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1. مقدمه

ابتدای  از  می توان  را  کشور  در  الکترونیک  بانکداری  فعالیت هاي  آغاز 
و  افت  پر  دهه  یک   ،90 دهه  ابتدای  در  اکنون  دانست.   1380 سال 
خیز در این زمینه را گذرانده ایم. طی ده سال گذشته صنعت بانکداری 
الکترونیک شاهد موفقیت ها و نابسامانی های بسیاری بوده است. اکنون 
که در ابتدای دهه جدید قرار داریم، بررسي عملکرد ده سال گذشته این 
صنعت و نقد نقاط ضعف و قوت عوامل تأثیرگذار ـ شامل بانک مرکزی، 
بانکداری  خدمات  ارائه دهنده  شرکت هاي  مالی،  مؤسسات  و  بانک ها 

الکترونیک و مشتریان ـ بر این صنعت الزم به نظر مي رسد.
با توجه به اهمیت توسعه صنعت بانکداری الکترونیک در کشور، 
اقتصاد تصمیم گرفت طی گزارشی تحقیقی به معرفی  مجله تازه های 
برخی  به خصوص  و  الکترونیک  بانکداری  صنعت  عملکرد  بررسی  و 
شرکت هاي ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک بپردازد. این تحقیق  
بیشتر از طریق مکاتبه و مصاحبه با کارشناسان و مدیران انفورماتیک 
شهر،   کشاورزی،   گردشگری،  ملت،  ملی،  شامل  ـ  بانک ها  از  برخی 
موجود  اطالعات  همچنین  و  کارشناسان  و  مدیران  و  ـ  سامان  دی،  
در سایت شرکت ها تهیه و تدوین شده است. بدیهی است که در این 
گزارش برخی شرکت ها و همچنین برخی موارد )در مورد شرکت هاي 
بررسی شده( دیده نشده و یا از قلم افتاده باشند؛ متذکر مي گردد که این  
کار برای اولین بار از طرف پژوهشکده پولی و بانکی انجام می گیرد و 
مسلمًا کاستی هایی را خصوصًا از طرف نگارنده، در خود خواهد داشت 
که انشاءاهلل در صورت استمرار، به مرور و با همکاری تنگاتنگ بانک ها 

و شرکت هاي موجود در این صنعت، این نواقص رفع می گردد. 

مروري بر عملکرد شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات بانکداري الکترونیك در كشور

حسن خوشه چین∗ 

 ∗ مشاور انفورماتیک بانک ملی ایران
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انتخاب نموده و در طبقه بندی این نوع تحقیق، »تحقیق کاربردی« با 
نیم نگاهی به »تحقیق و توسعه« را مد نظر قرار داده است.

4. معرفی حوزه بانکداری الکترونیك

در دنیای امروز به جرأت مي توان گفت که نمي شود کسی را پیدا کرد 
از بانک ها نداشته باشد و به دنبال آن به خدمات  که حسابی در یکی 
بانکداری نیاز پیدا نکند. حوزه بانکداری را شاید بتوان یکی از حوزه های 
جامع هر کشور قلمداد کرد که یکایک افراد جامعه با آن سروکار دارند. 
بالطبع رشد روز افزون تکنولوژی، خصوصًا در حوزه فّناوری اطالعات،8 
سنتی،  بانکداری  حوزه  و  داشته  بسزایی  تأثیر  نیز  بانکداری  حوزه  در 
اینک به طور کامل با بانکداری الکترونیک جایگزین شده است. امروزه 
حوزه بانکداری الکترونیک، هر روز شاهد ارائه راهکارها و محصوالت 
برای  را  این حوزه  در  کار  است که  )و سخت افزاری( جدید  نرم افزاری 

کاربران نهایی این محصوالت آسان تر و جذاب تر می کند.

5. عوامل تأثیرگذار در حوزه بانکداری الکترونیك

بدون  که  دارند  وجود  تأثیر گذاری  عوامل  کسب و کاری،  هر  در  اصواًل 
آن  موفقیت  عوامل،  این  تنگاتنگ  و  رشد  به  رو  تعامل  و  هماهنگی 
کسب و کار امکان پذیر نیست. حوزه بانکداری الکترونیک نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده و بدون تعامل مثبت و رو به رشد عوامل خود، نمی تواند 
این  تمامی  )که شامل  منافع ذی نفعان خود  و  باشد  موفقی  کسب و کار 
عوامل می باشد( را تأمین نماید. در حوزه بانکداری الکترونیک، عوامل 

تأثیرگذار بر کسب و کار به شرح زیر می باشند:
 بانک مرکزی: به عنوان هماهنگ کننده، ناظر و راهبر

 بانک ها و مؤسسات مالی: به عنوان ارائه دهنده خدمات به مشتریان 
و دریافت کننده خدمات نرم افزاري از شرکت ها

)نرم افزاری  راهکارها و محصوالت  ارائه دهنده  به عنوان   شرکت ها: 
و سخت افزاری(

 مشتریان: به عنوان کاربران نهایی

6. بانکداری الکترونیك در ایران

با وجود چالش ها و مسائل بزرگی که پیش روی این حوزه بوده است، 
تا اوایل دهه 80 حوزه بانکداری الکترونیک در کشور محدود به تهیه 
محصوالت خارجی و بومی سازی این محصوالت و ارائه خدمات روی 
این محصوالت بود که البته در شرایط آن زمان، شرکت های ارائه دهنده 
را متحمل  زیادی  این حوزه، زحمات  پیشگامان  به عنوان  این خدمات، 

شده اند. 
اخیر،  سال های  در  خصوصًا  و   80 دهه  اوایل  از  خوشبختانه 
برخی  و  گردید  آغاز  کشور  داخل  در  زمینه  این  در  خوبی  حرکت های 
داخلی  راهکارهای  و  محصوالت  تولید  و  تهیه  به  شروع  شرکت ها  از 
در این حوزه نمودند. این حرکت تا به امروز مسیر رو به رشدی را در 

