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هر یک از. د شرایط رقابتی  در گستره باالتری به ارایه خدمات بانکی بپردازند یجافناوری سخت افزاری و نرم افزاری بانکها در چهار دوره تکاملی خود به مدیران بانکی این امکان را داد تا  ضمن حذف اوقات تلف شده با ا  
 این  دوره ها بر جنبه ای از فعالیتهای بانکی داللت داشتند و در هر دوره رایانه تا حدی جایگزین انسان و کاغذ گردید 

ر و کارت دستی حساب  از شعب بود و تاثیری بر رفاه مشتریان نداشتفاتاین دوره در حقیقت دوره ورود رایانه های بزرگ به عملیات بانکی وآغاز اتوماسیون شعب جهت ایجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها و حذف د  
عمالً پردازش های دستی درشعب از طریق رسانه های مغناطیسی به رایانه های مرکزی بانکها منتقل می شد  1970میالدی رواج داشت و در دهه  1960این تکنولوژی در دهه   

یش یافته و بهبود ارایه خدمات به مشتریان را باعثزابا انجام عملیات بانکی به صورت الکترونیک آغاز شد در این دوره سرعت دسترسی کارکنان بانک به حساب مشتریان و سرعت انتقال اطالعات اف 1970از اواخر دهه   
ینه شکبه مخابراتی اختصاصی بسیار گران و پر هزینه بودهز در این دوره کارکنان بانکها کاهش یافت ولی کماکان تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت و در ضمن سیستمها غیر یکپارچه بوده و. شد   

گسترش ظرفیت های کاری برای بانکها نسبتاً.رفتگ امکان دسترسی مشتریان به حساب های خود از طریق تلفن و یا مراجعه به خودپرداز فراهم و عملیات دریافت و پرداخت، انتقال وجوه صورت می 1980از اواسط دهه   
دومشکل عدم یکپارچگی سیستمها و عدم وجود خطوط مخابراتی مطمئن وجود داشت. می بایست به شعب مراجعه نمایند...ارزان تمام می شد ولی مشتریان برای دیگرخدمات بانکی مانند دریافت وام،خدمات بیمه ای و    

 دراین دوره دو کشل دوره قبل حل وبایکپارچه
 سازی سامانه های بانکی ارتباط واقعی بانک با

:مشتریان با دو اقدام فراهم  می شود   

تریان مش تالش برای استاندارد سازی سامانه های رایانه ای و پروتکل های ارتباطی ورسیدن به یک سامانه یکپارچه بانکی و بهبود سرویس دهی به نفع: اقدام اول   

  الکترونیک امالًحذف سامانه های جزیره ای در شعب بانکها و راه اندازی سامانه های یکپارچه بانکی و ارایه کلیه خدمات قابل ارایه در بانکها به صورت ک: اقدام دوم 

 بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارایه سرویس به مشتریان خود از یک محیط 
 الکترونیکی مانند اینترنت استفاده می کند در این نوع بانک تمامی سرویسهای قابل ارایه به صورت الکترونیک

: این نوع بانکداری دارای دو مدل رایج است که عبارتند . ارایه می شود  وحقیقتاً این بانک شعبه فیزیکی ندارد   

بانکداری الکترونیک در واقع موسسه ای است که از طریق اینترنت یا سایر شبکه های توزیع سرویس دهی نموده و هیچ: بانکداری الکترونیک   
ساعته سرویس دهی می کند 24شعبه ی فیزیکی و همچنین محدودیت جغرافیایی نداشته و دارای یک چارچوب کامالً بدون کاغذ می باشد  و   

بعضی از بانک های معمولی خدمات الکترونیک نیز به مشتریان خود ارایه می دهند و علت وجود این دل این است که تمامی: شعب الکترونیک   
 کاربران اینترنت و مشتریان بانک مایل به استفاده از خدمات الکترونیک نیستند 

 بانک داری 
 اینترنتی

 نوع خاصی از بانکداری الکترونیک است
 

 که از اینترنت به عنوان کانال توزیع استفاده
 

 می کند و دارای چهار مرحله تکاملی است 
 

:که عبارتند از   

Brochure-ware اده قرار می گیردستفاین مرحله ابتدایی ترین مرحله عرضه خدمات اینترنتی است که فقط برای هدایت و راهنمایی مشتریان برای استفاده از خدمات بانکها مورد ا  

E-Cmmerce 
در این مرحله تغییرات . در این مرحله بانکها از اینترنت برای ارایه خدمات به هنگام استفاده و باعث حذف سرویسهای سنتی موجود در شبکه فیزیکی می شوند   

 بنیادی در روش های فعالیت بانکها خیلی کم است و عمالً سرویسها قبلی در بستر الکترونیک ارایه می شود 

E-Business 
ایی بانک بویژه در سفارسیکر در این مرحله فعالیت های پایه ای بانک اعم از جلو یا پشت باجه ، بوسیله اینترنت و سایر کانالهای توزیع یکپارچه شده  و باعث افزایش  

 کردن فعالیتها و مراوده بین بانک و مشتری می شود و عمالً بانک تغییرات بنیادی در روش فعالیت خود را انجام می دهد 

E-Bank  حیط مجازی می رسندو مدر این مرحله بانکها مدل تجاری خود را تغییر داده و گام در مسیر بی بازگشت بانکداری الکترونیکی می گذارند و از مرز فیزیکی رد شده  

