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  :بانکداري پیوسته در حال دیجیتالی شدن است

ق دارند که  تحصیل آنها به نسلی تعل. دیجیتال با بقیه متفاوت اند مصرف کنندگاناغراق نیست اگر بگوییم 

کرده تر هستند، درك بیشتري از تکنولوژي دارند و نسبت به مصرف کنندگان قبل به لحاظ اجتماعی بیشتر 

اگر اطالعات بخواهند آن را از طریق اینترنت جستجو می کنند، اگر در مورد یک خرید  .ارتباط می باشنددر 

آنها خواستار نوآوري . خاص به مشورت نیاز داشته باشند از شبکه ي اجتماعی خود درخواست می کنند

هتري می شود که تولید محصوالت جدید و ب محرك در تکنولوژي و فضاي ارتباطات هستند که این موجب

 .رضایت سریع هستندآنها به دنبال راحتی ، دسترسی و . پیش از این به قدر کافی از آن برخوردار نبوده اند

دیجیتال از بانک مصرف کنندگان در حال حاضر . را نیز شامل می شوداین انتظارات فعالیتهاي بانکداري 

تجارت هاي خرده ي دیگر که  برآورده سازد، درست مانندخود می خواهند به این نیاز ها پاسخ داده و آنها را 

بانک ها با ارائه ي خدمات خود در یک رشته کانال هاي دیجیتال شامل تلفن  .این کار را انجام می دهند

  .به این نیازها پاسخ می دهد همراه و اینترنت

  :دیجیتالی شدن در افریقا و خاور میانه

داده هاي زیر نشان می دهد این پدیده . ي جهانی تبدیل شده است امروزه، دیجیتالی شدن به یک پدیده

بانکها در افریقا و خاور میانه باالترین رقم میانگین برداشت  .چگونه در این بخش از دنیا انتشار یافته است

در  1631در مقایسه با  3914این رقم  2009در سال  .پول نقد از دستگاه خودپرداز در ماه را ثبت می کند

در خاور میانه نفوذ  .در منطقه ي اقیانوس آرام در آسیا بود 2789در غرب اروپا و  2797امریکاي شمالی ، 

اخیرا به در امارات متحده عربی  نفوذ تلفن همراه. نفوذ اینترنت جهانی است% 3.3است که %  33.5اینترنت 

در قاره ي افریقا  .برسد% 100به  2014تا سال باند  اينفوذ پهن انتظار می رود ده ورسی% 200بیش از 

می رسد؛ افریقاي جنوبی تا پایان سال گذشته به دو برابر این رقم % 50قوم به  26در  پذیرش تلفن همراه

به عنوان کانال هاي  را مطمئنا پذیرش باالي این رسانه ها به عنوان یک پیشرفت معمول این منطقه. رسید

  . در نظر می گیرد در خاور میانه و مناطق افریقاییبانکداري 
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  چیست؟ کانالهبانکداري چند 

 کانالشروع به استفاده از بیش از چند  انصرف کنندگمبا دسترس پذیري به شیوه هاي دیگر بانکداري، 

. کردندآنها براي برداشت پول به دستگاه خود پرداز رفته و در مورد تراز حساب خود جستجو  .کرده اند

، ابتدا حساب هاي خود را بازبینی کرده و سپس پرداخت سپس شروع به استفاده از بانکداري اینترنتی کردند

 مصرف کنندگانانی بود که این زم. در همین زمان از شعبه نیز بازدید کردند .انجام داده و وجه انتقال دادند

دیگر  کانالاز  کانالاشکال این نوع بانکداري این بود که هر . "کردندمی بانکداري  چندگانه کانال هايدر "

اگر یک داده هاي ایجاد شده در یک کانال در کانال دیگر قابل رویت نبود، که این بدان معناست که . جدا بود

ادامه دهند، باید وضعیت کلی را مکررا  را در مرکز تماس آغاز کند، اما آنرا در شعبه  معامله ايمصرف کننده 

بانک ها نیز فرصت انجام خدمات کارآمد یا فروش متقابل به این مخزن هاي . براي کارمندان توضیح دهد

 .ه واقعیت تبدیل شدب کانالهبا ادغام کانال ها در یک جایگاه واحد، بانکداري چند  .دنکانال را از دست می ده

یک تجربه ي امروزه، بانکداري در سرتاسر دستگاه ها، کانال ها، محصوالت و عملیات ها ادغام شده است تا 

