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صنعت بانکداری با توجه به انقالب صنعتی چهارم و ورود به این دوران نیازمند عناصر چابکی و    

ها برای دستیابی به مزیت رقابتی و پاسخگویی به نیازهای عصرر جردیرد  خالقیت است. بانک

  های تحول دیجیترال و اسرترراترژی اند. برنامه های دیجیتال نموده مبادرت به تدوین استراتژی

ترین اقدامات برای توسعه بانکداری دیجیتال است. ایجاد و حرظر   هویت دیجیتال از جمله مهم

مزیت رقابتی نیازمند داشتن الگوی جامعی برای توسعه و تحول مشتری محور با رویرکرردهرای 

ها برای رویارویی با پارادایم مدرن بانکی نیازمند استراترژی و تردبریرر  راهبردی است. لذا بانک

 .های عصر جدید هماهنگی داشته باشد ای هستند که با نیازها و اولویت ویژه

 

 بانکداری در عصر دیجیتال

رو کررده  های اساسی به ویژه در حوزه هویت روبه ها را با چالش تحوالت عصر دیجیتال بانک   

است. پاسخگویی به نیازهای مشتری در این دوره باید بر اساس شناخت کرایری از ترمرامری 

گریرری از  ها با برهرره های اکوسیستم بانکداری باشد. شناخت کامل این موجودیت موجودیت

پذیر خواهد بود. هویت دیجیتال یک منبع کلیدی بررای اقرترصراد و  هویت دیجیتال امکان

هویت دیجیتالی   ها باید استراتژی ها نیز درست مثل دیگر سازمان بانکداری جدید است و بانک

 خود را توسعه دهند. آینده بانکداری با آینده هویت در هم تنیده است.



های نهظتره و ااتری  از جمله خصیصهباز بودن    

ها و  است. شناخت کامل موجودیت عصر دیجیتال

تضمین امنیت در چنریرن شررایرکری یرکری از 

ها است. طربریرعری  های اساسی برای بانک چالش

است كه در دوران انرقرالب صرنرعرتری چرهرارم 

رویکردهای پیشین حظ  امنیت و جلروگریرری از 

سرقت و کالهبرداری پاسخگو نربراشرنردی حرتری 

های این عصرر  رویکردهای سنتی گاهًا با خصیصه

رسد راهرکرارهرای  در تضاد نیز هستند. به نظر می

هویتی و امنیت مبتنری برر هرویرت یرکری از 

در  »هویت«راهکارهای مهم در این زمینه باشند. 

دار امنیت است؛ از ایرن  عصر دوم اطالعات طالیه

تواند پاسخ مناسبی بررای  روی هویت دیجیتال می

تضمین امنیت در  دوران انقالب صنعتی چرهرارم 

های هویتت  استراتژیباشد. بر این اساسی توسعه 

هرای مردیرریرت  و به کارگیری سیسترم دیجیتال

هویت و دسترسی یکی از راهبردهای ضروری ایرن 

های پاسخگویی  عصر به منظور دستیابی به قابلیت

 به نیازهای مشتریان خواهد بود.

هرای  ها و اسرترراترژی بنابراین برای تحقق طرح   

دیجیتال صنعت بانکداری و تضمین امرنریرت در 

بانکداری دیجیتال باالخر  برانرکرداری براز و 

های موجود در ایرن برانرک  گیری از پتانسیل بهره

شود که تدوین اسرترراترژی هرویرت  پیشنهاد می

هرای برانرک در  دیجیتال همراستا یا دیگر طررح

 گیرد.  دستور کار صنعت بانکداری قرار 

 هویت دیجیتال بستر توسعه بانکداری دیجیتال
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های هویت دیجیتال باید مبانی مورد نیاز را فراهم کرده و  مندی از قابلیت صنعت بانکداری برای بهره
 خدمات تخصصی زیر را دریافت نماید.

