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به رقبا اگر تنها یک دلیل برای برتری ما نسبت

ک وجود داشته باشد این است که ما مثل ی

.ه ایممتمرکز شدتجربه مشتریان لیزر روی 

-جف بزوس



ش ارتقا تجربه کاربری و افزایعصر دیجیتال در 

Customer Engagement  هدف اصلی کسب و

سب برای ایجاد مزیت رقابتی و کاز جمله بانک ها کارها 

.درآمد پایدار است



89%
ازشرکت ها اعتقاد دارند 

لی پایه اصتجربه مشتری
رقابت کسب و کارهاست 

Gartner

90%
از مدیران شرکت کننده در 

ه و تجربنظرسنجی موافق بودند، 
هدف های تعلق خاطر مشتری

ی استراتژی دیجتال شرکت آنها م
.باشد

MIT-Deloitte

81%
ی، از مدیران شرکت کننده در نظرسنج
تجربه شخصی سازی شده 

اولویت برتر 3را بعنوان مشتری
بعنوان % 39سازمان خود اعالم کردند و 

اولین اولویت

Accenture

85%
بهبود رضایت از شرکت ها 

ب را جز اولویت های کسمشتری
و کار سازمان خود اعالم کردند

Forrester



شودمیاطالقتاریخازایبرههبهدیجیتالعصر
درالدیجیتفناوریهایازاستفادهآن،دروندرکه

اینهببشروابستگیواستشدهرایجآنسراسر
.استرسیدهخودحدباالترینبههافناوری

لکهبنیستبازیازبخشیفناوریآندرکهعصری
.استبازیخود



ویژگی های عصر دیجیتال

قابلیت اتصال
Connectivity

قابلیت تحرک
Mobility

تحلیل گری دیتا 
Analytics

تعامل پذیری
Interactive

توصیه گری
Recommending

نوآوری 
Innovative



Social

Mobile

Analytics

Cloud IOT

Block chain

Biometrics

AI



رفتار ابرمشتریان در پنج بعد اساسی
ه ساز تغییرکرده است و این تغییرات زمین

.توانمندسازی آنها را فراهم کرده است

digital-physical integration
یکپارچه شدن تجربه 

دیجیتال و فیزیکی مشتری 

self-efficacy
و خودکارآمدی، تمایل به کنترل تجربه
انتخاب برندی که بهترین احساس رو
.نسبت بهش دارد برای دریافت خدمت

willingness to experiment

تمایل به امتحان کردن و تجربه کردن 
محصوالت وخدمات برندهای جدید

device usage

استفاده از دستگاه های شخصی برای
انجام کارهای روزانه

information savviness
هوش اطالعات، تشخیص اطالعات ارزشمند از 

انبوه محتوای موجود هنگام تصمیم گیری

Forrester’s report ‘Empowered Customer Segmentation’

شتریان مویژگی های عصر دیجیتال باعث تغییر در رفتار، انتظارات و نگرش مشتریان و ایجاد 
.استشده توانمند 



به مشتریانکارهاانتقال قدرت از کسب و 

ت، درک جدیدی از سرعمشتریان عصر دیجیتال 
ع خدمات، منابشخصی سازی ارتباط با برند ها، 

ین او دارندغنی اطالعاتی، انتخاب های گسترده، 
استانداردهای سطح جدید از انتظارات و 

ار را مدل های سنتی کسب و کتجربه مشتری
.  دگرگون کرده است

ربه نو، این مشتریان با اشتیاق به جستجوی تج
رآورده ساده و دلپذیر هستند و اگر انتظاراتشون ب

نشه به سرعت به محصول دیگه ای سوئیچ
.میکنند

رات و کسب و کارها برای بقای در بازار باید تغیی
درت سرعت رشد مشتریانشان را درک کنند و با ق

