
 

 

 

  

 

 
 

کتاب خالصه بانک های آینده  

 توجه بدون. هستند ریمس آغاز فقط امروز یهایفناور

 هب قادر و بود خواهند نایناب هابانک ندها،یفرا نیا به

 یدنیپوش لوازم به 0202 سال تا یبانکدار. ستندین رشد

 یزودبه نترنتیا. دیرس خواهد گوگل یهانکیع مانند

 دیجد ییایدن وارد ما. گرفت خواهد فرا را جاهمه

 همه و است هوشمند زیچهمه آن در که شد میخواه

 . ردیگیم صورت صوت و انگشتان با دستورها

 

 آینده مقدمه ای بر بانکداری  

 خالقانه یحلها راه 

  محل کار هوشمند 

 نوآورانه یهاحل راه و ندهیآ یهابانک مغز 

 فضاهای ابری در آینده 

  آیندهبهره وری و برون سپاری در بانک های 

 ندهیآ پاسخ عنوان به ، ندهیآ یهابانک مغز  

 امروز یناامن یبرا

 چابکی در بانکداری 

  صنعت ارتباطات، و اطالعات يفناور حوزه در ويژه به امروز، جهان هاي پيشرفت

  انمدير ديدگاه از آينده بانکداري هاي چالش ترين مهم. است کرده متحول را بانکداري

  اعتماد و اينترنت امنيت مشتريان، خصوصي حريم و شخصي اطالعات حفظ بانکي، نظام

  ن،مشتريا ديدگاه از بانکداري آينده هاي چالش ترين مهم که حالي در است، مشتريان

  فراهم اي، هلحظ الکترونيکي بانکداري قانوني مقررات و قوانين به دسترسي بانک، شهرت

 توان مي تامل کمي با. باشد مي بانک بودن معتمد و تر سريع و تر متنوع خدمات شدن

  که دگرد مي برخوردار معروفي نشان و نام و شهرت از وقتي بانک يک که گرفت نتيجه

  عاتاطال از و کند فراهم تر متنوع و تر سريع تر، منيا خدمات مشتريانش براي بتواند

  امروز. ستندين مهم هاکانال امروزه،.کند حفاظت مشتريانش خصوصي حريم و

  هاي¬سال در.باشند محوريمشتر ديبا ما يهاسازمان هستند؛ مهم ها¬يدسترس

  هاانکب شتريب. آمديم حساب به تيمز کي بود تربزرگ هرقدر ياشعبه شبکه گذشته

  يتخصص يهامدل و کرده رييتغ گريد هامدل نيا يول. کردند حرکت ريمس نيا در

  چه ندهيآ يهاسال در. اندگرفته بهره يفناور نام به يابزار از يهمگ که شده جاديا

  مورد در يکنکاش ديدار رو شيپ که مباحثي م؟يکن توجه ديبا ما که افتديم ييهااتفاق

  ديجد ييايدن وارد .گرفت. است 2030 سال افق در جهان يبانکدار صنعت ندهيآ

 صوت و انگشتان با دستورها همه و است هوشمند زيچهمه آن در که شد ميخواه

  يمشتر آنچه. است مرده ميبود کرده يطراح ميقد در ما که ياستراتژ. رديگيم صورت

  يهايطراح که بدانند ديبا هابانک يفناور کارمندان. است يسادگ خواهديم امروز

  را هاآن مطمئنا يمشتر نکنند، را کار نيا اگر. شوديم شروع يمشتر از ليموبا و ديجد

 سه زمان و مکان اعتماد،. است کرده رييتغ اريبس جهان در يبانکدار.کرد خواهد ترک

 .باشند داشته توجه آن به ديبا هابانک که هستند يمهم مفهوم

Thuiner, Sohella

 



 

  

 

 

 راه هر. است اطالعات يفناور يها رساختيز و کارمندان يندهايفرا به مربوط عمدتا يبانکدار در شده اجرا ديجد يها حل راه از ياريبس ،2002 يمال بحران يپ در

 و کسب هاي¬مدل رييتغ انيجر در ها بانک امروزه،. است آمده بوجود انيمشتر به بهتر خدمت و سود شيافزا رقابت، شيافزا ،يمشتر ديجد يازهاين رفع يبرا حل

 يمشتر جذب يبرا ها بانک. هستند رشد ياياح منظور به ديجد هاي¬ينوآور و يور بهره شيافزا و ها¬نهيهز کاهش يبرا ييها راه افتني يبرا جستجو حال در کار،

