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، در انگلستان تغییر ایجاد کرده باشد.و به طور اساسی  هابانک به سرعتها آن ایع کمی وجود دارند که تکنولوژی درصن

متحده  االتیدرصد مردم در ا 61که  ی، در حالکرده استدود حرا م هاشعبه مراجعه بهتلفن همراه در حال حاضر  یبانکدار

، همراه با و اروپا سیآزاد در انگل یبانکدار. مقررات انددهدا ریی، بانک خود را تغهمراهتلفن  یبانکدار فیتجربه ضع لیبه دل

را  هتریب QoE انتظار ،هزاره نسل ی، و تا حدودZ نسل. دیافزایم ریی، به سرعت تغیدر مورد تجربه مشتر شتریانتظارات ب

 .را داشته باشند خود یکامل اطالعات شخص شاهدهم تیو قابل تی، مالکخواهند کنترلیکه م یدارند در حال

 تالیجید یبوم یهاتکفینکه  یصنعت است. در یبخش اساس نیبقا و رونق در ا یبرا ینسل بعد یفعال کردن خدمات بانک

روی  شیچند سال پتنها از که  ییهاکیو تکن می، مفاهکنندیرقابت م یثر با کارمندان سنتؤم اریو غالباً بس میبه طور مستق

 .هستند یخوب اریهر دو مثال بس یو هوش مصنوع نی. بالکچاندشده یاستاندارد یهاحلاکنون راه اندکار آمده

است  یاز موارد ی کوچکینمونه ،تنهارا در جهان متحول کرده است و افراد  یدر حال حاضر زندگ یکردن بانکدار یتالیجید

و تجارب بدون مرز  تالیجی، دیمدار یمشتر جادیامکان ا گانکنندمصرف حاتیو ترج یمقررات بانک رییکه ممکن است با تغ

 .آوردرا فراهم 
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 کند؟یم یبانیپشت تالیجید یشما از استراتژ یاتیل عملمد ایآ

 باً ی، تقرمطلوب تیفیو ک کارایی، از عملکرد نانیاطم نیدر ع دیجد یتالیجیبه خدمات د عیسر یابیدست یی، تواناگرید انیب به

است که  DevOps، تالیجیتحول د یربنایز لوژیشده است. متد لیتبد یاساس ازین کیبه  یهر شرکت در بخش بانک یبرا

 .شرکت وابسته است کی تالیجیدر چرخه عمر د تستهزاران  ونیو سپس اتوماس یسازنهیبه به یادیتا حد ز

Infostretch مدل جهان کمک کرد تا یهابانک نیبه بزرگتر DevOps را  دیجد یتالیجید شنهاداتیتا بتوانند پ را اجرا کنند

 الینپایپ کسب و کار با  الینبرنامه در پنج  100 زبیش ا ونیشامل اتوماسکه  به بازار عرضه کنند. یشتریبا سرعت ب

 ٪30 نیو همچنیافت کاهش  قهیدق 30از پنج روز به  مهمدت زمان انجام پردازش برنا جهی، در نتاستشده  یرمزگذار

 .بدست آمد وریبهره

 

 د؟رک عیرا تسر تالیجید یبانکدار ریمس توانیچگونه م

 ی است برایشرط شیو پباشد می تالیجیدر عصر دارها کسب و کاساس چابکی  (Continuous Delivery) پیوسته لیتحو

 یهابانک نیاز بزرگتر یکی مثالبرای  دارد. هاتکفین و یبوم یتالیجید یهابه رقابت با بانک لیماتکه  یهر شرکت مال

کرده و  ذفحخود را  یمیقد یشرکت توانست ابزارها نی، ا Infostretch تعامل با قی. از طردهیمرا مد نظر قرار میجهان 

را  یتالیجید یهاحلراه تیفیک و ،کندیم عیبه بازار را تسر عرضهکه زمان  تبدیل شود پیوسته لیچارچوب تحو کیبه 

 به عنوان. کندمی جادیرا در کل چرخه عمر توسعه ا یو زمان قابل توجه نهیهز ییحال کارآ نیدهد و در عمی شیافزا

ارزش خود را از  انیتا جر ساختآن را قادر  ،پیوسته لیتحوکه  گیریممیبرجسته را در نظر  یبانک مل کی ،ای دیگرنمونه