 Customer Engagementبرای ایجاد و تداوم

برنامه ریزی کنند و خود را برای استفاده از 
و انتظارات درک و فناوری های نوظهور

جهیز تابر مشتریان این انگیزه های عاطفی
.نمایند

تا پاسخگوی این حد از عطش مشتریان برای 
.دریافت خدمات نوآورانه باشند





ال،دیجیتکامالتجربهخلقدنیایبهورودکلید
.ستادیجیتالهویتمشتریمطلوبویکپارچه

بهرسیدن،نشودحلچالشاینکهزمانیتا
کهستآرزوییدیجیتالیکامالًخدمتارائه

.ماندخواهدباقیآیندهدر

دیلویت



هویت دیجیتال، مسئله چند الیه

Identity layer Purpose Problems

Service delivery دلچسب به افرادارائه خدمات دیجیتال یکپارچه و  ارائه  ناکارآمد یا نامناسب خدمات به مشتریان

Authorization  آنها ارائه خدمات به کاربران بر اساس ویژگی های قوانین و ارتباطات پیچیده در خصوص مجوز ها

Attribute exchange  ذینفعانبرای تبادل ویژگی ها بین هاییارائه روش یعدم امنیت کافی و  ریسک نقض حریم خصوص

Authentication آنها وپیوند دادن افراد به ویژگی های برای ارائه روشی 
تصدیق هویت 

احراز هویت ضعیف یا نامناسب

Attribute collection ثبت و ذخیره ویژگی های کاربر رجمع آوری نادرست یا ناکافی ویژگی های  کارب

Standards  مبرای حاکمیت بر عملکرد سیستاستانداردهاییایجاد و ثباتعدم هماهنگی 



الیتهای این شکاف ایجاد شده در ایجاد هویت دیجیتال ناشی از آشفتگی فع
.بازیگران این حوزه است

مگی دولت، هو ها، نهادهای قانون گذار فینتک ها، بانک فناوری، شرکت های 
ن ای. و تعیین قلمرو خود هستندهستند در حال فعالیت در الیه ای خاص 

.  دفعالیت ها قطعا موثر است و همه بازیگران باید در نقش خود قرارگیرن
اما در نهایت باید  این راه حل ها به هم گره بخورد و یک 

.اکوسیستم هویت دیجیتال قوی و مطمئن را ارائه کنند







ای لعادهاآنها از موقعیت فوق . شوندقدم پیشبایدمالیموسساتبانک ها و

.هویت دیجیتال برخوردارندبرای همنوا سازی بازیگران

ریمحو حفظ مالیقوانینسایرو پولشوییبامبارزه قوانینبه لطف 

.  تندهسخصوص ایننهاد در ترینبالغ مالیموسسات، کاربرانخصوصی

.ندداراعتماد دیگریاز هر نهاد بیشترها بانکبه مشتریان



هویت دیجیتالالزام بانک ها برای ورود به اکو سیستم 

شده، افراد نیدهتما همگیروزمرهزندگیدر دیگریاز زمان بیشتراطالعاتفناوریکهدیجیتالدر عصر : مشتریانانتظاراتتغییر•
، اپل، وکبفیس، اینستاگرام، گوگلچونفناوریهایتجارب شون در محصوالت قول باشون بانکیو مالیخدمات دریافتتجربه 
.میکنندسوئیچایدیگهنشه به سرعت به محصول برآوردهانتظاراتشوناگرو میکنندمقایسه… و آمازون

آیندهای هویت دیجیتال هویت مشتری از این جهت مهم است که در مرکز بسیاری از فر: هویت  دیجیتال در خدمات مالینقش•
نجی ارزیابی ریسک، اعتبارسطراحی خدمات دیجیتال نوآورانه،،موسسات برای  ارائه تجربه مشتری مطلوب. خدمات مالی قرار دارد

.از حمالت سایبری و سواستفاده های مالی و اعتباری، به آن نیاز دارندجلوگیری ومشتریان 