عوامل  سپس  الکترونیک،  بانکداری  حوزه  ابتدا  گزارش  این  در 
تأثیرگذار در این حوزه و در ادامه، بانکداری الکترونیک در ایران تشریح 
شده اند. در ادامه تحقیق، به معرفی محصوالت و راهکارهای نرم افزاری 
راهکاری  و  محصوالت  کسب و کار  بازار  و  الکترونیک  بانکداری  حوزه 
بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته شده است. آسیب شناسی مهاجرت 
در بانک ها به عنوان یکی از مسائل و چالش های این حوزه و صنعت 
وضعیت  بررسی  به  نوبت  سپس،  مي باشد.  تحقیق  این  بعدی  موضوع 
با  همراه  که  می رسد  شرکت ها  توسط  ارائه شده  خدمات  و  محصوالت 
نظرات کارشناسان بانکی و انفورماتیک این حوزه در این تحقیق به این 
موضوع پرداخته شده است. در انتها نیز، شرکت های داخلی توانمند در 

این حوزه به همراه محصوالت و توانمند ي هایشان معرفی گردیده اند.

2. هدف

و  سخت افزار  کاری  عمده  شاخه  دو  الکترونیک،  بانکداری  حوزه  در 
از تهیه این تحقیق، معرفی و بررسی نحوه  نرم افزار وجود دارد. هدف 
الکترونیک  بانکداری  حوزه  نرم افزاری  راهکارهای  و  محصوالت  ارائه 
به نحوی متوجه  این حوزه است که  ادامه، مسائل و چالش های  و در 
واقع  در  می باشد.  خدمات  و  راهکارها  این  ارائه دهنده  شرکت هاي 
در  بانکی  راهکارهای  ارائه دهنده  شرکت هاي  تحقیق،  این  محوریت 

کشور و محصوالت آنها می باشد. 

3. روش  و معیارهاي مورد استفاده در تحقیق

نوع  دو  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  معمواًل  که  تحقیق  روش های 
می باشند ]2[:

 تحقیق بر مبنای هدف: در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل 
از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در 
شرایط دیگر توجه می شود. تحقیق بر مبنای هدف دارای طبقه بندی های 

زیر می باشد:
 تحقیق بنیادی )پایه ای(1

 تحقیق کاربردی2 
 تحقیق و توسعه3 

 تحقیق عمل4
 تحقیق بر مبنای ماهیت و روش

 تحقیق تجربی
 تحقیق تاریخی5 
 تحقیق توصیفی6 

 تحقیق همبستگی یا همخوانی7 
 تحقیقات علّی )پس رویدادی(

با توجه به ماهیت کسب و کار حوزه بانکداری الکترونیک و اهداف 
را  مبنای هدف«  بر  »تحقیق  تحقیق،  انواع  از  نگارنده  حاضر،  تحقیق 
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پیشرفت های  به  نسبت  آن  رشد  سرعت  ولی  است  نموده  طی  کشور 
کشورهای پیشرو در این حوزه پایین می باشد کشورهایی نظیر ترکیه که 

در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در این زمینه داشته است.

7. محصوالت و راهکارهای نرم افزاری حوزه بانکداری 
الکترونیك

جدید،  کانال های  کسب و کار،  جدید  مدل های  با  بانکداری  صنعت 
توجه  و  رقابت  افزایش  مي باشد.  روبه رو  متنوع  محصوالت  و  خدمات 
به مشتری مداری در بانک ها از یک سو و سیاست های بانک مرکزی از 
سوی دیگر باعث شده است تا همه بانک های کشور نیاز به راهکارهای 

بانکداری متمرکز و منعطف را بیش از پیش احساس کنند.
با وجود اینکه حساب های مشتریان بانک و کلیه عملیات مربوط 
سامانه  در   - غیره  و  واریز،  حساب،  افتتاح  شامل   - حساب ها  این  به 
بانکداری متمرکز قرار دارد و این سامانه مقصد نهایی کلیه تراکنش های 
آن  با  بیشتر  بانک  مشتریان  که  بخشی  آن  اما  است،  بانکی  و  مالی 
بر سامانه  بانک ها عالوه  سرو کار دارند، پرداخت است. به همین دلیل 
بانکداری متمرکز از سامانه جامع پرداخت یا کارت هم استفاد می کنند. 
پیدایش ابزارهای نوین در صنعت بانکداری به همراه تقاضای روزافزون 
مشتریان برای دستیابی به خدمات آسان تر بانکی، این صنعت را دچار 

تحولی شگرف نموده  است. 
حضور شعب مجازی در قالب بانکداری الکترونیکی، ارمغان جدید 
فّناوری اطالعات برای دنیای بانکداری و پاسخ به این تقاضای جدی 
تلفن بانک،  اینترنت بانک،  شامل  مجازی  بانکداری  راهکارهای  است. 
همراه بانک، ایمیل بانک، مدیریت کانال،9 درگاه پیام است. کاربرد فّناوری 
اطالعات در بانکداری نوین، ارائه خدمات شبانه روزی در دورترین نقاط 
را تبدیل به یکی از ابتدایی ترین خواسته های مشتریان نموده و نپرداختن 
به آن منجر به حذف بانک ها از عرصه رقابت خواهد شد. ارائه خدمات 
کاهش  با  مشتریان،  خوشنودی  افزایش  بر  عالوه  مجازی،  بانکداری 
این  به  داشت.  خواهد  مستقیم  تأثیر  بانک ها  سود  افزایش  بر  هزینه ها 
از  از شبانه روز، سبد کاملی  تا در هر ساعت  ترتیب مشتریان می توانند 
خدمات بانکی را در حداقل زمان ممکن و در بستری امن و سهل الوصول 