 .دهد شیفرصت تا انتشار محصول افزا ییشناسا

 قاًیدق نیشوند. ا یبنداسیبتوانند مق دیها باآن یتالیجید یهارساختی، زها شتاب گرفته استکه رشد آن ییهاشرکت یبرا

 .کند جادیا عیاز رشد سر تیحما یتوسعه خود را برا یهارساختیتا ز کمک کرد GlobeOne به است که یهمان روش

 

 ؟بخشیدرا بهبود مید خو انیمشتر یزندگشما  ایآ

بتواند  دیبا یاز آنچه فناورکامالً متفاوتی ها انتظارات احتمال وجود دارد که آن نی، اکمتر باشند ایساله  38 بانک انیمشتر اگر

  هرگونه طرحاصلی ستون  دیبا ،شتریب یمدار یاست. مشتر یقبل یهامتفاوت از نسلکه ، داشته باشندها انجام دهد آن یبرا

 

 



 

 

مانند دستورالعمل  یمقررات بیترک قیها از طر API.توانند به شما کمک کنندیموجود دارند که  ییباشد. ابزارها تالیجیتحول د

 .ندا د استفاده گسترده تری قرار گرفتهمور، تریشخص یارائه محصوالت مال یبرا تالشو   )2PSD(1خدمات پرداخت

رکت خدمات ش کیبا  Infostretch را مشخص کند. یمشتر یازهاینتواند یهوشمند م لیو تحل هی، تجزبیترت نیهم به

ر درک کنند و را بهتکمک کند تا چرخه فروش  آن یخرده فروش انیکرد تا به مشتر یپرداخت مستقر در لندن همکار

 هیو تجز ML  ،AIمانند دینسل جد یهایورافناز  به حداقل برسانند. ما دیجد یبه دست آوردن مشتر یخود را برا یهانهیهز

 .مینک لیتبد یعمل نشیرا به ب مختلف یهاتا داده استفاده کردیمجانبه  کانال همه یهاداده لیو تحل

 

 ؟ دیهرا انجام د هانیهمه ا دیتوانیم ایآ

 39که  نیخوب ا است. خبر یفناور رشیپذ یبرا یها همچنان محرک بزرگنهیبه کاهش هز ازیوجود ندارد که ن یدیترد

.  (Business Insider)ستاها داشته آن یهانهیرا در کاهش هز ریتأث نیشتریب یکه فناور ندیگویم یبانک رانیدرصد از مد

، انجام دادآن ا جهان  یهابانک نیاز بزرگتر یکی، همانطور که پایپالین تحویل پیوستهبه  یمیقد یهاستمیس یسازمدرن

ها را در آن  OPEXتتوانس، خاص موردن ایدر و همچنین آورد. یبه دست م یور، بهرهو توسعه شیآزمادر کل چرخه عمر 

 .هددالر کاهش د ونیلیم 5ماه  18مدت 

 

 شما همگام است؟ تیامن ایآ

و تقلب خواهند  تیمناز ا یریشگیو پ ییدر شناسا یاندهینقش فزا یو هوش مصنوع نیمجهز به بالکچ یتیامن یهاحلراه

شده  یتالیجید ستمیوس، اکهستندمتمرکز خود  ینقاط دسترسامنیت  نیبر تأم یسنت یبانک یهارساختیکه ز ییداشت. در جا

 ی خود است.دای چرخه توسعهازمند مالحظات امنیتی از ابتنی

نقص  ییروند و شناسا یازسنهیآزمون را با هدف به جهینت 150000بیش از تا  میکار کرد برجسته یبانک مل کیبا  راًیاخ ما

 یبندنقص و دسته یالگوها ییشناسا یبرا AI میقابل تنظ یهاتمی. با استفاده از الگورمیکن لیو تحل هیتجزاپلیکیشن واقعی، 

و عواقب بالقوه  یواقع یاهنقص یروبر خود اجازه دهد تا  ونیمهندسان رگرس هتوانست ب ی، مشترانواع خطا بهها خودکار آن

 .استو سریع آسان  ،یواقع یخطاها صیتشخ این کار برایمهم آن تمرکز کنند. 
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