شفافیتافزایشخواستاررا وضع و ایگیرانهسخت قوانینمقررات تنظیمهایسازمانو گذاریقانون نهادهای: قانونیالزامات •
.  باشندمیانمشتریهویتاطالعاتمحافظتدر بیشتریحساسیتو قوانینملزم به تطابق از مالیمؤسسات یعنی. هستندها تراکنش

GDPR, PSD2,eIDAS ,…

و غیرحضوریبا توجه به استقبال افراد از خدمات دیجیتال و: از تقلب پیشگیریبه نیازو هویتاز استفادهسو افزایش•
ار به دنبال ها و جعل هویت نیز افزایش پیدا کرده است به همین دلیل مشتریان و صاحبان کسب و ککالهبرداریها، تراکنشافزایش 

افزایش امنیت و حفاظت از داده های محرمانه خود می باشند



هاانک مزایای نقش آفرینی موثر در اکوسیستم هویت دیجیتال برای ب

 فرایندهایویژگی های کاربر، امکان باز طراحیبرمبنایبا ایجاد یک سیستم هویت دیجیتال : وریبهره
دمات موثر تر فراهم می شود و هزینه های عملیاتی بانکها برای جذب مشتری و سایر خبصورتکاری 

ش کاهفرایندهادرصد کاهش می یابد، همچنین هزینه ها و ریسک خطای انسانی در ۷۰بانکی در شعب تا 
.  قابل توجهی خواهد داشت

د  ایجاد زیرساخت های الزم برای جمع آوری خصوصیات مشتریان، باعث ایجاد بینش ارزشمن: درآمد
هم نسبت به مشتریان شده و فرصت های جدید درآمد زایی از طریق طراحی خدمات و محصوالت  را فرا

ه این داده همچنین امکان کسب درآمد از  تایید هویت مشتری به درخواست آنها  به نهادهایی که ب. میکند
.ها دسترسی ندارند

رفته و با ایجاد زیر ساخت هویت دیجیتال مطمئن، بانک ها میتوانند فراتر از کسب و کار خود: تحول
ی، واسط قابل اعتماد به سایر نهادها خدمات هویت ارائه نمایند و خدماتی از جمله خدمات اجتماعبعنوان

.را تسهیل نمایند.. آموزش، سالمت، بیمه و 



مزایای ایجاد زیرساخت هویت دیجیتال برای بازیگران این اکوسیستم

و کنترل کاربر درحریم خصوصی حفظ -
دسترسی به داده های خود

در جمع آوری و نگهداری داده امنیتافزایش -
های کاربر

در جمع آوری و دسترسی به دادهشفافیت-
های کاربر

ها برای کاربر با تراکنشدر انجام راحتی-
از مزایای هویت دیجیتالبهرگیری

خدمات هویتکنندگانارائه جایگاهتثبیت -
بخش حیاتی از اقتصاد دیجیتالبعنوان

واسطه ها از طریق ایجاد تجربه مستقیمحذف-
نهایی خدماتکنندگانکاربر با ارائه 

، توسط ارائه نوآورانهپیشنهاد های ارائه -
دهندگان خدمات هویت و خدمات کسب و کاری 

اطالعات افرادتجمیعبواسطه بینش حاصل از 

ق خدمات از طریکنندگانبرای ارائه درآمدکسب -
ائه و جذب مشتریان بیشتر و ارفرایندهاتسهیل 

خدمات بیشتر 

ت ، افزایش کارایی در تعامالفرایندهابهبود -
دولت و شهروندان  و صرفه جویی در زمان و 

هزینه

به یارائه خدمات دولتتسهیل در شناسایی و -
افراد و گروههای مختلف

دارایی های افرادردگیریدارایی ها،  بهبود  -

وصیت ، قانون گذاران به خصانطباقارتقا فرایند  -
های معتبر و بروز  افراد دسترسی دارند  