دریافت کنند. ]2[
در دنیا محصوالت و راهکارهای متعددی در قالب ها و روش های 
و  تولید کننده  شرکت های  نیز  ما  کشور  در  گردیده اند.  ارائه  مختلفی 
ارائه دهنده این محصوالت، حرکت های مثبت و خوبی را در این زمینه 
داشته اند هر چند که به نظر می رسد در این حوزه هنوز فاصله زیادي 
با سطوح بین المللی داریم. در ادامه، به معرفی راهکارها و محصوالت 

ارائه شده در داخل کشور در این حوزه می پردازیم.
 راهکارهاي بانکی
 بانکداری متمرکز 

 سامانه ارزی 

 تسهیالت
 گواهي سپرده و اوراق مشارکت

 راهکارهاي پرداخت
 سامانه مدیریت کارت 

)12ATM ،11POS ،10مدیریت ترمینال ها )کیوسک  
 مدیریت ارتباط با سوئیچ شتاب

 سامانه مدیریت درگاه پرداخت اینترنتی
 ساتنا13

 سامانه تولید رمز یکبار مصرف
 کارت پول / کارت اعتباري 

 کارت هوشمند و کیف پول الکترونیکی
 مدیریت صدور و شخصی سازی کارت در شعب

 مدیریت پرداخت خدمات به مؤسسات سوم14
 مدیریت کارت با کاربرد های خاص

)HSM 16/SSM15( امنیت و رمزنگاری 

 راهکارهاي بانکداری مجازی
 مدیریت کانال
 اینترنت بانک 

 تلفن بانک
 همراه بانک
 درگاه پیام 

 سیستم هاي ستادي 
ERP17  

 مدیریت ریسک
 هوش تجاری

8. بازار كسب و كار محصوالت و راهکار بانکداری   
الکترونیك در ایران 

تهیه  قصد  که  اعتباری  و  مالی  مؤسسه  و  بانک  هر  ایران  بازار  در 
سامانه های بانکداری متمرکز18 را داشته باشد بایستی بین سه رویکرد 

استراتژیک ذیل یکی از گزینه ها را انتخاب نماید. 
1. به طور معمول اولین گزینه که در ذهن مدیران این مجموعه ها 

در  مشتری مداری  به  توجه  و  رقابت  افزایش 
بانك ها از یك سو و سیاست های بانك مركزی 
از سوی دیگر باعث شده است تا همه بانك های 
و  متمركز  بانکداری  راهکارهای  به  نیاز  كشور 

منعطف را بیش از پیش احساس كنند
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وجود دارد، تأسیس شرکتی برای تهیه سامانه های مورد نیاز است، 
در سال های دور کشورهای  بانک ها  مدیران  انتخاب، تصمیم  این 
ناموفق )عمدتًا  به تجربه  توجه  با  به مرور  بوده است که  پیشرفته 
به دلیل هزینه های تحمیلی از نظر زمان و هزینه( به سمت خرید 
نرم افزارهای موجود در بازار حرکت نمودند. طبق تجربه کشورهای 
عالقه  دوره  از  گذار  از  پس  نیز  ما  کشور  در  می رود  انتظار  دیگر، 
بانک ها به تأسیس شرکت های نرم افزاری، شاهد گذار از این دوره 

باشیم.
2. تصمیم دومی که مدیران بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی به آن 
می اندیشند، انتخاب نرم افزار میان یکی از ارائه دهندگان بین المللی 
بین الملل  بازار  با  تعامل  در  که  مشکالتی  تمام  کنار  در  می باشد. 
داخلی  بانک های  اغلب  تجربه  دارد،  وجود  ایرانی  بانک های  برای 
اقدام کننده در این زمینه نشان می دهد که تهیه نرم افزار بانکداری 
متمرکز خارجی، هزینه باال و زمان استقرار زیادی را برای بانک و 
کشور در برخواهد داشت و احتمال موفقیت آن بسیار اندک می باشد. 
یکی از دالیل این امر آن است که نرم افزارهای خارجی، ماهیتًا نیاز 

به بومی سازی در فرایندهای بانکی کشور دارند که مستلزم صرف 
زمان و هزینه باالست. 

یکی از مواردی که نگارنده در یکی از بانک ها با آن برخورد داشت 
نحوه نقد کردن چک می باشد. در سامانه خارجی، چکی که مشتری 
اعتبار حساب  از سقف  بانک می آورد در صورتی که رقم چک  به 
جاری تجاوز نکند، نقد شده و به آورنده چک پرداخت می گردید و 
در صورت نبودن موجودی کافی در حساب صاحب چک، موجودی 
وی را منفی می کرد! این در حالی است که فرایند نقدکردن چک 
چک،  دسته  ارائه  زمان  در  بانک ها  زیرا  است  متفاوت  ایران  در 
تعهدنامه ای را )اجباراً( به امضای مشتری می رسانند که در صورت 
در  ندارد!  مسئولیتی  هیچ گونه  بانک،  حساب،  موجودی  نداشتن 
نتیجه وجود این تفاوت در فرایند پاس کردن چک، شرکت خارجی 
ارائه دهنده این محصول، فرایند مزبور را تغییر داد )بومی سازی کرد( 
که مسلمًا هزینه و اتالف زمان قابل توجهی به بانک ایرانی مزبور 

تحمیل گردید.

در کنار همه موارد یادشده بایستی به نقش پررنگ بانک مرکزی در 
کسب و کارهای بانکی در ایران نیز اشاره نمود که سرمنشأ تغییرات 
موردی )و گاه زیاد( در سامانه های بانکی است که امری پر هزینه در 

سامانه های بانکداری متمرکز خارجی می باشد.
3. گزینه پایانی که مدیران بانکی به آن مراجعه می نمایند، انتخاب 

سامانه بانکداری متمرکز از شرکت های داخلی می باشد. 

