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الکترونیکتعاریف بانکداری 

خدمات ارائھ برای اینترنت از بانک ھا استفاده را الکترونیک بانک داری ،)٢٠٠٨( مولر 
 بر تراکنش انجام و کنترل سازماندھی، برای اینترنت از مشتریان استفاده و مشتریان بھ بانکی
  .می کند تعریف خود بانکی حسابھای روی

سایر از استفاده و کرده اند ارائھ تری کلی تعریف صاحبنظران از برخی حال، این با 
اطالع منظور بھ دیجیتال تلویزیون و تلفن ھمراه، تلفن نظیر الکترونیک کانالھای و ابزارھا
 الکترونیک اریدبانک تعریف مشمول نیز را بانکی تراکنش انجام و ارتباط ایجاد رسانی،

.دانستھ اند

1392/الکترونیکی بانکداری آموزش/ علیرضا, ھاشمی

ادامه - الکترونیکبانکداری تعاریف 

 فیزیکی حضور بدون و ایمن ھای واسطھ از استفاده با بانکی خدمات بھ مشتریان دسترسی امکان آوردن فراھم

پول( منبع انتقال جھت  مخابرات و ھا شبکھ پیشرفتھ تکنولوژی از استفاده توان می را الکترونیک بانکداری( 

.کرد معرفی بانکداری سیستم در

محل در بانکی خدمات ارایھ در کارایی و سرعت افزایش منظور بھ کارکنان برای امکاناتی آوردن فراھم 

 بھ افزاری نرم و افزاری سخت خدمات ارایھ و دنیا سراسر در بانکی بین و ای شعبھ بین فرآیندھای و شعبھ

 کانال طریق از روز شبانھ از ساعت ھر در بانک در فیزیکی حضور بدون روش از استفاده برای مشتریان

.اطمینان با و ایمن ھای
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جنبه ھای بانکداری الکترونیک 

 را مالی موسسات مشتریان کھ است ھایی سیستم شامل الکترونیک بانکداری

 و خدمات از تراکنش و ارتباط ،رسانی اطالع سطح سھ در تا سازد می قادر

 .کنند استفاده بانکی ھای سرویس

رسانی اطالع –الف

ارتباطات -ب

تراکنش -ج

الكترونیكي بانكداري / ساناز زاده حمدالھ , رضا محمد نامی 5
6
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:اطالع رسانی

 این در .است الکترونیک بانکداری خدمات سطح ابتدایی ترین سطح این 
 طریق از را خود بانکی عملیات و خدمات بھ مربوط اطالعات بانک، سطح،

.می کند معرفی خصوصی یا عمومی شبکھ ھای

  :تعاملی

 سیستم بین مبادالت انجام امکان الکترونیک، بانکداری خدمات از سطح این
 بانکداری خدمات در سطح این ریسک .می آورد فراھم را مشتری و بانکی

 کنترل برای مناسبی ابزارھای بھ و است سنتی شیوه از بیشتر الکترونیک
.دارد نیاز بانک شبکھ بھ کاربران دسترسی

  :تراکنشی

 شده، کنترل امنیتی سیستم یک از استفاده با است قادر مشتری سطح، این در

 .دھد انجام را حساب افتتاح و وجھ انتقال صدورچک، قبیل از فعالیتھایی

 ریسک سطح باالترین از الکترونیک، بانکداری خدمات از سطح این

.است برخوردار
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ضرورت ھای اساسی بانکداری الکترونیک

 حرکت کامل الکترونیک بانکداری یعنی بانکداری، باالتر سطوح سمت بھ قدر ھر

 قابل ھای شبکھ ،متمرکزتر کامپیوتری ھای سیستم کمتر، دستی عملیات نماییم،

 اطالعات امنیت نھایت در و کمتر مکانی و زمانی محدودیت تر، گسترده دسترسی

 تحت کامپیوتری ھای برنامھ گسترش کلی طور بھ بنابراین .بود خواھد بیشتر بانکی

 قابل طور بھ بلکھ گردیده تراکنش ھر ھای ھزینھ کاھش موجب تنھا نھ شبکھ،

.است داده افزایش نیز را خدمات دریافت و ارایھ سرعت ای مالحظھ

9
تفاوت بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی 

:است جنبھ دو در بانکداری دو این بین اختالف

:انتقال دستور

 و است الکترونیک دستور این الکترونیک، بانکداری در کاغذی بانکداری برخالف 

.شود نمی استفاده کاغذی اسناد آن در

:منابع انتقال

.شود می انجام الکترونیکی صورت بھ جدید بانکداری سیستم در نیز مورد این 
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11

انواع بانکداری الکترونیک
:نمود بندی تقسیم ذیل انواع بھ را الکترونیک بانکداری توان می کلی طور بھ