 

 سازی مدیران عالی و کارکنان بانک در حوزه هویت دیجیتال؛ آموزش و فرهنگ 

 بررسی وضع فعلی مدیریت هویت دیجیتال در بانک؛ 

 های مطرح در به کارگیری هویت دیجیتال؛ های پیشرو و بررسی بانک مطالعات تطبیقی بانک 

 بررسی جایگاه هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی در صنعت بانکداری ایران؛ 

  تحلیل شکاف به منظور ترسیم وضع مطلوب مدیریت هویت دیجیتال برای بانک؛ 

 های دیجیتال بانک؛ تدوین استراتژی هویت دیجیتال همراستا با استراتژی 

 تدوین نقشه راه مدیریت هویت دیجیتال بانک؛ 

 کار و به کارگیری راهکارهای عملیاتی مشاوره در انتخاب پیمان . 

 های هویت دیجیتال  مندی از قابلیت مبانی بهره
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 سازی هویت دیجیتال طراحی معماری و متدولوژی پیاده

 تدوین نقشه راه و استراتژی هویت دیجیتال

 بررسی تأثیرات هویت دیجیتال بر بانک

 مسیر تحقق هویت دیجیتال صنعت بانکداری

 تدوین اسناد راهبردی حوزه رگوالتوری

 تعیین معماری و برنامه عملیاتی هویت دیجیتال

 تدوین اسناد راهبردی هویت دیجیتال

 تبیین استراتژی هویت دیجیتال سازمان

 تدوین سند وضع مطلوب هویت دیجیتال بانک

 سازی هویت دیجیتال تبیین متدولوژی پیاده
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 تبیین جایگاه فعلی هویت دیجیتال

 بررسی و تحلیل شکاف 

 تبیین وضع موجود هویت دیجیتال



 های بانکداری دیجیتال در بانک؛ ها و برنامه کمک به تحقق طرح 

 ساز مسیر سفر  دیجیتال مشتریان؛ عنوان یکپارچه  گیری از هویت دیجیتال به بهره 

  همگامی با استانداردهای جهانی در حوزه تأیید هویت راه دور مشتری؛ 

 های نوین احراز هویت همراستا با نیاز عصر حاضر و مطابق با نیاز کاربر؛ تعریف روش 

 گیری از مدیریت ارتباطات هویت دیجیتال برای تعریف محصوالت جدید؛ بهره 

 ترسیم تصویری قابل اعتماد از بانک در ذهن  مشتریان عصر دیجیتال؛ 

 مبارزه با جرائمی چون پولشویی، تقلب، نشت داده و جعل؛ 

 توانمندسازی بانک برای مدیریت دسترسی امن 

 کاران به منابع و کارمنتدان، مشتریان و پیمان         

 های بانک. دارایی         

 ترین دستاوردهای هویت دیجیتال برای صنعت بانکداری  مهم

 ترین متاع "هویت با ارزش
 برای شهروندان در آینده خواهد

 بود و اساسًا به صورت آنالین وجود
 خواهد داشت."

 اریک اشمیت، مدیر عامل اسبق گوگل 
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 info@borhanid.com 

www.borhanid.com 

 

 

در قرالر    4334از سال ”  برهان“ شرکت راهبران هویت مجازی آینده  
هرای  گروه تحقیقات راهبردی هویت دیجیتال با محوریت یرعرالریرت

مکالعاتی و تحقیقاتی در حوزه هویت دیجیتال آغاز به کار کررد. ایرن 
هرای  ای در قرالر  گرروه رشته گیری از متخصصان بین شرکت با بهره

تخصصی به شناساییی بررسی و تحرلریرل مروضروعرات راهربرردیی 
سازی کالن راهبردی و عملریراتری حروزه  و مدلمعماری پژوهیی  آینده

پردازد. شرکت برهان  درصدد ایرجراد  مدیریت هویت و دسترسی می
 اولین پایگاه قدرتمند علمی و یناوری هویت دیجیتال در کشور است.

 

021-88517419 

021-88517698  

 مرجع هویت دیجیتال ایران


