بانكداري چابك :استفاده از رويكرد
بانكداري چند كاناله
هحوذ تمي ٍالف

چابكي كسب و كار
• چاتكي كسة ٍ كار تِ هؼٌاي لاتليتِ يك كسة ٍ كار تزاي تغاتك سزيغ ٍ
همزٍى تِ صزفِ تا تغييزات هحيظ كسة ٍ كار است.
• ) ٍ QCD (Quality, Cost, Deliveryجايگاُ چاتكي كسة ٍ كار

چابكي در بانكداري
•
•
•
•

چاتكي در حَسُي تاًكذاري تٌْا تِ هؼٌاي سزػت در اجزاي اهَر جاري ًيست،
تلكِ تِ هؼٌاي هٌؼغفتَدى ٍ چاالكي تاًك ًيش ّست.
چاتكي در تاًكذاري تيص اس آى كِ هؼغَف تِ هَفميتّاي تا دٍرُي سهاًي
كَتاُ تاضذ هؼغَف تِ پيزٍسي در هاراتَى استماهت است.
تاًك چاتك لادر خَاّذ تَد تا سزػت تاال هحصَالت جذيذي تزاي هزتفغ كزدى
ًياسّاي ّز هطتزي تِ ػٌَاى تخطي يك ًفزُ اس تاسار ،ارايِ كٌذ.
تا تزكية هحصَل ٍ فزايٌذ در تاًكِ چاتك هيتَاى اًتظار افشايص كيفيت
تجزتِي هطتزي را داضت كِ هيتَاى آى را تا سٌجص تؼذاد هطتزياى جذيذ،
كسة ٍ كار تيطتز تا هطتزياى هَجَد ٍ اس دست دادى هطتزياى كوتز
اًذاسُگيزي كزد.

انواع چابكي
• چاتكي فزايٌذي :لاتليت تاًك تزاي اًجامِ چاتك فزايٌذّا تزاي كاّص
سهاىِ رساًذى هحصَل تِ تاسار
• چاتكي ٍاكٌطيٍ :جَد سيزساخت السم تزاي ارايِي هحصَل در سهاىِ
هٌاسة تزاي ٍاكٌص تِ تغييزات سزيغ ٍ پيصتيٌي ًطذُ در تاسار ٍ
ًياسّاي هطتزياى
• چاتكي خذهات :ايجاد راّثزد ،فزايٌذ ،فزٌّگ ٍ اتشارّايي كِ هٌجز تِ
كاّص سهاى صزف ضذُ تَسظ هطتزي جْت دريافت خذهت

پيشنيازهاي بانكداري چابك
•
•
•
•
•
•
•
•

ضٌاسايي ػَاهل تغييز ٍ كٌتزل آىّا
ضٌاسايي ضيَُّاي پاسخ سزيغ تِ تغييزات
تصوينگيزي اثزتخص در هَاجِ تا تغييزات
فزٌّگ چاتكي ساسهاًي
استزاتضي چاتكي
راّكار تاًكي يكپارچِ ،هٌؼغف ٍ چاتك
هذيزيت چاتك فزايٌذّاي كسة ٍ كار
هذيزيت ارتثاط تا هطتزياى

ابسارهاي چابكي خدمات بانكي1 -
• Self Service
– ضؼة 7×24
– Web Banking
– تلفي تاًك
– هَتايل تاًك
– تاًكذاري خاًگي

ابسارهاي چابكي خدمات بانكي2 -
•
•
•
•

هزاكش تواط
پيامّاي هتٌي
Signage
تواطّاي فَق فؼال
–  CRMتحليلي

مثالهايي از چابكي در بانكداري خرد
•
•
•
•
•
•
•

استفادُ اس پايگاُ دادُّا تزاي ػوليات تكزاري هطتزياى (افتتاح حسابّاي جذيذ ًياس تِ
تكويل فزمّاي جذيذ تصَرت دستي ًذارد ػٌذالشٍم چاج اس سيستن دريافت ٍ اهضاء هيضَد)
تزداضت اس حساب تذٍى دريافت هجذد اعالػات اس هطتزي
استخزاج اعالػات هطتزي تا اثز اًگطت در تاجٍِ/رٍد تِ تاًك
ّطذار سهاى خاتوِ اػتثار كارتّاي هطتزياى
استفادُ اس  caller IDدر  call centerتزاي دريافت اعالػات هطتزي ٍ هَارد هؼَق
هطتزي
ٍجَد راٌّواي ضؼة در ساػتّاي اسدحام ٍ يا در ضؼثِّاي پز تزدد
ارايِ پيطٌْادات ػولياتي تِ هطتزياى تز اساط ػولكزد ٍضؼيت گذضتِ

مثالهايي از چابكي در بانكداري شركتي
• اهكاى ايجاد تواط رٍ در رٍي ٍيذيَيي تيي هطتزياى ٍ كاركٌاى هتخصص
تاًك تا سهاىتٌذي دليك ،اعالعرساًي سزيغ ٍ تزآٍرد چارچَبّاي تحث
• ايجاد پزتال درخَاستّاي هطتزياى ً -ظيز اػتثارات اسٌادي ،پزٍصُّاي تاهيي
هالي ٍ -ارتثاط اعالع رساًي هزحلِ تِ هزحلِ تا اتوام كار
• تزرسي عزحّاي  FSدر اسزع ٍلت تا استفادُ اس هَتَرّاي تحليل ٍ كارضٌاساى
تا تجزتِ ٍ اًؼكاط ًتايج ػيةياتي تِ هطتزي جْت اصالح هسيز ٍ در ًْايت
اًجام لزاردادّاي هالي

چالشها و راهكارها
• تاًكذاري چاتك صزفا هؼغَف تِ فٌاٍري ًيست.
• ػذم آضٌايي هذيزاى  ITتا ًياسّاي هطتزي ٍ ػذم آضٌايي هذيزاى
كسة ٍ كار تا تَاًاييّاي فٌاٍري
• ػذم آضٌايي هطتزياى تا فٌاٍريّاي ًَيي ٍ ػذم اػتواد تِ آىّا
• ػذم ٍجَد  CRMتحليلي
عزاحي هٌاسة دٍراى گذار اس عزيك آهَسش ٍ تزكية هٌاسثي اس ػَاهل
اًساًي ٍ فٌاٍري

نتيجهگيري
•
•
•
•

رٍيكزد چٌذكاًالِ تِ تاًكذاري
لشٍم استفادُ اس اتشارّايي ًظيز َّش تجاري ،هذيزيت ارتثاط تا
هطتزياى ٍ راّكارّاي تاًكي هٌؼغف
تا تَجِ تِ هحيظ ٍ اهكاًات در حال تغييز ،هٌْذسي هجذد فزايٌذّاي
كسة ٍ كار تايذ تِ صَرت هستوز اًجام ضَد.
چاتكي تايذ در للة استزاتضي تاًكي ،هذيزيت فزايٌذّا ٍ فزٌّگ
ساسهاًي لزار گيزد تا تتَاى ضوي دستياتي تِ چاتكي كيفيت تجزتِ
خذهات تَسظ هطتزياى را افشايص داد ٍ ضوي جلة هطتزياى جذيذ
هطتزياى لثلي را ًيش حفظ كزد.