درجه به فعالیت  360بر این اساس بانکها نگاهی . در همه ي نقاط تماس ارائه دهد مشتریانیکپارچه به 

از قابلیت دید مشابهی برخوردار شده و  مشتریان .در هر کانال و در هر نقطه اي از زمان دارند مشتري

همچنین می توانند به طور یکپارچه از یک کانال به کانال دیگر، حتی در طول دوره ي یک تبادل جداگانه، 

  .انتقال انجام دهند

   :براي بانک به همراه دارد کانالهبانکداري چند آنچه 

گزارش اخیر توسط یک شرکت تحقیقاتی نشان می دهد که اگرچه سرمایه گذاري شعبه در صدر فهرست 

دیگر مثل بانکداري اینترنتی و تلفن همراه در حال  کانال هايمخارج بانک قرار دارد، سرمایه گذاري در 

میلیون دالر  50ین به بانکداري آنال کانال هايمخارج  تصور می شود در خاور میانه و افریقا، .افزایش است

بانک ها براي بدست آوردن مزایاي فراوان از طریق سرمایه گذاري در بانکداري . برسد 2014امریکا در سال 

  .یگپارچه به پا خواسته اند کانالهچند 
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 کاهش هزینه  

به عنوان . به بانکها کمک می کند هزینه هاي عملیات و منابع را بهینه سازي کنند کانالهبانکداري چند 

 به انجاممثال، کارمندان بانکی که مشغول عملیات روزمره مثل پرداخت پول نقد هستند، ممکن است 

کمتري وجود داشته باشد، شعبه ها کوچکتر بوده  مصرف کننده ياگر . وظایف مهم تر دیگري گماشته شوند

تکثیر داده ها را کاهش می ، کانال هایکپارچه سازي  .و تاسیس و نگهداري از آنها مقرون به صرفه تر است

یا معامله از طریق بانکداري اینترنتی و  مشتريورد می شود که هزینه ي خدمات به آبه طور کلی، بر. دهد

  .تلفن همراه جزیی از هزینه اي است که شعبه متحمل آن می شود

  مشتريرضایت 

که از هر آسان می سازد زیرا به آنها امکان می دهد  مشتریانرا براي یکپارچه بانکداري  ،کانالهبانکداري چند 

که  معامالت و داده ها در زمان واقعی به روز رسانی می  از آنجا .جایی و در هر زمانی معامله را انجام دهند

همچنین یک  ،یکپارچگی. دسترسی دارند کانالبه آخرین اطالعات بدون در نظر گرفتن  مشتریانشوند، 

 مشترياین امکانات رضایت . فراهم می آورد مشتریانبازدید جداگانه به همه ي حساب هاي در اختیار براي 

  .و به مرور زمان صداقت را ارتقا می دهد

  مشتريتوسط کسب سود 

ان بانکهاي دیگر که در یکپارچگی شتریمی توانند م ،پیشرفته کاناله يچند  بانکهاي داراي سیستم بانکداري

مانند بانکداري تلفن – کانال هاییمی توانند از  آنها همچنین. به سوي خود جذب نمایندرا وامانده اند  کانال

  .استفاده کنند تا به بازارهایی که شعبه ي کافی ندارند راه یابند  -همراه

 مدآافزایش در 

، کانالو دنبال کردن استفاده ي آنها از  مشتریانیکپارچه با ایجاد نگاهی واحد براي  کاناله يبانکداري چند 

با کاهش  .حاضر به ارمغان می آورد مشتریانکارایی فروش متقابل بانک را باال برده و تجارت بیشتري براي 
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می تواند تاثیر قابل  کانالههزینه ي هر معامله به صورتی که قبال ذکر شد، و باال بردن فروش، بانکداري چند 

  .قبولی بر خطوط باال و پایین بانک داشته باشد

  :ایده ال کانالهبانکداري چند  سیستمیک خصوصیات 

باید ساده، راحت، قابل تهیه و در هر زمان و مکان قابل دسترس بوده، و  کانالهیک سیستم بانکداري چند 

. فراهم آورد اي و همچنین بري مدیران رابطه مشتریانبراي  مشتريیک دیدگاه واحد از روابط بانکداري 

مختلف گسترده شده  کانال هايحقیقی تا آنسوي تامین دسترسی به بانکداري در  کاناله يبانکداري چند 