 :خانگی بانکداری –الف

 اینترنت در بانکھا مرکزی کامپیوتر اطالعات  بھ توانند می شخصی کامپیوترھای طریق از ھا بانک مشتریان
.دھند انجام را خود بانکی عملیات آنگاه و کرده پیدا دسترسی اینترانت یا و

:دور راه از بانکداری -ب

.شد آغاز دنیا در ھمراه تلفن از استفاده با بعد، بھ 1980 سال از دور، راه از بانکداری رشد در شتاب 

/الکترونیک بانکداری انواع / صدیقھایزدیار, آرش حبیبی
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:اینترنتی بانکداری –ج

 شده ایجاد سایت وب طریق از بانکی عملیات کلیھ انجام  معنی بھ توان می را اینترنتی بانکداری 

.دانست اینترنت در بانک توسط

  :بانک تلفن -د

 مرکزی ھای رایانھ روی بر بانک تلفن الکترونیکی بردھای نصب با ھا بانک حاضر حال در

.اند کرده فراھم را مشتریان بھ خودکار پاسخگویی امکان متمرکز، ھای شبکھ و داخلی ھای شبکھ
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بانکداری اینترنتی

 از استفاه با مالی ھای ستد و داد و ھا فعالیت انجام اینترنتی بانکداری

 بانکداری دیگر، عبارت بھ یا باشد؛ می بانک سایت وب طریق از اینترنت

 یا و منزل در شخصی کامپیوتر طریق از بانکداری خدمات ارائھ اینترنتی،

 در موفقیت لذا .باشد می بانک شعب بھ مراجعھ بھ نیاز بدون افراد، کار محل

 و ترجیحات نیازھا، با متناسب مالی خدمات ارائھ مستلزم اینترنتی بانکداری

.میباشد مشتریان انتظار مورد کیفیت
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http://www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1116121C

:انواع خدمات بانکداری الکترونیکی

)ATM(خودپردازبانکداری با استفاده از ) 1

 برای ھا بانک توسط کھ ھستند الکترونیکی ھای پایانھ یا ھا پردازنده خودپرداز، ھای ماشین

 در ساعتھ 24 طور بھ و شوند می نصب خاصی ھای مکان در بانک، مشتریان کار تسھیل

 عمل بانک یک از شعبھ یک عنوان بھ خودپرداز ماشین یک .باشند می مشتریان دسترس

.دھد می انجام را بانکداری اصلی وظایف از بسیاری و کند می

MIBGROUP
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(POS)فروش ھای پایانھ براساس بانکداری.2

 استفاده مورد الکترونیکی قالب در بانکی خدمات ارایھ برای کھ ھایی شیوه از دیگر یکی

 است دستگاھی فروش پایانھ دستگاه .است فروش پایانھ دستگاه بکارگیری ،گیرد می قرار

 مبلغ اتوماتیک انتقال امکان بانکی، سیستم بھ ای شبکھ یا تلفنی ارتباط طریق از کھ

 را )کارت پذیرنده( فروشنده حساب بھ )کارت دارنده( مشتری حساب از شده خریداری

 نقطھ در وجوه الکترونیکی انتقال معنی بھ فروش ھای پایانھ کلی، طور بھ .سازد می فراھم

باشند می فروش

)sms(بانکداری پیام کوتاه سامانھ .3

 رسانی، اطالع ابزار این طریق از تا دھد می اجازه ھا بانک بھ کوتاه پیام بانکداری سامانھ

 سامانھ، این در .دھند قرار خود مشتریان اختیار در را مشخص خدمات و اطالعات

 نیز مواردی در و شود می ارسال مشتریان ھمراه تلفن روی بر کوتاه پیام سرویس اطالعات

.است دریافت قابل طریق ھمین از ھایی تراکنش انجام جھت مشتری از الزم دستورات
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  M-Bankingسامانھ بانکداری موبایل . 4

می توانند بھ کمک این خدمات، صورت حساب بانکی خود را مشاھده کنند، پول مشتریان 

حوالھ کنند و از پرداخت ھای بزرگ مطلع شوند و حتی کنترل کامل بر روی حساب ھای 

.خود داشتھ باشند

  

:بانک تلفن5.

