راهکار صنعت بانکداری

ایده شکلگیری «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  ،۱۳۸۴با کسب
مجوز از شورای عالی انفورماتیک ،گروه فناوری پرند تأسیس شد و به
عضویت سازمان نظام صنفی رایانهای 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 سازمانهایی نظیر مرکز داده سامانه هوشمند سوخت ،بانک انصار،
بیمه سامان ،شرکت توزیع برق مشهد ،شرکت برق منطقهای تهران و...
از دستاوردهای دهه اول فعالیت بود.
در ابتدای دهه نود ،با هدف استانداردسازی مدیریت خدمات فناوری
اطالعات در کشور ،گروه فناوری پرند اقدام به کسب نمایندگی
شرکت  ،Wendia AG Internationalیکی از برترین ارائهدهندگان
راهکارهای  ITSMو  ESMدر دنیا نمود تا راهکار مدیریت خدمات
فناوری اطالعات  POBجهت پیادهسازی فرآیندهای  ITILبومیسازی
شود.

پیش روی
امروزه ،تحوالت دیجیتال ،ظهور فینتکها ،شرکتهای پرداخت و بانکهای رقیب چشمانداز
ِ
بانکها و مؤسسات مالی را بیش از همیشه رقابتی نشان میدهند و «پلتفرمهای موروثی» در تحوالت
جدید به چالش کشیده شدهاند.
بانکها و مؤسسات مالی ،به سبب تعدد شعب ،پراکندگی جغرافیایی و مشتریان بسیار زیاد ،برای مدیریت
بهینهی خدمات خود نیازمند راهکاری هستند که به سهولت با سامانههای مرکزی آنها یکپارچه شده و به
خريد مجوز استفاده از نرمافزار ،بومیسازی در

کمک روشهای نوین ،به مدیریت مؤثر فرآیندهای بانکی کمک کند.

حوزه زبان و تقويم مورد نياز ،تدوين فرآيندها و

گروه فناوری پرند با ارائهی راهکار جامع سریع ،منعطف و یکپارچهی  ،Wendia POBبرای ارائهی نسل

بومیسازی آنها ،پيادهسازی فرآيندها در نرمافزار

نوین خدمات بانکی ،آمادهی خدمترسانی به بانکها و مؤسسات مالی است.

و يکپارچهسازی با ساير نرمافزارهای سازمانی توسط
متخصصین گروه فناوری پرند صورت گرفت که منجر
شد همکاری با سازمانهایی 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.

تمام نیازمندیهای صنعت بانکداری در راهکار  POBپیشبینی شده و در قالب  7ماژول زیر ارائه میشود:
 :SDMمدیریت پیشخوان خدمات

 :FIMمدیریت صورتحساب و مالی

 :CAMمدیریت دارایی و پیکربندی

 :RTMمدیریت زمان و منابع

 :SLMمدیریت سطح خدمت

 :PIMمدیریت انبار و خرید

 :PCMمدیریت تغییر و پروژه

مزایای اختصاصی  4ماژول اصلی نرمافزار  POBدر خدمت صنعت بانکداری
 4ماژول اصلی  POBقادر است بخش بزرگی از نیازمندیهای بانکها
را برآورده کرده ،فرآیندهای حیاتی کسبوکار را مدیریت نموده و بهبود
بخشد.
برخی از مزایای این ماژولها عبارتاند از:

مدیریت

SDM

مدیریت

CAM

مدیریت

PCM

پیشخوان خدمت

دارایی و پیکربندی

پروژه و تغییر

بــا بهرهبــرداری از مــاژول فــوق ،نهتنهــا

بــا بهرهبــرداری از مــاژول فــوق،

بــا بهرهبــرداری از مــاژول فــوق،

بــه کمــک خودکارســازی فرآیندهــا ،تعــداد

تجهیــزات پرداخــت (خودپــرداز و پایانـهی

پروژههــای نصــب و راهانــدازی تجهیــزات

افــراد فعــال در پیشــخوان خدمــت شــما

فروشــگاهی) ،تجهیــزات زیرســاخت

پرداخــت و مراکــز داده بــه خوبــی

کاهــش یافتــه ،بلکــه ســرعت پاسـخگویی

و مرکــز داده ،در ارتبــاط بــا ابزارهــای

مدیریــت شــده و تغییــرات مجــاز و

بــه درخواســت شــعب شــما نیــز افزایــش

اکتشــاف ،بــه صــورت یکپارچــه مدیریــت

غیرمجــاز موجــود در پایــگاه داده اقــام

مییابــد .امــکان پورتــال سلفســرویس

خواهنــد شــد .همچنیــن ،بــرای شناســایی

پیکربنــدی قابــل کنتــرل خواهنــد بــود .بــا

در مــاژول مدیریــت پیشــخوان خدمــت

پیشــگیران ه رخدادهــا ،ایــن مــاژول امــکان

امــکان ایجــاد گــردش کار در پروژههــای

بــه تســهیل رونــد ثبــت درخواســتها

ارتبــاط بــا ابزارهــای پایــش کســبوکار

تخصیــص و اســتقرار تجهیــزات بانکــی و

و کاهــش تعــداد تمــاس کاربــران کمــک

(ماننــد ســوئیچهای بانکــی) و امــکان

نیــز ،امــکان مشــاهدهی نمــودار گانــت

کــرده و بــه کمــک آن ،پیشــخوان خدمــت

برقــراری ارتبــاط بیــن اقــام بــه منظــور

و زمانبنــدی و گزارشگیــری از مراحــل

بانــک شــما بــه یــک ســرویس  7*24بــدل

عیبیابــی ســریعتر را در اختیــار شــما

پــروژه ،نظــارت کاملــی بــر اجــرای

خواهــد شــد.