 مقررات. رنديگ يم کار به را خدمات ساعات گسترش هوشمند، تلفن با پرداخت خدمات استاندارد، محصوالت يبرا نهيهز کم خدمات ارائه مانند ياهداف د،يجد يها

 و يترمش به خدمات توسعه يبرا .است شده بهتر بحران از قبل زمان به نسبت ثروت، از محافظت تيوضع که دهد يم انيمشتر به را نانياطم نيا ديجد رانهيسختگ

 وجود هب يمشتر رفتار رييتغ نيا ها بانک از ياريبس در هنوز ليدل نيهم به و هستند ديجد تحوالت، نيا.  است آمده وجود به انيمشتر و بانک نيب تعامالت کاهش

 قادر نايمشتر چنانچه. اند کرده تعامل از يديجد شکل به توجه جلب به شروع ،. است شده يمعرف بازار به يبانک کار و کسب ديجد يانقالب هاي¬مدل. است امدهين

 هوشمند يتلفنها ان،يمشتر از ياريبس که آنجا از. دهند انجام خود هوشمند تلفن قيطر از را شان¬يبانک معامالت بتوانند و بگذارند اشتراک به را خود تجارب هستند

 .کرد خواهد جاديا را يتر گسترده خدمات  هوشمند تلفن با ،تعامل دارند همراه به شهيهم را خود

 

  ابر اي همراه يبانکدار مثل اند، شده يمعرف ما به ياريبس ديجد خالقانه يها حل راه گذشته، يها سال يط

 از تا ساخت خواهند قادر مردم يبرا را امکان نيا ها انهيرا ابر( 2012)  اندروز و  نيفرانکل گفته به.  ها انهيرا

  اهدخو ليتبد مردم يزندگ از يبخش به ياجتماع يها شبکه ، باشند داشته يدسترس خود اطالعات به جا همه

.  آوردند يم بدست پول خود تيسا وب در ديبازد قيطر از که داشتند وجود ييها شرکت شيپ سال چند. شد

  راه نافتي به ازين شرکتها نيا. است افتهي کاهش ها تيسا وب در ديبازد ارزش پول، منبع کي عنوان به امروزه،

  نندگانيب ديبازد صورت نيا در شد،که خواهد متحول مرحله کي در نترنتيا. دارند خود کار يبرا ديجد يها

 رد آوردن دوام يبرا ها شرکت جهينت در بود، نخواهد يکاف تحول نيا با يسازگار يبرا ييتنها به تيسا وب

 به يراب را يديجد يها دهيا ،يترق منظور به ها شرکت و افراد. دارند يشتريب ارزش کسب به ازين رقابت، يايدن

 تراکاش به با نيهمچن وب،يوتوي گانيرا شبکه مانند اند، کرده ارائه يمجاز پول جاديا و اطالعات يگذار اشتراک

 از استفاده دهيا يسو به را خود جهت افراد، از يکم تعداد لهيوس به گانيرا صورت به خود خدمات يگذار

  گانيرا خدمات و دانش تبادل به بازار در کنندگان شرکت استاندارد، روش نيا در. اند داده رييتغ گانيرا نترنتيا

 .پردازند يم گريکدي انيم در

 خالقانه یحلها راه

 

ندهیآ یها بانک  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  هوشمند کار محل
 در ازين مورد امکانات داشتن با بتواند کارمند کي که يمکان هر از است عبارت هوشمند کار محل مفهوم

 نده،يآ يهابانک شک بدون. نباشد ازين يدائم دفتر به که يطور به کند کار تلفن و انهيرا همچون دسترس

 رد،ک خواهند نيگزيجا کارمندانشان يبرا ترراحت نقل و حمل با و هوشمندتر ليوسا با را يکنون يهاتاپ لپ

 هوشمندتر کار يهامحل نده،يآ در .شدند نيگزيجا هاتاپ لپ با يميقد هاي¬انهيرا گذشته در که طور همان

 ناريمس اتاق شاپ،يکاف دفترخانه، من،ينش اتاق مانند اندشده يطراح مختلف يهاسبک در که يامروز نوع از

 آرامش احساس شتريب آنجا در که يطيمح تواننديم کارمندان که يطور به بود خواهد رهيغ و هتل در

 ياج به همراه تلفن با که سازديم قادر را کارمندان ييهاطيمح نيچن شيدايپ. ندينما انتخاب را کننديم