 در و دھد می تلفن طریق از را معامالت انجام امكان مشتریان بھ روش این 
 صرفھ بھ مقرون ھزینھ نظر از ھا بانك برای روش این،ATM با مقایسھ

 بانک زیاد سودآوری موجب کھ مشتریان ھای سپرده افزایش نتیجھ در و است
 و شود می ارائھ رایگان صورت بھ مشتریان بھ تلفنبانک خدمات شود، می ھا

 ھای روش از تر دسترس در و راحت نیز مشتریان برای روش این ھمچنین
 بھ مقرون ھزینھ نظر از تلفنی بانكداری،ATM با مقایسھ در .است دیگر

 و نبودن گیر وقت بودن، دسترس در آن، از استفاده سھولت و است تر صرفھ
 را آن از استفاده مشتریان از برخی كھ ھستند دالیلی زمان، در جویی صرفھ
  .دھند می ترجیح
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بسم هللا الرحمان الرحیم

بانکداری الکترونیک:  عنوان

جناب آقای دکتر توالیی: استاد راھنما

مونا یوسف زاده : ارائه دھنده

94اردیبھشت 

:اجزای اصلی بانکداری الکترونیک

 انتقال و الکترونیکی پول الکترونیک، بانکداری دھنده تشکیل اساسی مفھوم دو
.است الکترونیکی

 الکترونیکی پول:  

 پیدا انتقال و شود می جابجا الکترونیکی بانکداری نظام در کھ الکترونیکی وجھ
 عبارت الکترونیکی پول دیگر عبارت بھ .دارد نام الکترونیکی پول کند، می

 ارزش با برابر ارزشی دارای کھ کامپیوتر حافظھ در موجود ھای بیت از است
  .است نقد پول
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از عبارتند الکترونیکی پول اصلی ھای ویژگی:

 می ذخیره الکترونیکی صورت بھ و الکترونیکی وسیلھ یا و قطعھ روی بر ارزش 1.

.شود

 منتقل الکترونیکی صورت بھ و طریق چند بھ الکترونیکی پول در موجود ارزش2.

.شود می

موانع فنی و اشتباھات انسانی می تواند اجرای معامالت را مشکل و یا غیر ممکن   3.

.سازد در حالی کھ در معامالت مبتنی بر کاغذ چنین مشکلی با این حجم وجود ندارد

:مزایای پول الکترونیک

پول از تر راحت بسیار آن جایي بھ جا و نگھداري الكترونیك، پول انتقال 

.است )سنتي پول( كاغذي

 گذاري سرمایھ و الکترونیک تجارت الكترونیكي، فروش و خرید 

  .است تر سریع و تر راحت خود قدیمي شكل از الكترونیكي

ھا شركت كار و كسب بھ ھا آن از استفاده تا شود مي موجب مفاھیم این 

 اقتصاد رونق باعث كالن سطح در حتي دھد، رونق اقتصادي ھاي بنگاه و

.شود جھاني وتجارت كشورھا
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:اثرات پول الکترونیکی بر بانک ھا

ھا بانک عملیاتی ھای ھزینھ کاھش

نقش از را خود بازار تا است کرده فراھم ھا بانک برای را امکان این 

 توسعھ و برده فراتر اعتبار اعطای و گذاری سپرده سنتی ھای

.ببخشند

 بیشتری ھای انتخاب قدرت کنندگان مصرف بھ الکترونیک بانکداری 

 .می دھد

:انواع پول الکترونیکی
:شده شناسایی الکترونیکی پول

 این .است اعتباری کارتھای مانند حدودی تا کھ می باشد آن مالک ھویت دربارة اطالعاتی حاوی
.است شناسایی قابل آن دارنده ھویت و می باشند ردگیری قابلیت دارای پولھا

:)نشان و بی نام( شناسایی غیرقابل الکترونیکی پول
 در را ،دارنده اش فرد ھویت بودن مخفی خصوصیت دیجیتالی پول نوع این

 کھ ھنگامی .می کند عمل سنتی کاغذی پول مانند درست لحاظ این از و بردارد،
 را آن می توان اثری ھیچ گذاشتن باقی بدون شد برداشت حسابی از دیجیتالی پول

 از دیجیتالی پول کردن ایجاد ھنگام کھ نکتھ این بھ توجھ با و نمود خرج
 وجود بانکی ھیچ برای آن پی گیری امکان می شود استفاده نامشخص امضاھای

.ندارد
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:کانال ھای بانکداری الکترونیک

 که دارد وجود متعددی ھای کانال الکترونیک بانکداری خدمات ارائه برای
 تلفن ھا، کیوسک شخصی، ھای پردازنده کمک شخصی، کامپیوترھای

.ھستند آنان مھمترین از خودپرداز ھای ماشین و ھمراه و ثابت

:امنیت بانکداری الکترونیکی
 بھ اینترنتی فروش سایت ھای امن ترین در چھ اگر:تکی  عبور رمز  تایید طریق از حفاظت

 اندازه بھ کشورھا برخی در شخصی آنالین بانکداری فعالیت ھای برای ولی می رود کار
  .نمی رسد نظر بھ امن کافی

:دارد وجود آنالین بانکداری برای متفاوت امنیتی روش دو اساساً 

سیستم PIN/TAN:
PINاست ورود برای عبور رمز یک دھنده نشان.

