
راهکار صنعت بانکداری



ایده شکل گیری »گروه فناوری پرند« با گردهم آمدن افکاری جوان و 

متخصص در حوزه فناوری اطالعات و با هدف ارائه راهکارهای نوین 

مدیریت فناوری اطالعات، پرورش یافت و در مرداد ماه ۱۳۸۴، با کسب 

مجوز از شورای عالی انفورماتیک، گروه فناوری پرند تأسیس شد و به 

عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای درآمد.

بهبود فرآیندهای مدیریت فناوری اطالعات در کشور، از اولین اهدافی 

بود که با پیوست جوانان متخصص به این گروه، پیگیری شد و همکاری 

با سازمان هایی نظیر مرکز داده سامانه هوشمند سوخت، بانک انصار، 

بیمه سامان، شرکت توزیع برق مشهد، شرکت برق منطقه ای تهران و... 

از دستاوردهای دهه اول فعالیت بود.

در ابتدای دهه نود، با هدف استانداردسازی مدیریت خدمات فناوری 

نمایندگی  کسب  به  اقدام  پرند  فناوری  گروه  کشور،  در  اطالعات 

شرکت Wendia AG International، یکی از برترین ارائه دهندگان 

تا راهکار مدیریت خدمات  ESM در دنیا نمود  ITSM و  راهکارهای 

فناوری اطالعات POB جهت پیاده سازی فرآیندهای ITIL بومی سازی 

شود.



در  بومی سازی  نرم افزار،  از  استفاده  مجوز  خريد 

و  فرآيندها  تدوين  نياز،  مورد  تقويم  و  زبان  حوزه 

نرم افزار  در  فرآيندها  پياده سازی  آن ها،  بومی سازی 

و يکپارچه سازی با ساير نرم افزارهای سازمانی توسط 

متخصصین گروه فناوری پرند صورت گرفت که منجر 

شد همکاری با سازمان هایی نظیر بانک ملی ایران، 

بانک ملت، بانک مسکن، بانک آینده، سازمان برنامه 

و بودجه کشور، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت 

توسن تکنو، شرکت بهسازان ملت، شرکت مخابرات 

ایران، شرکت به پرداخت ملت و... نیز به افتخارات 

گروه فناوری پرند افزوده شود.

امروزه، تحوالت دیجیتال، ظهور فین تک ها، شرکت های پرداخت و بانک های رقیب چشم انداز پیِش روی 

بانک ها و مؤسسات مالی را بیش از همیشه رقابتی نشان می دهند و »پلت فرم های موروثی« در تحوالت 

جدید به چالش کشیده شده اند.

بانک ها و مؤسسات مالی، به سبب تعدد شعب، پراکندگی جغرافیایی و مشتریان بسیار زیاد، برای مدیریت 

بهینه ی خدمات خود نیازمند راهکاری هستند که به سهولت با سامانه های مرکزی آن ها یکپارچه شده و به 

کمک روش های نوین، به مدیریت مؤثر فرآیندهای بانکی کمک کند. 

گروه فناوری پرند با ارائه ی راهکار جامع سریع، منعطف و یکپارچه ی Wendia POB، برای ارائه ی نسل 

نوین خدمات بانکی، آماده ی خدمت رسانی به بانک ها و مؤسسات مالی است.

تمام نیازمندی های صنعت بانکداری در راهکار  POB پیش بینی شده و در قالب 7 ماژول زیر ارائه می شود:

SDM: مدیریت پیشخوان خدمات

CAM: مدیریت دارایی و پیکربندی

SLM: مدیریت سطح خدمت

PCM: مدیریت تغییر و پروژه

FIM: مدیریت صورتحساب و مالی

RTM: مدیریت زمان و منابع

PIM: مدیریت انبار و خرید



مزایای اختصاصی 4 ماژول  اصلی نرم افزار POB در خدمت صنعت بانکداری

4 ماژول اصلی POB قادر است بخش بزرگی از نیازمندی های بانک ها 

را برآورده کرده، فرآیندهای حیاتی کسب وکار را مدیریت نموده و بهبود 

بخشد.