9. وضعیت محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شركت ها

با بررسي های صورت گرفته و مذاکراتی که با مدیران و بدنه کارشناسی 
کارفرمایان این حوزه انجام شد، برخی از مسائل مطرح شده که به نحوی 

متوجه شرکت ها می باشد را می توان به صورت زیر بیان نمود:
 وجود مشکالت متعدد در محصوالت ارائه شده توسط شرکت ها: 

 قطعی های طوالنی و مکرر سامانه در شعب 
 کندی محسوس عملکرد سامانه های شعب، خصوصًا در زمان 

ترافیک کاری 
 اشغال بیش از اندازه پهنای باند شبکه )حداقل خیلی بیشتر از ادعای 
شرکت ارائه دهنده( این قضیه در برخی بانک ها به اندازه ای می باشد که 
که  حالی  در  نمی باشند.  فعالیت  انجام  به  قادر   19VSAT بستر  برروی 
بر  دال  محصوالت  این  ارائه کننده  شرکت های  تمامی  )تقریبًا(  ادعای 

استفاده حداقل از پهنای باند شبکه است!
سوی  از  بانک20  ارتباطی  شبکه  دیده بانی  اطالعات  ارائه  در  ضعف   

برخی شرکت ها
حوزه:  این  محصوالت  و  راهکارها  در  الزم  انعطاف پذیری  کمبود   
در  بانکی  راهکارهای  ارائه کننده  شرکت های  اغلب  گفت  می توان 
ایران انعطاف پذیری الزم جهت ترکیب راهکارها و محصوالت خود با 
محصوالت دیگر شرکت ها را ندارند. بدین معنی که اگر سامانه بانکداری 
متمرکز یک شرکت در یک بانک مستقر شده است، سامانه های جانبی و 
درگیر با این سامانه، خواسته یا ناخواسته، بایستی از همان شرکت تهیه 
گردد مگر مواردی که شرکت مزبور آن سامانه جانبی را نداشته باشد. از 
همین رو سامانه ها و راهکارهای ارائه شده توسط شرکت های مختلف، 
در عمل )عمداً یا به جبر تکنولوژی های استفاده شده در محصول( قابلیت 

انعطاف پذیری و هماهنگی با محصوالت سایر شرکت ها را ندارند. 
سایرین،  محصوالت  با  تعامل  و  انعطاف پذیری  راستای  در 
کانال21  مدیریت  سامانه  توسعه  به  اقدام  توسن  و  فناپ  شرکت های 
بازکردن  شرکت ها(  این  اذعان  )به  کار  این  دالیل  از  که  نموده اند، 
توسعه  جهت  چابک  و  کوچک  مستعد  شرکت های  ورود  برای  میدان 
انواع محصوالت فرعی و دارای ارزش افزوده می باشد. بدین صورت که 
پروتکل ارتباط با سامانه مدیریت کانال خود را در اختیار شرکت مورد 
نظر قرار می دهند تا آن شرکت بتواند سامانه مورد نظر خود را به صورت 
مستقل، توسعه داده و از طریق سامانه مدیریت کانال مذکور با سامانه 

بانکداری متمرکز بانک، ارتباط برقرار نماید. 

بانکداری  قالب  در  مجازی  شعب  حضور 
اطالعات  فنّاوری  جدید  ارمغان  الکترونیکی، 

برای دنیای بانکداری است
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طبق بررسي های به عمل آمده، شرکت فناپ اقدام به بازگشایی 
خود  تجاری  شرکای  و  فناپ  گروه  شرکت های  برای  خود  درگاه های 
نموده است که از سامانه های تولید شده در این راستا، می توان به سامانه 
ایجاد  سیاست  راستای  در  نیز  توسن  شرکت  کرد.  اشاره  امن  پرداخت 
نرم افزاری  سامانه های  با  ارتباطی  کانال های  خود،  تجاری  بوم  زیست 
توسعه دهندگان  از  شبکه ای  طریق  این  از  و  کرده  بازگشایي  را  خود 
به  می توان  عملیاتی شده  نمونه های  از  است،  نموده  ایجاد  نرم افزاری 
توسعه نت بانک22 )اینترنت بانک سامان( توسط بانک سامان یا اتصال 
بازار بورس  به سامانه های  اقتصادنوین  بانک  بانکی توسط  سامانه های 
که توسط خود بانک صورت پذیرفته است، اشاره نمود. حرکت این دو 
شرکت در این زمینه را بایستی به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرد 
که این کار و فرهنگ کاری آن، هر چه بیشتر در کشور توسعه یابد و 
میدان برای فعالیت شرکت های کوچک، توانمند و چابک روز به روز بازتر 

شده و موجبات رشد این صنعت فراهم گردد.
 ضعف در پشتیبانی فنی و نگهداری و توسعه سامانه ها و اعمال 
تغییرات توسط شرکت ها: یکی از مشکالت اساسی که همواره در 
حوزه بانکداری و خدمات ارائه شده به بانک ها و مؤسسات مالی در 
شرکت های  فروش  از  پس  خدمات  و  پشتیبانی  دارد،  وجود  ایران 
مالی( می باشد  )بانک ها و مؤسسات  این حوزه  به مشتریان  بزرگ 
را  بانک ها  مدیران  و  کارشناسان  عمومی  نارضایتی  موجبات  که 
همه  که  می شود  پیچیده تر  زمانی  مسأله  این  است.  آورده  فراهم 
این شرکت ها رضایتنامه هایی از مدیران رده باالی کارفرمای خود 
و  میانی  به مدیران  ارائه می نمایند ولی متأسفانه در زمان مراجعه 
کارشناسان همین کارفرماها، نارضایتی های بی شماری با دالیل و 
مستندات قابل دفاع را شاهد هستیم. همین امر، باعث می شود که 
منشأ و دالیل این مشکالت همچنان بر بدنه کارشناسی این حوزه 

پوشیده بماند.
در  آموزش ها  بانکی:  کارکنان  سطح  در  کافی  آموزش  عدم   
و  سامانه ها  توسعه  و  سامانه ها  مهاجرت(  یا  )و  استقرار  مقطع  دو 
کاربران  برای  پیمانکار  شرکت  توسط  بایستی  مستمر  به صورت 

سامانه ها ارائه گردد.