استاندارد، یکپارچه وبصورتجمع آوری داده ها -
شفاف  انجام میشود

دولت و قانون گذارانخدماتدهندگان ارائه کاربران



کارکردبادیجیتالد به اقتصادستیابیبرایکلیدیمناسب، دیجیتالهویتبه دستیابی
درست است

ابل قهمیشهاز موثرتردیجیتالهویتتا شوندمیترکیبهم باعصر، سه روند ایندر 

:باشددستیابی

 ه های و تجرب.. مداوم فنآوری های بیومتریک، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بالک چین وبهبود

شده انجام و بین المللی ارزشمند داخلی 

همراههایو نفوذ تلفن دیجیتالافراد در عصر ترجیحاتو انتظاراتتغییر

رهمینطوو حاکمیتینهادهایدر دیجیتالهویتملیچهارچوبتهیهراستایانجام شده در اقدامات

حوزهاینالمللیبینهایچارچوبو قوانین



درصد می شود۱3تا 3توسعه هویت دیجیتال منجربه رشد تولید ناخالص ملی بین 



، فراتر از مزایای اقتصادی قابل اندازه گیریخلق یک هویت دیجیتال خوب 

اسی غیر اقتصادی مهمی را برآورده می کند؛ این ارزش ها عبارتند از شمول سیارزش های 

به . افیتو اجتماعی، مقابله با محرومیت سیستماتیک، حمایت از حقوق مدنی افراد و شف

رده داری عنوان مثال استفاده از هویت دیجیتال می تواند به جلوگیری از ازدواج کودکان، ب

.و قاچاق انسان کمک نماید



.  ودمیشموجب شناسایی و تمایز یک موجودیت ویژگی هاست که از مجموعه ای : هویت
یشود در فضای مجازی منتسب به اشخاص مکه هاستویژگیمجموعه : دیجیتالهویت 

که ت فناوری هاساز واقع هویت دیجیتال مجموعه ای در . از یکدیگر متمایز میکندرا و آنها 
.دمی تواند در طیف گسترده ای از تعامل های دیجیتال بین افراد و سازمان ها دخیل باش

یق ، شناسه ای است که با اطمینان باال از طرهویت دیجیتال خوب

د است، با منحصر به فرشود، کانالهای دیجیتال اعتبارسنجی و تأیید می 

ند و رضایت فردی ایجاد می شود و از حریم خصوصی کاربر محافظت می ک

.کنترل داده های شخصی را تضمین می کند

مکنزی



دیلویتپنج اصل برای یک شبکه هویت دیجیتال موفق از دید 

 بهرمند شوندآن برای همه کاربران در دسترس باشه و همه  افراد از منافع : المنفعهعام  .

کند و مطابق اکو سیستم مدیریت هویت دیجیتال باید از اطالعات کاربر محافظت: حریم خصوصیارتقا
.یردبا قوانین، اطالعات کاربر تنها به میزان الزم در  اختیار نهادهای مناسب با  قوانین  درست قرار گ

 را در اختیار کاربران بر اطالعات خود کنترل دارند و می توانند تعیین کنند چه کسی اطالعات: محورکاربر
.دارد و به آنها دسترسی دارد

 بایدحوزه اینبازیگرانو . مدت  استبلندو پایدارکارو کسبیکبه عنوان هویتسیستم: پایدارزنده و
دزاییدرآمهایها فرصت هزینهکاهشبر عالوه. دادخواهدنتیجهآنها گذاریسرمایهکهباشندداشته باور

.شدخواهدایجادمتعدد  

 پذیرو توسعه رپذیمقیاسشده است تا ساختهباز استانداردهایبر اساس سیستماین: پذیرباز و انعطاف
.  داده شودپوششکابرانجدیدنیازهایو شونداضافه بتوانندجدیدبازیگرانو باشد



ادعای هویت توسط فرد
(Identity Claim)     

فرد با ارائه داده ها، مستندات و -
.  شواهدی مدعی هویت خود می شود

اثبات هویت(Proofing) 

