گر concept شهر را  اظهارداشت: ا
در نظربگیریــم یکــی از فضاهــای اصلــی شــعب 
بانک ها هســتند. جایی که عموم مردم حداقل 
ماهــی یــک یــا دوبــار به آن مراجعــه می کنند. این 
هوشمندی شهر را می توان از منظر شهرداری در 
کــه تعریــف  گرفــت. دنبــال ایــن هســتیم  نظــر 
کنش  هوشمندسازی را  درک کنیم. وی درهفتمین نشست از سلسله نشست های نمایشگاه ترا
کید کرد: مقاالتی را در حوزه استراتژی از  هفتم با عنوان»هوشمند سازی پیشرفته بانک ها«  تا
گر همه عملکردهایمان هوشمند  شرکت ها مطالعه می کردم، »مکنزی« نوشته بود ما در آینده ا
شود شعب را حذف نخواهیم کرد چون به شعب بانک نیاز داریم. اما فضای عملکرد مراجعه 
کننده هــا بــه مراتــب بیشــتر از بخــش اداری خواهــد بود. حس بهبود تجربه مشــتری،عملیات 

فروش بیشتر حوزه بانکداری در آنجا رونق بیشتری خواهد گرفت. 

 شعبه را با چه use case هایی هوشمندتر کنیم
مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین نت افزود: ترندی هست که در مطالعات خود 
به آن رسیده ام و رویکرد این جلسه بیشتر رفتن به سمت هوش مصنوعی است. اینکه خود 
شــعبه را با چه use case هایی هوشــمندترکنیم. چه منافعی برای بانک دارد. در این حوزه ها 
می خواهیم بیشتر صحبت کنیم. هر بانکی بیشتر از۵00 به شعبه دارد که ارتباطات شعب را 
کز داده برقرار می کند و نیاز دارد این ارتباط را بگیرد. وی ادامه داد: قدم اول شــاید نگاه  با مرا
کز داده متصل کنیم. سالهاست  به زیرساخت های ارتباطی باشد. این شعب را چطور به مرا
که این اتفاق می افتد و ما تا اینجا مقداری دیجیتالیزه و اتصاالت هوشمند را برقرار کردیم. اما 
دغدغه حال حاضر بانک ها برای اتصالشان چیست. چه نیازمندی دارند. چه تکنولوژی هایی 
ترند است. وقتی یک شعبه را به بانک متصل می کنیم از لینک های زمینی و هوایی استفاده 
می شــود. حجم ترافیک براســاس اپلیکیشــن هایی که در شــعبه مورد اســتفاده قرارمی گیرد 
نیازمند هدایت و هوشمندی بهتری است. اینجا می توانیم تجربیات سایر بانک های خارج 

از کشور را بررسی کرده و راهکارهایی را که در این حوزه وجود دارد به بحث گذاشت. 

 صرفه جویی هزینه در هوشمند سازی باید پیشران باشد
مرادی افزود: یکی از دغدغه های اصلی بانک ها قطع و وصل لینک و نبود یک sla  کامل است. 
برای اینکه بدانند این شعبه همیشه متصل است. یکی از دغدغه ها این است که چرا شعبه 
گر  قطع و از مدار خارج شد. این مسأله در بحث هوشمندی خیلی پایه است. وی ادامه داد: ا
بخواهیم بحث زیرساخت هوشمند سازی را باز کنیم وجود یک زیرساخت ارتباطی  
stable و  دارای availability مناسب یکی از ضروریات است. بنابراین تعریف سرویس 

 transparent  که کامالبرای بانک underlay بانک این است که دیگر یک اپراتور این سرویس sdn
را برعهده می گیرد و بانک براساس نوع software هایی که آنجا دارند اعمال می کند. 

گر ترافیک خاصی برایش مهم  مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین نت گفت: مثال ا
اســت یک سرویســی را که برایش حیاتی اســت از serverمی گیرد و بیزینس اصلی اش آن اســت 
همیشه در  priority اول قرار می دهد. بنابراین این ماشین و point که در شعبه است این درک 
 point را نسبت به این مسیر دارد که این را برای آن شعبه از کدام مسیر ارسال کند و فکر می کنم
مهمی است. در بانک های دنیا تقریبا این راه حل sdn بانک اساسا از منظر بانکی نشأت گرفته 
است. یعنی بانک  های دنیا بیشتر آنجاست. مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین 
نت اظهارداشــت: بحث صرفه جویی هزینه در هوشمند ســازی باید پیشــران باشــد تا این کار 
بنشیند و صاحب کسب و کار را قانع کند که من از این تکنولوژی، فناوری و هرآنچه که موجب 
هوشمندسازی می شود استفاده کنم، بحث صرفه جویی هزینه است. چطور می شود برای 

بانک صرفه جویی درهزینه ایجاد کرد.

 فناوری های مالی در مسیر تلکو بانک یا نئوبانک
مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین نت گفت: در همین وضع موجود هم تلفات 
زیادی اتفاق می افتد. یک شعبه هزینه کرده است و 2 مگ mpls به صورت سیمی گرفته، بعد 
رفته و یک هزینه ای برای لینک های هوایی، زمینی و ماهواره ای کرده، اما همیشه یک لینکش 
گــر بتوانــد بــا این سیســتم همین وضع موجود را حفــظ کند، حداقل هزینه های  فعــال اســت. ا
جــاری را کــم می کنــد. ضمــن اینکــه فقــط در حوزه ارتباط صحبت می کنیــم. چقدر ضایعات در 
شعب جاری است. حاال به شکل های مختلف که یک نمونه آن را آقای جابری درباره هوشمند 
کردن دوربین های شعب اشاره کردند. یا نکته ای که شناسایی فرد را تسهیل کند. در این هم 
گر مســأله ارتباط را حل شــده در  نهفته اســت که ما دو َرک را در شــعبه گذاشــتیم با آن هزینه و ا
نظــر بگیریــم ایــن اطالعــات بــه پلــت فرمی می رود و دیتا شــکل بگیــرد. این  دیتا بتواند به تجار و 
بخش های کســب و کار بانک ها کمک کند تا بتوانند با ایده های جدید بیزینس های جدید 
را شکل دهند و حوزه فروش را به جامعه مخاطب بیشتر کنند.  مرادی با بیان اینکه بانک ها 
به سمت هوشمند سازی می روند و فعلیت اصلی کسب وکار روی این قرار دارد، ادامه داد: در 
بحث مفهوم هوشمندی تعریف ما این است که  فناوری های مالی به سمت رویکردهایی مثل 
تلکو بانک یا نئوبانک رفته اند. چیزهایی که االن در کشور هم بحث می شود. اما ما نمی توانیم 
شعبه را حذف کنیم. قرار هم نیست حذف کنیم چون نمادی از بانک و شهرهوشمند است 
و این می تواند محرک این موضوعات باشد. قطعا با مدینه فاضله شاید فاصله داشته باشیم 
اما االن چطور می توانیم پایه هایش را با توجه به وضع موجود به چینیم. هزینه کرد بانک ها در 

نگهداشت و شعبه داری برایشان مسأله است.
مدیــرکل بازاریابــی وفــروش ســازمانی شــرکت مبیــن نــت گفــت: بــا توجــه بــه اســتراتژی بحث 

نگهداشــت را دارید. فکر می کنم بحث های هوشمندســازی در این ســطح  برای 
بانک ها مقرون به صرفه است و می توانند هزینه ها را پایین بیاورد و مدیریت کند. 
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مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت مبین نت:

دعوت به رویدادتخصصی فناوری های مالی ایران