 عدم اختصاص نیروی پشتیبانی کافی از طرف شرکت ها متناسب 
با حجم کار کارفرما

 عدم پاسخ گویی شفاف، فنی و دقیق به بدنه کارشناسی بانک ها از 
طرف کارشناسان و مدیران شرکت ها

 مهاجرت23
سامانه  مورد  در  عمدتًا  مهاجرت  الکترونیک،  بانکداری  حوزه  در 
بانکداری متمرکز یک بانک )یا موسسۀ مالی( به کار می رود بدین 
معنی که بانک سامانه بانکداری متمرکز )یا شعبه ای( فعلی خود را 
نماید. روش های  جایگزین  دیگر  متمرکز  بانکداری  سامانه  با یک 

مختلف برای مهاجرت عبارت اند از:
 انتقال به صورت یکجا24

 انتقال شعبه به شعبه 
 انتقال بر اساس مشتری 

 انتقال شعب قدیم به صورت شعبه به شعبه و شعب جدید بر 
اساس نرم افزار جدید

یکی از مشکالتی که متأسفانه در مهاجرت های صورت گرفته در ایران 
وجود دارد، عدم همکاری شرکت های مبدأ مهاجرت می باشد. بدین 
معنی که اگر قرار است از محصول بانکداری متمرکز یک شرکت 
به محصول شرکت دیگری مهاجرت شود از طرف شرکت مبدأ نه 
تنها هیچ گونه همکاری صورت نمی گیرد، بلکه کارشکنی هایی نیز 
انجام مي شود. این مسأله نشان می دهد که هنوز اخالق و فرهنگ 
و صنعت  حوزه  در  تأثیرگذار  عوامل  در  کامل  به طور  حرفه ای  کار 
بانکداری الکترونیک نهادینه نشده است. در ادامه، به عنوان نمونه به 

دو مورد از این عدم همکاری و کارشکنی ها اشاره می گردد:
پیرو  )که  مقصد  شرکت  ادعای  بر  بنا  مهاجرت ها،  از  یکی  در   
بررسي های به عمل آمده ادعای درستی بود( یک لینک ارتباطی در 
امکان  اضطراری  در شرایط  تا  بود  گرفته  قرار  مبدأ  اختیار شرکت 
از  باشد. شرکت مبدأ  به سامانه شرکت مبدأ وجود داشته  برگشت 
طریق همین مسیر ارتباطی، به ایجاد اختالل )مثاًل ایجاد و ارسال 
تراکنش های غیر واقعی به تعداد خیلی زیاد جهت اختالل در شبکه( 
کارشناسان  توسط  لینک  این  ادامه،  در  است که  مبادرت مي کرده 

شرکت مقصد شناسایی و بسته شد.
 در مهاجرت دیگر، شرکت مبدأ از ارائه هرگونه همکاری با بانک و 
شرکت مقصد جهت انتقال سامانه اطالعات موجود، خودداری کرده 
موارد  اکثر  در  مقصد  شرکت  و  بانک  کارشناسان  به طوریکه  بود. 

مجبور به ورود مجدد دستی اطالعات شده بودند.

10. معرفی شركت ها

ارائه دهنده  شرکت های  عملکرد  تشریح  و  معرفی  به  قسمت  این  در 
محصوالت و راهکارهای بانکی متمرکز در کشور می پردازیم:
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10ـ1. شركت خدمات انفورماتیك

و  نوسازي   1372 سال  در  انفورماتیک  خدمات  شرکت  تأسیس  با 
مرحله  وارد  کشور  بانکي  سیستم  مختلف  بخش هاي  مدرنیزه کردن 
جدیدي شد. اجراي طرح اتوماسیون بانکي در بانک ملي ایران )1375( 

در سال هاي ابتدایي تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد. 
 وضعیت ثبتی شرکت 

سرمایه گذاری  دولتی(،  ـ  درصد   86/6( انفورماتیک  ملی  شرکت 
بازنشستگی نفت )1/2  ایرانیان )5 درصد(، سرمایه گذاری صندوق 

درصد(، اشخاص حقیقی )1 درصد(
 تعداد پرسنل شرکت 

 حدود هزار و دویست نفر
 تعداد شعب شرکت در داخل و خارج از کشور

 66 دفتر استانی

 سوابق کاری و مشتریان )حوزه نرم افزار بانکی(
 بانک مرکزی

 بانک  ملی
 بانک  صادرات

 بانک کارآفرین
 بانک صنعت و معدن
 بانک  توسعه صادرات

 بانک  کشاورزی
 بانک  دی 
 بانک  تات

 محصوالت نرم افزاری تولید و توسعه داده شده )استاندارد ها، عملکرد، 
معماری و غیره(

 سامانه های مدیریت کانال های مدرن
 سامانه ضد پولشویی

 سامانه مدیریت ریسک
 سامانه همراه بانک

VSAT تولید، نصب، راه اندازي و پشتیباني از شبکه 

 نرم افزارهای وارداتی دارای لیسانس
AxSys نرم افزار بانک ایران، از شرکت 

SLM نرم افزار کارت ایران، از شرکت 
 نرم افزار مدیریت مالي، از شرکت QSP( CedAr سابق(

 SYSTEM CHINA نرم افزار اعتبارات اسنادي، از شرکت 
UTIMACO نرم افزار صدور گواهینامه دیجیتال، از شرکت 

MACRO4 نرم افزار توزیع و آرشیو گزارش ها، از شرکت 
CedAr-Plus نرم افزار اتوماسیون شعبه بانکي، از شرکت 