 شوند. شانيکار يهاطيمح وارد نيسنگ يهاتاپ لپ

 ، یابر محاسبات تجربه تاکنون“

 اطالعات بودن دسترس در یایمزا

 امر نیا. است کرده ثابت را یدائم

 مجاب شتریب و شتریب را هابانک

 راه عنوان به را مورد نیا تا کندیم

 شانروزانه کار و کسب یبرا یحل

 به هاداده. دهند قرار توجه مورد

 اساس بر ابر در یا ندهیفزا صورت

 رهیذخ وب زبانیم یهالیفا

 .شوندیم
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 نوآورانه یهاحل راه و ندهیآ یهابانک مغز
 لپ از استفاده از و  کرد ميخواه استفاده مانيکارها انجام منظور به خود همراه يهاتلفن از ما ندهيآ در

.  برد ميخواه بهره شينما يها صفحه از ارتباط، يبرا  و ميکنيم اجتناب نيسنگ ليوسا ريسا اي هاتاپ

 اب ارتباط يبرا آنها. شونديم برخوردار روزانه کار و کسب يبرا يشتريب تياهم از هاهدفون ، عالوه به

 نرم مثال، يبرا. رنديگيم قرار استفاده مورد هاليميا نوشتن اي موضوع کي کردن مدرک افزار، نرم

 نيهمچن حل راه نيا. دارند وجود بورديک يجا به صدا قيطر از ارتباط و تعامل يبرا محل در ييافزارها

 رييتغ يوربهره و نظارت نظر از ندهيآ در  را هابانک قطعاً و  است ندهيآ يهابانک مغز نديفرا از يبخش

 دايپ کاهش يمال يهاموسسه يبرا افزار سخت يها نهيهز چرا نکهيا بر است يليدل امر نيا.داد خواهد

 همراه کارمندان و بود نخواهد کارمند هر يبرا تاپ لپ داشتن به يازين که طور همان ، کرد خواهد

 بارتبع. آنهاست با شانيهاهدفون و هوشمند يهاتلفن تنها  و آورد نخواهند اداره به نيسنگ ليوسا خود

 .کند¬يم حرکت افزار نرم سمت به افزار سخت از اطالعات يفناور ندهيآ يبانکها در گريد

 

 ندهیآ در یابر یفضاها
 کي مختلف يها بخش انيم هاداده تبادل اجازه و بود خواهند يدسترس قابل کجا هر در هاداده نيا

 در HP ياقتصاد خدمات يفناور سيرئ  کاولک اندرزج.دهديم را مکان و زمان از مستقل سازمان،

  يبرا محل در ينديفرا ابر، کننده فراهم  اگر» ديگويم   مزيتا اليننشيفا     مجله در مقاله کي

 است يا نشانه ، نکند يگذار نشانه را دستگاه سطح در هاداده مصرف اي باشد نداشته نظارت يدسترس

 ردوا ضربه  ارزشمند، يهاييدارا  به و دهند ارائه را داتيتهد از کامل انداز چشم کي توانندينم آنها که

  يابر محاسبات. کنديم فراهم را کار محل يها داده به يابيدست امکان ،يابر محاسبات.«.شوديم

 ها،ميت انيم در هاداده يگذار اشتراک و وهايآرش يحت و شد خواهد  داده تيريمد مرکز به ليتبد

 رهيذخ يامروز  يها راه  و شوند،يم انجام يابر محاسبات توسط نده،يآ در  هابخش و پروژه ياعضا

 يها داده مانند حساس يها داده  يمنيا تيريمد يبرا ژهيو به امر نيا. رفت خواهد نيب از هاداده

 .بود خواهد سودمند انيمشتر
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 ندهیآ یها بانک در یسپار برون و یور بهره
  سازمان يها بخش همه از متخصصان دانش به يدسترس يبرا را کارمندان يقو نترانتيا. دهديم شيافزا را سازمان در کارمندان يوربهره ،يقو نترانتيا کي جاديا

 .برد بهره نآ از ديبا که آنچنان  و کارا صورت به توانينم نشود، محسوب يرقابت بزرگ تيمز عنوان به نترانتيا ،يمال موسسه کي در که يزمان تا.  کنديم يبانيپشت

 زين رهيغ و  يانسان منابع ،يابيبازار مانند هاتخصص ريسا بلکه است اطالعات يفناور به مربوط يهاتخصص شامل تنها نه که يطور به دارد ادامه  يسپار برون کرديرو

 زين ينوآور يابيارز نديفرا به مربوط يهاتيفعال اي سکير تيريمد همچون ييهاتيفعال يسپار برون يحت که باشد يا گونه به ندهيآ است ممکن. شونديم يسپار برون

 هک هايي¬حوزه و هابخش از ياريبس در مجدد يابي منبع به شروع و  کنديم يسپار برون را سازمان يبحران ريغ بخش يهاتيفعال تنها ندهيآ يهابانک .باشد يضرور