اعتبارسنجی مدارک و شواهد مشتری-
انجام می شود

تطابق شواهد جهت اطمینان از -
منحصر به فرد بودن هویت

تایید ادعای فرد مبنی بر دارا بودن-
هویت اعالم شده

 فرایند صدور گواهی نامه
(credentialing)

گواهی نامه ها و فاکتورهای احراز -
هویت صادر می شود و به فرد 

.منتسب می شود

استفاده از هویت-3صدور گواهی نامه-2تثبت نام و اثبات هوی-1

 احراز هویت
(Authentication)

فاکتورهای احراز هویت و گواهی -
نامه های فرد کنترل می شود تا 

.هویت فرد تصدیق گردد

 اعتباری سنجی(Verification)
ویژگی های مرتبط با تراکنش از-

، ...جمله کد ملی، حساب، سن و 
.  راستی آزمایی می گردد

مدیریت هویت-4

اعطای مجوز دسترسی

AUTHORIZATIO

N

 نگهداری
(Maintenance)

دد، بروزرسانی، ابطال، فعالسازی مج-
...ازرده خارج کردن و 

چرخه حیات هویت دیجیتال



فاکتورهای معمول احراز هویت و احراز هویت قوی

دارم می دانم هستم

تشخیص چهره•
اثر انگشت•
تشخیص صدا•
تشخیص عنبیه چشم•
تشخیص رفتار•

کلمه عبور•
عبارت امنیتی•
رمز یا الگو•
پاسخ-چالش•

امضای دیجیتال•
توکن سخت افزاری •
(پیامک)سیم کارت•
رمز یکبار مصرف •
اپلیکیشن موبایلی•
(  بانکی/ملی)کارت  •

دچیزی که می دانی

چیزی که هستید

چیزی که دارید

مورد از 2، با ترکیب حداقل احراز هویت قوی مشتری
. گرددفاکتورهای بودنی، دانستنی و داشتنی، تامین می



از همچنان در دنیا روش احراز هویت غالب بر پای کلمه عبور است ، کلمه عبوری که جزء ضعیف ترین روش های احر2۰2۱در سال 
شود، گم می شود، فراموش میشود، نوشته می: هویت است و به سادگی مورد سوء استفاده توسط کالهبرداران قرار می گیرد بدلیل اینکه

...  به اشتراک گذاشته می شود، دزدیده میشود، فروخته می شود و 

اوری چهره، یکی از موثرترین و پر طرفدارترین روش های احراز هویت بر پایه فنتشخیص روش احراز هویت دیجیتال بر مبنای 
ر، امکانپذیر زیرا در وحله اول انسان محور است یعنی با اصول طراحی خدمات انسان محور یعنی مطلوبیت برای کارب. بایومتریک است

توان با بهره بنابراین می. بنیان اصلی احراز هویت در دنیای فیزیکی ،تطابق چهره استهمواره . بودن فناوری و سود آوری تطابق دارد
ربه کاربری لذت گیری از این تجربه آشنا و بهبود تجربه قبلی بصورتی که کاربر سریع، ساده، ارزان و امن به هدف خود دست یابد، تج

.بخشی را برای کاربر فراهم نمود
تخراج در عین حال با توجه به پیشرفت های فناورانه صورت گرفته در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از نظر فنی هم اس

.باشدمشخصه های یکتا و مختص هر فرد بر مبنای چهره برای بکارگیری در ایجاد هویت دیجیتال بسیار کاربردی و موثر می
دمات تا همچنین بر اساس تحقیق های انجام شده استفاده از احراز هویت دیجیتال باعث کاهش هزینه های سازمان های ارائه کننده خ

سی عادالنه درصد می شود، همینطور برای مشتریان نیز بدلیل کاهش هزینه های رفت و آمد و صرفه جویی زمانی، همینطور دستر۷۰
.به خدمات و امکان دریافت خدمات متنوع تر، قطعا سودآور خواهد بود



خیص در ادامه نگاهی به روش های پیاده سازی احراز هویت دیجیتال بر مبنای تش
...چهره خواهیم داشت 
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