 افتخارات
 کسب مجموع امتیاز 823850 از سوي شوراي عالي 

انفورماتیک25
 دومین شرکت فعال در زمینه فّناوري اطالعات که در بورس 

تهران پذیرفته شده
Satlabs دریافت گواهینامه از مؤسسه بین المللی 

 مهاجرت 
 بانک تات: از سامانه ترنج فناپ به سامانه بانک ایران خدمات 

انفورماتیک
 بیشترین زمان عملیاتی بودن سامانه از سال 1372 تا کنون در بانک 
ملی و کمترین زمان عملیاتی بودن سامانه مربوط به بانک پارسیان از 

سال 1380 تا 1386 می باشد.
 توانمندی های خاص

 مشاوره، تهیه، نصب، راه اندازي و راهبري سیستم هاي 
26Mainframe

 راه اندازي، راهبري و پشتیباني سیستم هاي نظام پرداخت بین 
بانکي )شتاب، ساتنا،پایا،27و غیره(

 راه اندازي، راهبري و پشتیباني شبکه هدایت اطالعات بین بانکي 
)شهاب(

 Online Real ماهانه بیش از 450 میلیون عملیات بانکي 
 28time

بیش از 7000 شعبه سیستم بانکي کشور تحت پوشش
 حدود 70 میلیون نفر از مشتریان بانک ها که داراي بیش از 80 

میلیون حساب هستند
 ماهانه بیش از 140 میلیون عملیات شتاب

 مالکیت دو دیتاسنتر در تهران و کیش

در كنار تمام مشکالتی كه در تعامل با بازار بین الملل 
اغلب  تجربه  دارد،  وجود  ایرانی  بانك های  برای 
نشان  زمینه  این  در  اقدام كننده  داخلی  بانك های 
می دهد كه تهیه نرم افزار بانکداری متمركز خارجی، 
و  بانك  برای  را  زیادی  استقرار  زمان  و  باال  هزینه 
كشور در برخواهد داشت و احتمال موفقیت آن بسیار 

اندک می باشد
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 2 عضو هیأت علمی دانشگاه 
 شعب شرکت در داخل و خارج از کشور

 دو شعبه داخلی مرکزی
 شعبه مرکزی مستقر در 4 ساختمان واقع در بلوار افریقا

 شعبه شهرک فّناوری پردیس )با مساحتی بالغ بر 15 هزار متر 
مربع(

 30 شعبه پشتیبانی در مراکز استان های کشور و 10 شهر با 
نیروی مقیم

 شعبه خارجی مستقر در مالزی 
 محصوالت نرم افزاری تولید و توسعه داده شده

 بانکداری متمرکز بنکو
 بانکداری متمرکز نگین

 سامانه ارزی و تجارت بین الملل توسن
 تسهیالت

 گواهي سپرده و اوراق مشارکت
 ساتنا، پایا

 سامانه مدیریت کارت نگین
)ATM ،POS ،مدیریت ترمینال ها )کیوسک  

 مدیریت ارتباط با سوئیچ شتاب

 سامانه مدیریت درگاه پرداخت اینترنتی
 سامانه تولید رمز یکبار مصرف

 کارت پول / کارت اعتباري اسالمي
 کارت هوشمند و کیف پول الکترونیکی

 مدیریت صدور و شخصی سازی کارت در شعب
 مدیریت پرداخت خدمات به مؤسسات سوم

 مدیریت کارت با کاربرد های خاص
)HSM/SSM( امنیت و رمزنگاری 

 مدیریت کانال
 اینترنت بانک 

 تلفن بانک
 همراه بانک
 درگاه پیام 

ERP  
 مدیریت ریسک
 هوش تجاری 

 افتخارات

 کسب مجموع امتیاز 113690 از شوراي عالي انفورماتیک
 کسب جایزه اول جشنواره ایتا29 در حوزه شرکت های نرم افزاری

 کسب رتبه کشوری جشنواره سراسری خوارزمی در سال 88 
)طرح مدیریت هوشمند پهنای باند شبکه( 

 دریافت تقدیرنامه جشنواره شیخ بهایی 
Cebit 2011 برترین غرفه ایران در نمایشگاه 

 طراحی اینترنت بانک برای نخستین بار در کشور
 طراحی و پیاده سازی اولین سامانه بانکداری متمرکز صد درصد 

ایرانی
درصد  صد  پرداخت  سوئیچ  سامانه  اولین  پیاده سازی  و  طراحی   

ایرانی
 طراحی و اجرای باجه بانکداری مجازی برای نخستین بار برای 

بانک شهر
 طراحی و اجرای نبض افزار )مورد تشویق و تأیید دانشگاه تهران 

با دارا بودن گواهینامه(
 مالکیت دو دیتاسنتر در تهران و شهر جدید پردیس)در فاز تجهیز 

سخت افزاری(
 مهاجرت 

 بانک پارسیان: از سامانه بانک ایران خدمات انفورماتیک به 

در  بانکی  راهکارهای  ارائه كننده  شركت های  اغلب 
و  راهکارها  تركیب  جهت  الزم  انعطاف پذیری  ایران 
محصوالت خود با محصوالت دیگر شركت ها را ندارند

10ـ2. شركت توسن )كیش ویر(

شرکت کیش ویر از سال 1378 در حوزه طراحی و تولید نرم افزارهای 
بانکداری مشغول به فعالیت می  باشد و از سال 1387 طی یک تفاهم نامه، 
کلیه فعالیت های کیش ویر در این حوزه به شرکت توسن واگذار گردید.