برخی از مزایای این ماژول ها عبارت اند از:

SDM
مدیریت

پیشخوان خدمت

ــا  ــوق، نه تنه ــاژول ف ــرداری از م ــا بهره ب ب

بــه کمــک خودکارســازی فرآیندهــا، تعــداد 

ــراد فعــال در پیشــخوان خدمــت شــما  اف

کاهــش یافتــه، بلکــه ســرعت پاســخ گویی 

بــه درخواســت شــعب شــما نیــز افزایــش 

ــرویس  ــال سلف س ــکان پورت ــد. ام می یاب

ــت  ــخوان خدم ــت پیش ــاژول مدیری در م

ــت ها  ــت درخواس ــد ثب ــهیل رون ــه تس ب

ــران کمــک  ــاس کارب ــداد تم و کاهــش تع

کــرده و بــه کمــک آن، پیشــخوان خدمــت 

بانــک شــما بــه یــک ســرویس 24*7 بــدل 

خواهــد شــد.

CAM
مدیریت

دارایی و پیکربندی

فــوق،  مــاژول  از  بهره بــرداری  بــا 

تجهیــزات پرداخــت )خودپــرداز و پایانــه ی 

زیرســاخت  تجهیــزات  فروشــگاهی(، 

و مرکــز داده، در ارتبــاط بــا ابزارهــای 

اکتشــاف، بــه صــورت یکپارچــه مدیریــت 

خواهنــد شــد. همچنیــن، بــرای شناســایی 

پیشــگیرانه  رخدادهــا، ایــن مــاژول امــکان 

ــب وکار  ــش کس ــای پای ــا ابزاره ــاط ب ارتب

)ماننــد ســوئیچ های بانکــی( و امــکان 

ــور  ــه منظ ــام ب ــن اق ــاط بی ــراری ارتب برق

عیب یابــی ســریع تر را در اختیــار شــما 

می دهــد. قــرار 

PCM
مدیریت

پروژه و تغییر

فــوق،  مــاژول  از  بهره بــرداری  بــا 

پروژه هــای نصــب و راه انــدازی تجهیــزات 

خوبــی  بــه  داده  مراکــز  و  پرداخــت 

و  مجــاز  تغییــرات  و  شــده  مدیریــت 

ــام  ــگاه داده اق ــود در پای ــاز موج غیرمج

پیکربنــدی قابــل کنتــرل خواهنــد بــود. بــا 

ــای  ــردش کار در پروژه ه ــاد گ ــکان ایج ام

ــزات بانکــی و  تخصیــص و اســتقرار تجهی

ــت  ــودار گان ــاهده ی نم ــکان مش ــز، ام نی

و زمان بنــدی و گزارش گیــری از مراحــل 

اجــرای  بــر  کاملــی  نظــارت  پــروژه، 

داشــت. خواهیــد  بانکــی  پروژه هــای 



SLM
مدیریت

سطح خدمت

ــرداری از مــاژول فــوق، از طریــق  ــا بهره ب ب

ــادر  ــر، ق ــورد نظ ــاخص های م ــف ش تعری

بــه بــرآوردن الزامــات رگوالتــوری خواهیــد 

بــود.

مــاژول  امکانــات  دیگــر  از  همچنیــن، 

می تــوان  خدمــت  ســطح  مدیریــت 

بــه امــکان مدیریــت تأمین کننــدگان و 

گزارش گیــری کّمــی از عملکــرد، امــکان 

هزینه هــا  پیچیــده ی  قوانیــن  تعریــف 

ــری  ــم و پیگی ــکان تنظی ــا، ام و جریمه  ه

ــطح  ــش س ــات و افزای ــا و الزام قرارداده

کــرد. اشــاره  دســترس پذیری 



در سلال های اخیلر، حضلور ارائه دهنلدگان جدیدی کله از معاملالت مالی حمایت 

می کننلد و در حلوزه ی پرداخلت فعلال هسلتند، عرصله ی رقابلت را بلر بانک هلا 

و مؤسسلات ماللی تنلگ کلرده  اسلت. بانک هلا بایلد بتواننلد شلمار روبه رشلد 

معاملالت و برنامه هلای الکترونیکلی را بله بهتریلن شلکل اداره و مدیریلت کنند. 