  :تا به روش هاي زیر به ارزش آن بیافزاید است،

 تجربه ي بیشتر کاربر 

از  کانالیباید بتواند از هر  مشتري. است کانالهچکیده ي بانکداري چند  ،مشتريتجربه ي یکپارچه ي 

دیگر بدون مانع ادامه  کانالپس از شروع معامله باید بتواند آنرا در یک همچنین، .خدمات بانک استفاده کند

با ) SMS(جدید در سیستم پیام کوتاه  سرمایه گذاريبه عنوان مثال، اگر پیشنهادي در مورد یک  .دهد

سود باال دریافت کند، باید بتواند با استفاده از تلفن همراه آنرا بخرد، اما همه ي اسناد پشتیبانی را از طریق 

  .کانال بانکداري ارسال کند

 بانکداري شخصی 

به فراورده ها و خدمات داراي حس قوي یگانگی بوده که تمایل دارد ارائه دهندگان خدمات  يامروز مشتري

او خواستار امکانات بانکداري شخصی است که به او امکان دهد یادداشت تنظیم کرده، . شخصی پاسخ دهند

کند که بانک از  ، و کانال هایی را انتخابدسترسی پیدا کند  "برگزیدهفعالیت هاي "به سرعت به لینک ها و 

عالوه بر این موارد، همچنین باید بتواند هر کانال را . طریق آنها هشدارهارا ارسال کرده یا تماس ایجاد نماید

 .باید بتواند همه ي این انتظارات را براورده سازد کاناله بانکداري چند. به طور جداگانه شخصی سازي کند
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 واکنش متقابل 

احساس رضایت دارند، هنگام ، مره ي خود از طریق کانال هاي خوداز انجام معامالت روز مشتریاندر حالیکه 

اگر در این هنگام کمک سریع در . در جستجوي کمک انسانی هستندمواجه شدن با یک مشکل همواره 

بانک ها می توانند با در اختیار قرار دادن کمک  .دسترس نباشد آنها ممکن است از کل کانال دست بکشند

این کار به وسیله ي صحبت . از این احتمال پیشگیري کنند براي مشتریان در هر کانال با فشار یک دکمه

ا حتی هم یتصویري، / یا سرویس کمک صوتی -فراهم شده آنهاکه به تازگی توسط بسیاري از  -کردن متنی 

می تواند از راه دور کامپیوتر رومیزي مشتري را ببیند و او را  مشترياینده ي نمجستجویی، که از طریق آن 

به عالوه، بانک ها با استفاده از رسانه هاي جمعی نه تنها می . به سمت راه حل راهنمایی کند، انجام می شود

مشابه  نمشتریاامکان می دهند از  مشتريتوانند این وضعیت ها را متقابل تر سازند بلکه همچنین به 

  .دیگري که دچار همین مشکل شده درخواست کمک کنند

 تامنی 

. داده ها می باشند/کانال هاي بانکداري آنالین در معرض خطراتی مانند کاله برداري مالی و سرقت هویت

معامله و مکانیسم هاي  مشتریانبانک باید بر اساس سطوح چندگانه ي قانون و شرح دقیق خطر براي 

حمله ي سایبري  ضتحقیق نشان می دهد که بانکداري آنالین بیشتر در معر. نصب نماید ارتباطات ایمنی

در مورد  مشتریاندر خاور میانه نسبت به مناطق دیگر باشد، زیرا کاله برداران می توانند از آگاهی نسبتا کم 

د را ایمن تر سازد، بلکه بانکهاي این منطقه نه تنها باید کانال هاي خو. امور بانکداري ایمن بهره گیري کنند

  .همچنین باید از آنها براي انتشار آگاهی در مورد بانکداري ایمن استفاده نمایند

 صرف کنندهآگاهی م 

 مشتريبه  خوب با ایجاد نگرش به معامله و الگوهاي استفاده از کانال کاناله يیک سیستم بانکداري چند 

به  شتريیک نگاه به همه ي حساب هاي در اختیار م. نمایدامکان می دهد نمودار خصوصیات آنرا ترسیم 

بانک ها . محصول درست را به او بفروشند در سرتاسر کانال کمک می کند که  مشترينماینده هاي 
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می توانند براي افزایش نقل و انتقال تجربه  مشتريهمچنین از دانش کانال هاي ترجیح داده شده توسط 