 سهامداران شرکت
 تمامی سهامداران شرکت اشخاص حقیقی و عمدتًا پرسنل 

شرکت می باشند.
 پرسنل

 حدود 460  نفر پرسنل در شرکت توسن فعالیت می نمایند 
 بیش از 350  نفر در سطح کارشناس و کارشناس ارشد 

 12 نفر  استاد دانشگاه 
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)Big Bang( سامانه نگین توسن
 بانک شهر: از سامانه  سیمیا به سامانه نگین توسن

 بانک حکمت ایرانیان: از سامانه سیمیا به سامانه نگین توسن 
 بانک انصار: از سامانه شعبه ای به سامانه نگین توسن 

 بانک سینا: از سامانه شعبه ای به سامانه نگین توسن
 مؤسسه توسعه: از سامانه شعبه ای به سامانه نگین 

 مؤسسه افضل توسن: از سامانه قدیم به نگین )در حال انجام(
 بیشترین زمان عملیاتی بودن سامانه بانکداری متمرکز از سال 1384 تا 
کنون در بانک اقتصادنوین و کمترین زمان عملیاتی بودن سامانه مربوط 

به بانک پاسارگاد از سال 1384 تا 1389 می باشد.
 توانمندی های خاص

Big Bang انجام مهاجرت به صورت 
 مالکیت دو دیتاسنتر در تهران و شهرک فّناوری اطالعات 

پردیس )در حال ساخت(

10ـ3. شركت بهسازان ملت

شرکت بهسازان ملت در سال 1373 با هدف اتوماسیون شعب بانک 
ملت تأسیس گردید.

 وضعیت ثبتی شرکت 
 سهامداران خصوصی، بانک ملت

 تعداد پرسنل شرکت 
 350 نفر

 سوابق کاری و مشتریان )حوزه نرم افزار بانکی(
 بانک ملت

 محصوالت نرم افزاری تولید و توسعه داده شده 
 سامانه متمرکز بانکی جم 

 اینترنت بانک جم 
 همراه بانک جم 

 افتخارات
 کسب مجموع امتیاز 141456 از سوي شوراي عالي انفورماتیک

 توانمندی های خاص
 مالکیت دیتاسنتر در تهران

10ـ4. شركت بهستان رایان

با انتقال شرکت بهستان رایان در سال 1383  از شهر کرمان به تهران 
این شرکت ارائه سرویس نرم افزاري به بانک ها را آغاز نمود 

 وضعیت ثبتی شرکت 
 سهامداران خصوصی )مؤسسان شرکت(

 تعداد پرسنل شرکت 
 کمتر از 100 نفر

 سوابق کاری و مشتریان )حوزه نرم افزار بانکی (
 بانک کشاورزی

 بانک  سپه
 بانک  مسکن

 بانک تجارت مؤسسه مالی و اعتباری میزان
 تعاونی اعتباری ثامن االئمه

 مؤسسه مالی و اعتباری کوثر
 محصوالت نرم افزاري تولید و توسعه داده شده 

 سامانه ارسال کننده خودکار اطالعات شعب به مرکز
 سامانه شعب ریالی ـ ارزی

 سامانه عملیات شعب 
 شعب طالیی بانک 

 سامانه اداره بین الملل و شعب ارزی
 سامانه کارت هوشمند

 عملیات کارت 
 عملیات خودپرداز

 عملیات پایانه فروش
 سامانه جامع پرداخت الکترونیک

 سامانه پرداخت الکترونیک از طریق اینترنت
 سامانه اینترنت بانک

 همراه  بانک
 سامانه تلفن بانک

 سوئیچ ساتنا

10ـ5. شركت فناپ

سال  در  )فناپ(  آریان  پاسارگاد  ارتباطات  و  اطالعات  فّناوري  شرکت 
و  متخصصان  از  جمعي  و  پاسارگاد  مالي  گروه  مشارکت  با   1384
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سهامي  صورت  به  ارتباطات  و  اطالعات  فّناوري  صنعت  کارآفرینان 
خاص تأسیس شده است.

 سهامداران شرکت
 بانک پاسارگاد  %49

 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان %30
 سایر اشخاص %21

 پرسنل 
 تعداد پرسنل شرکت 322 نفر می باشد که با احتساب پرسنل 

شرکت های زیرمجموعه، به 530 نفر می رسد.
 شعب شرکت در داخل و خارج از کشور

 نمایندگی  در تمامی استان های کشور )113 نمایندگی خدمات 
پس از فروش(

 دفتر اروپا در کشور هلند 
 شعبه منطقه خاور میانه در دبی 

 سوابق کاری و مشتریان )حوزه نرم افزار های بانکی(
 بانک پاسارگاد

 بانک توسعه تعاون
 بانک گردشگری

 شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 بانک تات

 محصوالت نرم افزاري تولید و توسعه داده شده
 سامانه بانکداری متمرکز

 سامانه مدیریت کارت
 سامانه سوئیچ پرداخت

 سامانه پرداخت اینترنتی
 سامانه پرداخت موبایل

 سامانه تلفن بانک
POS نرم افزار 
ATM نرم افزار 

 سامانه های هوشمند پرداخت )تردد در محدوده طرح ترافیک، 
کرایه و عوارض جاده ای(

 سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان
 سامانه امتیازدهی )اعتبارسنجی( مشتریان

 افتخارات
 کسب مجموع امتیاز 31018 از شوراي عالي انفورماتیک

 گواهینامه ISO 9001 : 2008، سیستم کنترل کیفیت، سال 
.Swiss TS Technical Services AG 1389 از

 تقدیرنامه از اولین همایش زیرساخت هاي دولت الکترونیک، 
سال 1388 با عنوان مرکز داده، از شرکت ارتباطات زیرساخت

 گواهي جایزه بهترین نوآوري بین المللي در حوزه ایمني راه، سال 
1388، از گلف ترافیک ـ دبي

 مهاجرت 
 بانک پاسارگاد: از سامانه نگین توسن به ترنج فناپ
 بانک توسعه تعاون: از سامانه شعبه ای به ترنج فناپ

 مؤسسه مالی اعتباری رسالت: از سامانه شعبه ای به ترنج فناپ 
 بیشترین زمان عملیاتی بودن سامانه در بانک پاسارگاد از سال 1388 تا 

کنون و کمترین زمان مربوط به بانک تات، 2 ماه می باشد.