قــرار میدهــد.

پروژههــای بانکــی خواهیــد داشــت.

مدیریت

SLM

سطح خدمت

بــا بهرهبــرداری از مــاژول فــوق ،از طریــق
تعریــف شــاخصهای مــورد نظــر ،قــادر
بــه بــرآوردن الزامــات رگوالتــوری خواهیــد
بــود.
همچنیــن ،از دیگــر امکانــات مــاژول
مدیریــت ســطح خدمــت میتــوان
بــه امــکان مدیریــت تأمینکننــدگان و
گزارشگیــری کمّ ــی از عملکــرد ،امــکان
تعریــف قوانیــن پیچیــدهی هزینههــا
و جریمههــا ،امــکان تنظیــم و پیگیــری
قراردادهــا و الزامــات و افزایــش ســطح
دســترسپذیری اشــاره کــرد.

سفارشیسازی سریع و آسان ،توسط

در سـالهای اخیـر ،حضـور ارائهدهنـدگان جدیدی کـه از معاملات مالی حمایت
میکننـد و در حـوزهی پرداخـت فعـال هسـتند ،عرصـهی رقابـت را بـر بانکهـا

مدیریت هزینه

خود شخص ،بدون نیاز به برنامهنویسی

و مؤسسـات مالـی تنـگ کـرد ه اسـت .بانکهـا بایـد بتواننـد شـمار روبهرشـد
معاملات و برنامههـای الکترونیکـی را بـه بهتریـن شـکل اداره و مدیریـت کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه  ITنیازمند دریافـت راهحلهـای جدیـد و خالقانه برای
حفـظ رقابـت اسـت .ایـن میـان ،مدیریـت هزینه ،مدیریـت ریسـک و مدیریت

تجزیه و تحلیل شاخصهای کلیدی

مدیریت ریسک

بهینـهی نیازهـای کسـب و کار ،برای کسـب رضایـت مشـتری ،از وظایف کلیدی

مدیریت کارآمد مشکالت و رخدادها،

 ITبهشـمار میآیـد.
رضایت مشتری

مزایای کلی  POBبرای بانکها و موسسات مالی
تعریف و خودکارسازی فرآیندهای کسبوکار ،برای کاهش بار کاری کارکنان و افزایش سرعت پاسخگویی.
تعریف دسترسی برای کاربر ،براساس سلسلهمراتب سازمانی و پشتیبانی از محرمانگی اطالعات.
امکان سرویسدهی به تمام شعب بانکی ،از طریق یکپارچه شدن  POBبا سامانهی مرکزی بانکها.
اطمینان از صحت اطالعات موجود در سامانهها ،به کمک یکپارچهسازی ماژولها با سامانهی مرکزی.
انعطافپذیری باال در اختصاصیسازی ،براساس نیازمندیهای بانکها و منعطف با درخواستها.
پشتیبان نوآوری و مدیریت تغییرات در صنعت پویای بانکداری ،در ارتباط با فینتکها.
یکپارچگی و نظاممندی فرآیندهای فناوری اطالعات ،با وجود پیچیدگی زیاد اکوسیستم بانکها.

عملکرد ،از طریق داشبورد زمان واقعی

برای حل مسائل در سریعترین زمان

انعطافپذیری باالی نرمافزار  POBراه را برای اختصاصیسازی و همگامسازی آن
با سایر کارکردها و راهکارهای بانکی هموار ساخته است .ازاینرو ،مدیران فناوری

انعطافپذیری

اطالعات بانکها از یکپارچگی کامل نرمافزارهای موجود با سامانهی مرکزی بانک،
در کنار سرعت باالی کارکردها ،آسودهخاطر خواهند بود.
معماری یکپارچهی نرمافزاز  ،POBبا پرکردن خأل میان سامانهها و نرمافزارهای
مختلف بانکی ،با جلوگیری از مغایرت اطالعات ،به کاهش موارد برگشتی کمک

یکپارچگی

میکند .همچنین ،یکپارچگی کامل ماژولهای آن با سیستم پایش بانکی ،سطح
دسترسپذیری و سرعت پاسخگویی به مشتریان را افزایش میدهد.
سرعت بسیار باالی  POBاز همان مرحلهی استقرار و پیادهسازی خودنمایی
میکند .متخصصان ما سفارشیساز یها را سریع و به سهولت انجام داده و

سرعت

نرمافزار ظرف کمتر از چند ساعت بهروزرسانی خواهد شد .بدینترتیب ،کاربران
شاهد عملکردی سریع و بدون کوچکترین اتالف وقت خواهند بود.

www.parand.ir

توجه به مفاد قوانین بانکداری از نکات مهمی است که بانکها همواره باید
درنظر داشته باشند .همچنین ،بانکها باید بتوانند هزینههای عملیاتی خود
را که از اصلیترین هزینههای بسیاری از سازمانهاست ،تا جای ممکن کاهش
دهند .واحد  ITدر صنعت بانکداری ،نیازمند راهکاری است که قابلیتهای فنی
آن اثباتشده باشد تا بتواند از عهدهی تمام نیازمندیهای این صنعت برآید.

www.parand.ir
88501357

info@parand.ir