TANامنیت و اعتباربخشی برای کھ است مصرف یکبار عبور رمزھای دھنده نشان 
  .ھاست تراکنش



6/13/2015

16

 رقمی طور بھ و شده امضا تراکنش ھا تمام کھ :امضا بر مبتنی حفاظت

 روی می تواند رمزنگاری و امضا تولید برای کلیدھا .می شوند رمزنگاری

 آن سازی پیاده نوع بھ بستھ دار حافظھ رسانھ نوع ھر یا اعتباری کارتھای

.شوند ذخیره

:ھویت سنجی
ھدف و است امنیتی سیستم این در مھمی بسیار مبحث 

 را عملی که شخصی که است امر این از اطمینان حصول آن

 مورد شخص ھمان دقیقا دھد انجام سیستم در خواھد می

 .است کرده جعل را او ھویت که دیگری شخص نه باشد نظر

 شناسه و عبور رمز از استفاده کار این انجام راه ترین ساده

.شود می داده تخصیص یکتا
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:امضا الکترونیکی
سیستم نوع این در اساسی ملزومات از یکی نیز الکترونیکی امضای 

 است آن است احتیاج مورد این در که آنچه اساسا .است الکترونیکی ھای

 مقصدی به مبدا یک از بتوان را )اطالعات از ای مجموعه( پیام یک که

:باشد برقرار زیر شرایط که طوری به فرستاده

کند تصدیق را اطالعات فرستنده ھویت بتواند گیرنده.

کند انکار کرده ارسال که را اطالعاتی محتوی نتواند فرستنده.

اطالعات عنوان به را وآن کرده درست جعلی اطالعاتی نتواند گیرنده 

.کند ارائه دریافتی اصلی

:ریسک ھا و حمالت در بانکداری الکترونیک

1- و ورود اطالعات دزدیدن برای کاربر فریب TANمثال یک( .است معتبر ھای 
 با تا است کاربر فریب برای سایت یک مشابھ صفحھ ساخت حمالت این برای شده شناختھ

).دھد قرار دزدان اختیار در را آنھا خود شخصی اطالعات کردن وارد

2- کیبورد کننده ھای ضبط از استفاده یا و عبور سایت ھای اسکریپت نوشتن  
.می رود کار بھ افراد اطالعات سرقت برای راه ھایی عنوان بھ ھم )تروجان ھا(

3- مورد نرم افزار کھ اینست امضا بر مبتنی آنالین بانکداری بھ حملھ برای روش یک 
 دھد نشان را صحیح تراکنش نمایش صفححھ روی کھ کنند دستکاری جوری را استفاده

  .شود امضا دروغین تراکنش یک صحنھ، پشت در ولی
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:نتیجه گیری
  و )یک بھ یک( ارتباطات زمینھ در را انقالبیاینترنت گسترده شبکھ بھ دسترسی توسعھ

 شبکھ بھ مردم از زیادی تعداد دسترسی .است کرده ایجاد دنیا نقاط ھمھ در )چند بھ یک(

 طریق از مختلف ھای سازمان و افراد بین الکترونیک ارتباطات گسترش و اینترنت جھانی

 است کرده فراھم را اقصادی و تجاری مراودات برقراری برای مناسب بستر مجازی، دنیای

.دانست آن نفوذ گسترش و تبعات از توان می را الکترونیک بانکداری و تجارت کھ

اختھای  ھ زیرس از ب ور ، نی ر کش ک در ھ داری الکترونی ازی بانک اده س ان پی ن می در ای

اگونی دارد ای آن در . گون اثیرات و چالش ھ ھ ھمراه شناخت ت ر ساختھا ب ن زی شناخت ای

ھنگام ایجاد بانکداری الکترونیک، راھنمای مناسبی برای بانک ھا در دستیابی بھ موفقیت 

.خواھد بود

در دنیای امروز بانکداری الکترونیک تا حدود زیادی با زندگی مردم آمیختھ شده

است و سبب افزایش سرعت در انجام معامالت فردی و گروھی گشتھ است

رای  اری ب وان معی ھ عن ت و ب زایش داده اس ده را اف رف کنن د مص درت خری رآن ق الوه ب ع

.سنجش توسعھ یافتگی کشورھا مورد قیاس قرار میگیرد
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منابع

1392/آموزش بانکداری الکترونیکی/علیرضا ,ھاشمی •

civilica/ضروریتھابانكداري الكترونیكي چالشھا و  /ساناز  حمدالھ زاده ,نامی محمد رضا •

 www.parsmodir.com/الکترونیکانواع بانکداری  /صدیقھ ایزدیار,آرش حبیبی  •

/ www.sbank.irفھرست سامانھ و خدمات بانکداری الکترونیکی بانک سرمایھ•

•WWW.MIBGROUP.IR