10ـ6. شركت پدیسار

انفورماتیک(  تکنولوژي  مهندسي  )شرکت  انفورماتیک  پدیسار  شرکت 
سـهامي خاص، در ابتداي سال 1375 تأسیس شده است.

 وضعیت ثبتی شرکت
 سهامداران خصوصی 

 تعداد پرسنل شرکت 
 350 نفر

 سوابق کاری و مشتریان )حوزه نرم افزار بانکی(
 بانک کشاورزی

 بانک تجارت
 بانک سپه
 بانک ملت

 مؤسسه مالی اعتباری مولی الموحدین
 محصوالت نرم افزاري تولید و توسعه داده شده )استاندارد ها، عملکرد، 

معماری و غیره(
 سیستم بانکداري متمرکز )متعلق به FNS استرالیا(

 سیستم پرداخت الکترونیک
 سیستم مالي و دفتر کل
 سیستم اتوماسیون شعب

 ترمینال هاي خودپرداز
 ترمینال هاي خود دریافت و کیوسک
 ترمینال هاي شعبه اي و فروشگاهي

 افتخارات
 کسب مجموع امتیاز 50392 از شوراي عالي انفورماتیک

 مهاجرت 
 بانک کشاورزی: از سامانه  بانک ایران خدمات انفورماتیک به سامانه 

30FNS )پدیسار(

11. نتیجه گیري

در کشور ما و با تالش بسیاری از کسانی که عاشق این کشور و مردمش 
الکترونیک  بانکداری  خدمات  زمینه  در  فراوانی  پیشرفت های  هستند، 
کشورهای  استانداردهای  با  هنوز  وجود،  این  با  است.  شده  انجام 
توسعه یافته فاصله داریم. اما این همه ماجرا نیست، از امکانات موجود 
گریبان صنعت  که  است  این مشکلی  و  نمی کنیم  استفاده  درست  هم 
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بانکداری الکترونیک ما را گرفته است. ولی فارغ از موقعیت و وضعیتی 
که هم اکنون در عرصه انفورماتیک بانکی داریم، و همچنین فارغ از 
تمامی مشکالت و کمبودهایی که در این حوزه و صنعت وجود دارد، 
بدون شک بایستی از خدمات و زحمات شرکت های ارائه دهنده خدمات 
بانکداری قدردانی نمود زیرا بدون همت و جسارت و جرأت و تالش 
حوزه،  این  در  کشور  کنونی  وضعیت  و  جایگاه  عزیزان،  این  بی وقفه 
حاصل نمی شد. نکته قابل تقدیر دیگر، تالش های صورت گرفته توسط 
این عزیزان است که در این حوزه، کشور را از وابستگی به شرکت های 
خارجی بی نیاز کرده است. در پایان، حرکت پژوهشکده پولی و بانکی 
این  امیدواریم  و  گرفته  نیک  فال  به  را  تحقیق  این  تهیه  زمینه  در 
حرکت، پیوسته باشد و در مقاطع زمانی متناوبی، شرکت های ارائه دهنده 
محصوالت و راهکارهای حوزه بانکداری الکترونیک به همراه خدمات و 

محصوالتشان مورد بررسی قرار گیرند.

پي نوشت ها:

1- Basic Research
2- Applied Research
3- Research & Development )R&D(
4- Action Research
5- Historical Research
6- Descriptive Research
7- Corelational Research
8- Information Technology )IT(

پایانه فروش،  ارائه دهنده خدمات بانکی نظیر خودپرداز،  9- هرکدام از سامانه های پرداخت یا 
وارد  کانال  مدیریت  سامانه  در  تعریف شده  ارتباطی  کانال های  طریق  از  غیره  و  تلفن بانک 

سامانه بانکداری شده و سپس خدمت مورد نظر خود را از بانک دریافت می نمایند.
10- Kiosk
11- Point of Sale )POS(
12- Automatic Teller Machine )ATM(

13- سامانه تسویه ناخالص آني )ساتنا(

14- Third Party
15- Software Security Module )SSM(
16- Hardware Security Module )HSM(
17- Enterprise Resource Planning )ERP(
18- Core Banking
19- Very - Small - Aperture Termind
20- Monitoring
21- Channel Manager
22- Net Bank
23- Migration
24- Big Bang

 25- امتیاز کسب شده شرکت ها از شوراي عالي انفورماتیک در قبال فعالیت آنها در زمینه های 
زیر می باشد:

 -)Mainframe(  ارائه و پشتيباني سخت افزاري كامپيوترهاي بزرگ
 -   )Mainframe( توليد و ارائه رايانه هاي غير
توليد و ارائه دستگاه هاي جانبي- 
توليد و ارائه قطعات و ملزومات- 
توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري- 
ارائه و پشتيبانی بسته های نرم افزاری و بسته ها و فايل های توليد داخل- 
ارائه و پشتيباني نرم افزارهاي خارجي و سيستم ها- 
شبكه داده ها- 
مشاوره و نظارت بر اجراي طرح هاي انفورماتيكي- 
خدمات پشتيباني   - 
آموزش و پژوهش   - 

سيستم هاي ويژه- 
26- در حوزه فّناوری اطالعات به سامانه های رایانه ای بسیار بزرگ و قدرتمند )از نظر قدرت 

پردازش( اطالق می شود 
27-پایاپاي الکترونیکي )پایا(

28- تراکنش هایی که در همان لحظه انجام، به سامانه بانکداری متمرکز وصل شده و 
تغییرات مورد نظر در حساب های درگیر تراکنش اعمال می گردند

ICT 29- جشنواره ملی دو ساالنه انتخاب برترین شرکت های فعال در حوزه
30- Financial Network Services
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