 شوديم باعث  شناخت نيا. ستين بود قبالً که يمهم ريغ جنبه گريد اطالعات يفناور که ميدار نيا صيتشخ به  ازين ما. کنديم است شده يسپار برون حاضر حال در

 .ندينما حفظ سازمان داخل در را خود ياتيح و مهم يها دانش و  دهند رييتغ و کرده  ينيبازب را موجودشان هاهيرو از يبرخ ها،بانک که

 امروز یناامن یبرا  ندهیآ پاسخ عنوان به ، ندهیآ یهابانک مغز

 چشم  با تعامل  امروزه،. شد خواهد امروز از تر هوشمند و بهتر ،يفناور ساختار نده،يآ در

 يفناور ما، رايز است، تصور قابل ريغ ما يبرا اطالعات يفناور افتهين ساختار اندازه

 در که آنچه مانند. ميشناسينم نباشد شده يسازمانده و افتهي ساختار اصالً که ياطالعات

 که کرد يمعرف ايدن به را يمحصول  جابز، وياست يناگهان طور به. شد گرفته کار به پد، يآ

 عنوان تحت يا مقاله در ،(2012)  گروم. ميکن تصور را آن ن،يا از شيپ ميتوانستينم

 سيکر دارد،يم انيب ،«است خدمات يريکارگبه در يديجد روش شگاميپ  لندن»

 را يمهم يمال يهابحران ما دارد،يم اظهار کايآمر شهر شرکت رهيمد ئتيه ، نگيکام

 دماتخ به گريد عيصنا از ترعيسر ديشا يحت نانياطم و اعتماد اما مياگذاشته سر پشت

 هکرد ترآسان را ما يتجار يزندگ اطالعات يفناور که است نيا تيواقع. بازگشت يمال

 قطعاً نده،يآ اطالعات يفناور تيامن. هست زين خطرناک و دردآور يفناور نيا اما است

 ادهاستف مورد زين يانسان يهاضعف کنترل يبرا توانديم يحت و کنديم حذف را خطرات

 فراتر ميدار ازين ما  ندهيآ ينيب شيپ منظور به ،(2002)   واتسون گفته طبق.رديبگ قرار

 زين ما اتيمال و پول بر يحت  يمجاز تعامالت .مينيبب روندها يهاتيمحدود  و اهداف از

 نرخ و ميدهيم انجام همراه تلفن قيطر از را مانيهاپرداخت ما چنانچه ، گذارديم ريتأث

 يبرخ يبرا يمجاز جهان. شد خواهد محاسبه هايانرژ به ما ازين يمبنا بر اتيمال پرداخت

 چنانچه. داد خواهد کاهش را يواقع يايدن با تعامالتشان که شد خواهد يا گونه به مردم از

 نيهمچن او داد خواهند انجام نيآنال را، ارتباطات و ديخر مانند شانيکارها همه افراد نيا

 .داد خواهد ادامه امروز يسرگرم و حاتيتفر روش رييتغ به يفناور که کنديم تصور

 واهدخ بدن زبان و صدا ،يکيزيف ارتباطات يمبنا بر هم هنوز  ،يجمع کار نيتراثربخش

  که يزيچ ابدييم شيافزا خطرات ، شود استفاده يمجاز ارتباطات  از فقط اگر.  بود

 صدا و يمجاز يهاعکس که شود کامل يصورت به  يفناور اگر يحت است امروز ينگران

 نيگزيجا تواندينم ، شود داده نشان کار محل در فرد که يطور به کرد ارسال بتوان را

 شستهن انهيرا زيم پشت که يکس توسط يهمکار زشيانگ  و هاانسان يواقع تعامالت ارزش

 . شود است

 در خطرات یشگیهم حذف یدیکل عامل اطالعات، یفناور

 تر¬شیپ ندیفرا نیا. شد خواهد ندهیآ در  یمال یهاموسسه

 یبعد نسل ای یجار نسل توسط  احتماالً و است شده شروع

 وجود بازار در قبل از ابزارها از یاریبس. شد خواهد لیتکم

 ممکن. کاربردهاست یچگونگ میتنظ به ازین  تنها و دارند

 سخت حل راه کی د،یجد یهاعامل ستمیس با نسل نیا است

 ار آن هنوز ما که تفکر دیجد راه کی با یساز ساده ای یافزار

 به دادن انیپا یبرا را یا مجموعه م،یا نکرده کشف

 .کنند فراهم اطالعات، یفناور یهاروسیو