اجتماعی براي دید  با استخراج رفتار آنالین و تعامالت 3.0اکنون، تکنولوژي وب . شده در آنها استفاده کنند

  .بانک را بهبود می دهد مشتريآگاهی  عمیق تر،

  :کانالهچالش رو به  تالش هاي بانکداري چند 

بانکداري یکپارچه و کامل در  بسیار زیاد هستند اما داشتن یک سیستم کانالهمزیت هاي بانکداري چند 

بانک ها باید بر چالش هاي مختلف از باطل کردن اوراق قرضه تا . سرتاسر کانال ها سهل الوصول نمی باشد

  .غلبه کند مشتریانایجاد آگاهی در بین 

 سرمایه گذاري 

د، باید بانک ها براي تاسیس کانال هاي جدید و همچنین ترکیب کردن رسانه هاي مختلف بانکداري موجو

آنها همچنین باید تکنولوژي هاي مختلفی . سرمایه ي قابل توجهی در زیر ساخت و تکنولوژي بکار بیاندازد

یکپارچه می  کاناله يکه مورد استفاده قرار می گیرند را با هم ادغام کرده و مواردي که مانع بانکداري چند 

  .شوند را جایگزین سازد

 هماهنگی 

ان انتظار صرف کنندگارتباطات با ویژگی هاي ارتقا یافته به طور مرتب به کار گرفته می شوند و م وسایل

براي این کار بانک ها باید به طور هماهنگ . دارند بتوانند با استفاده از این دستگاه هاي جدید معامله کنند

  .ندپیش روند و سیستم هاي خود را به طور دائم به کار انداخته و ارتقا ده

 امنیت 
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بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که سیستم ایمنی . با خطر نفوذ به ایمنی همراه است هر کانال جدید

و  مشتريعدم موفقیت در انجام این کار می تواند منجر به از دست رفتن پول، . آنها  قوي و به روز است

  .اعتبار شود

 موانع نظم دهنده 

موانع نظم دهنده ممکن است براي معرفی کردن کانال هاي جدید بانک ها فقط براي مسدود شدن توسط 

به عنوان مثال، اقدام براي اهرم بندي رسانه هاي اجتماعی به عنوان یک کانال  .زده عمل کنند شتاب

  .محافظت کند مشترينقض مقررات را کاهش داده و از محرمانگی و امنیت  بانکداري می تواند

 ایجاد آگاهی 

تر، که به بانکداري شعبه راضی بودند، ممکن است تمایل به انتقال به کانال هاي دیگر مشتریان قدیمی 

مچنین باید مزایاي آنها ه .؛ بانک ها باید به آنها در مورد مزیت هاي این کار آموزش دهدنداشته باشند

انال هاي جدید را یکپارچه را براي مشتریان موجود و آینده ترویج داده تا کاربرد ک بانکداري چند کاناله ي

  .افزایش دهند

  :آنچه در آینده ارائه می شود

بانک ها، که اخیرا . پیدایش دستگاه هاي الکترونیکی جدید منجر به کانال هاي بانکداري بیشتري می شود

یک استراتژي کانال مجزا را دنبال می کند، ناچار می شوند تکنولوژي خود را براي اجراي بانکداري چند 

در دسترس بودن دیدگاهی به معامالت مشتري و . یکپارچه بازبینی کرده تا رقابت حفظ شود کاناله ي

حساب ها و توانایی دنبال کردن استفاده از کانال، فروش متقابل و فروش باالي محصوالت واقعی از طریق 

در کانال هاي  بانک ها همچنین با تسهیل تعامالت انسانی بر تماس انسان. کانال حقیقی را ممکن می سازد

در مناطق خاور میانه و افریقا  کانالهتمرکز دارد و این در پذیرش سریع تر بانکداري چند  سرویس-خود

دستگاه هاي خود پرداز و بانکداري تلفن همراه به کانال هاي غیر شعبه مانند . بیشترین اهمیت را دارد
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ک هاي این منطقه باید همه ي کانال هاي خود را اکنون، بان. تازگی در افریقا و خاور میانه متداول شده اند

، تصمیم براي پیشرفت کانالهبا در نظر گرفتن مزایاي بسیار بانکداري چند . در یک جایگاه مجزا ادغام کنند

  .هاي متعدد نباید کار دشواري باشدسریع با وجود چالش 
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