 سیستم های پرداخت شامل مجموعه ای است از اجزای مختلف که از ارتباط 
 آنها با یکدیگر ، مبادله پول یا کاال و خدمات بر روی شبکه امکانپذیر می شود 

:اجرای این مجموعه عبارتند از   
 شبکه بین بانکی دروازه پرداخت بانک فروشنده بانک مشتری موسسه ارایه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی فروشنده خریدار 

 نحوه عملکرد سیستم های
 پرداخت الکترونیکی در 
 حالت کلی به این صورت

:است   

 تایید صحت اعتبار خریدار توسط دروازه پرداخت ارسال مشخصات برای فروشگاه الکترونیکی انتخاب شیوه و نوع وسیله پرداخت توسط خریدار مرحله اول

 ارسال پیغام وصول وجه برای فروشگاه الکترونیک  ارسال مبلغ مورد نظر از طریق شبکه بانکی به بانک فروشگاه الکترونیکی بررسی و تاییداعتبار مشتری توسط بانک مرحله دوم

 ارجاع درخواست فروشگاه به بانک مشتری

 ابزارهای پرداخت 

 ارسال کاال به مشتری

Credit Card کارت های اعتباری  E Cash پول الکترونیکی  E Check چک الکترونیکی  

ید کاال و خدمات  و شعب بانکها و موسسات  و یا خر کارت اعتباری وسیله ای است که در مبادالت و معامالت  روزمره جایگزین پول نقد شده و به دارنده آن امکان می دهد با اریه آن به مراکز  
ا نقداً پول دریافت نماید و یدستگاههای پرداخت اتوماتیک ، بازپرداخت وجوه و تسویه  هزینه های مربوط به خریدهای انجام شده را به بانک و یا موسسات اعتباری محول   

 تعریف

Debit Card  کارت های بدهکار  Credit Card کارت های اعتباری   Charge  Card  چک کارت انواع کارت ها کارت پول کارت های هزینه 

انجام  می گیرد  تا جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در با پول الکترونیک تراشه کارت حافظه دار با قابلیت ذخیره  است که بوسیله آن انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت های با مقدار  محدود را    
شود و واحد آنرا اصطالحاً سکه الکترونیکی مینامند می درسترس شده و به عنوان یک وسیله پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از موسسه صادر کننده ، پذیرفته و الیاقی آن در کیف الکترونیک ذخیره  

 تعریف

 قابلیت آسان انتقال ذخیره سازی الکترونیکی

 ریسک های قانونی  و حقوقی مانند نقص قوانین و یا پولشویی و افشای تعهدات مشکالت حریم خصوصی مانندافشاء اطالعات اعتبار و مخارج مشتریان  امنیتی مانند دزدی ، تقلب و نفوذ و تهدید مالی و جعل هویت و جعل اعتبار

 کاهش ریسک سرمایه گذاری و هزینه معامالت خرده فروشی ایجاد بستر های شغلی برای تعداد زیادی از افراد ثبت و ضبط ورهگیری آسان معامالت انجام شده  ویژگی

 معایب بانکداری
 الکترونیکی

افزایش مبلغ آن آسان تر باشد ت ونسخه الکترونیکی یا همان نسخه نمایشی چک کاغذی است که ضمن حفظ قابلیت های قبلی امکانات جدیدی به آن اضافه شده است تا تبادل آن راح  تعریف 

 قابلیت فعال نمودن تاریخ پرداخت تایید خودکار محتویات و صحت چک ها  افزایش قابلیت توسعه همراه با افزایش مبلغ چک معاوضه سریع بین سایر بخشها و قسمتها ویژگی قابلیت پیوند به اطالعات نامحدود

ت فقط براساس اطالعات موجود سرویس ارایه کنندایساساسی ترین ریسک بانکداری الکترونیک این است که بانکها  بدون اینکه مشتری خود را دیده و از وضعیت اعتباری او خبر داشته باشند می ب  ریسکهای اعتباری  

ارایی ها، بدهی ها و درآمدهای خود باز می دارد ش دریسکی است که بواسطه افزایش نرخ بهره با توجه با ماهیت متحرک و مجازی بودن اینترنت بوجود می آیدو بانکها را از تمرکز بر میزان ارز  ریسک  بهره  
و برداشت همزمان بخش اعظم مشتریان ایجاد می شودده این ریسک ناشی از بی ثباتی و ابهاماتی است که بواسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهدات مالی خود به علت بروز زیان زیاد و پیش بینی نش  ریسکهای نقدینگی 

ددر مراحل مختلف بانکداری الکترونیک ازجمله توسعه محصول و سیستم ،پردازش اطالعات ،محاسبات و کنترل داخلی باعث ایجاد این ریسک میشون...ضرر و زیانهای ناشی از کالهبرداری ،اشتباه و   ریسک  معامالت  
 ضرورت آشنایی مشتریان بانگداری الکترونیک با فناوری اطالعات  عدم ارایه مشاوره های مالی و اعتباری حضوری عدم ارایه خدمات ویژه به مشتری ریسکهای مشتری عدم مالقاتهای حضوری

مردم دسترسی آنالین %  98 -سنگاپور  -رتبه اول جهانی  کشورهای موفق استرالیا–قویترین زیرساخت، بیشترین استفاده از بانکداری الکترنیک   فنالند -باالترین امنیت و بیشترین سرویس بدون محدودیت زمان و مکان    تهیه شده در سایت فکر سبز 

 بازدید از سایت فکر سبز
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