ایلن در حاللی اسلت کله IT نیازمند دریافلت راه حل هلای جدیلد و خالقانه برای 

حفلظ رقابلت اسلت. ایلن میلان، مدیریلت هزینه، مدیریلت ریسلک و مدیریت 

بهینله ی نیازهلای کسلب و کار، برای کسلب رضایلت مشلتری، از وظایف کلیدی 

IT به شلمار می آیلد.

رضایت مشتری

مدیریت ریسک

تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی 
عملکرد، از طریق داشبورد زمان واقعی

مدیریت هزینه

سفارشی سازی سریع و آسان، توسط 
خود شخص، بدون نیاز به برنامه نویسی

مدیریت کارآمد مشکالت و رخدادها، 
برای حل مسائل در سریع ترین زمان 

مزایای کلی POB برای بانک ها و موسسات مالی

تعریف و خودکارسازی فرآیندهای کسب وکار، برای کاهش بار کاری کارکنان و افزایش سرعت پاسخگویی.

تعریف دسترسی برای کاربر، براساس سلسله مراتب سازمانی و پشتیبانی از محرمانگی اطالعات.

امکان سرویس دهی به تمام شعب بانکی، از طریق یکپارچه شدن POB با سامانه ی مرکزی بانک ها.

اطمینان از صحت اطالعات موجود در سامانه ها، به کمک یکپارچه سازی ماژول ها با سامانه ی مرکزی.

انعطاف پذیری باال در اختصاصی سازی، براساس نیازمندی های بانک ها و منعطف با درخواست ها.

پشتیبان نوآوری و مدیریت تغییرات در صنعت پویای بانکداری، در ارتباط با فین تک ها.

یکپارچگی و نظام مندی فرآیندهای فناوری اطالعات، با وجود پیچیدگی زیاد اکوسیستم بانک ها.



انعطاف پذیری باالی نرم افزار POB راه را برای اختصاصی سازی و همگام  سازی آن 

با سایر کارکردها و راهکارهای بانکی هموار ساخته است. ازاین رو، مدیران فناوری 

اطالعات بانک ها از یکپارچگی کامل نرم افزارهای موجود با سامانه ی مرکزی بانک، 

در کنار سرعت باالی کارکردها، آسوده خاطر خواهند بود.

معماری یکپارچه ی نرم افزاز POB، با پرکردن خأل میان سامانه ها و نرم افزارهای 

مختلف بانکی، با جلوگیری از مغایرت اطالعات، به کاهش موارد برگشتی کمک 

می کند. همچنین، یکپارچگی کامل ماژول های آن با سیستم پایش بانکی، سطح 

دسترس پذیری و سرعت پاسخگویی به مشتریان را افزایش می دهد.

خودنمایی  پیاده سازی  و  استقرار  مرحله ی  همان  از   POB باالی  بسیار  سرعت 

و  داده  انجام  سهولت  به  و  سریع  را  سفارشی سازی ها  ما  متخصصان  می کند. 

از چند ساعت به روزرسانی خواهد شد. بدین ترتیب، کاربران  نرم افزار ظرف کم تر 

شاهد عملکردی سریع و بدون کوچکترین اتالف وقت خواهند بود. سرعت

یکپارچگی

انعطاف پذیری

www.parand. ir



توجه به مفاد قوانین بانکداری از نکات مهمی است که بانک ها همواره باید 

درنظر داشته باشند. همچنین، بانک ها باید بتوانند هزینه های عملیاتی خود 

را که از اصلی ترین هزینه های بسیاری از سازمان هاست، تا جای ممکن کاهش 

دهند. واحد IT در صنعت بانکداری، نیازمند راهکاری است که قابلیت های فنی 

آن اثبات  شده باشد تا بتواند از عهده ی تمام نیازمندی های این صنعت برآید.

www.parand.ir
info@parand.ir                             88501357         


