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هویت دیجیتال
مبنایی برای تحول در عصر 

دیجیتال



مجموعه ای از خدمات بانکی و مالی را به 

.مشتریان خود ارائه می کنند

بانکداری سنتی

تعداد قابل توجهی از خدمات در بسترهای 

.آنالین به مشتریان ارائه می شوند

بانکداری دیجیتال

خدمات بانکی به صورت کامالً آنالین و بدون 

.وجود شعبه فیزیکی به مشتریان ارائه می شوند

نئوبانک ها

تغییر رویکرد در 

عرصه بانکداری
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هویت دیجیتاللزوم توجه به 

ایجاد تجربه جذاب برای مشتری، کلید موفقیت در بازار رقابتی₋

) Seamless(هویت دیجیتال به عنوان عنصر حیـاتی در سـفر یکپارچـه ₋
مشتری در خطوط و کانال های مختلف کسب وکار

تیایجاد سرویس ها و محصوالت نوآورانه جدید برای خلق مزیت رقاب₋

ناخت هویت ابزار کلیدی برای انطباق با مقررات رگوالتوری در حوزه ش₋
مشتری و محافظت از داده

رای تشکیل پایگاه داده بروز، منسـجم، یکپارچـه در مـورد مشـتری بـ₋
تعریف سرویس های جدید بر مبنای تحلیل مشتریان
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هویت دیجیتال

اسرویس هبهمشتریاندسترسیمیزانوسطحتعیینوهویتاحراز

در صنایع مالیهویت دیجیتال کاربردهای

رویس هاسبهدسترسیدرپیوستههویتاحرازمنظوربهمشتریانبرایاعتبارنمراتمحاسبه

سرویسدریافتقطعزمانتابانکبهورودزمانازمشتریعمرچرخهمدیریتوتعریف

مشتریتجربهبهبودبرایبانکیبینهم پیمانهویتایجادبراینیازموردبسترفراهم سازی

کاربرنیازهایبرمطابقوامننوین،هویتاحرازروش هایتعریف

کسب وکارخطوطتمامیدرکاربرمورددریکپارچهوواحدپروفایلایجاد

حوزهدرموجودمقرراتباانطباقKYC،،تروریسممالیتأمینپول شویی



افتتاح حساب
جمع آوری و ارزیابی اطالعات مشتری

1
احراز هویت کاربران
2شماره شناسایی شخصی، کارت هوشمند، احراز هویت موبایل و بیومتریک
سیستم ها و سرویس های پرداخت
ترکیب هویت دیجیتال با برنامه های پرداخت، احراز هویت، استفاده از اعتبارنامه به 

عنوان آدرس، پرداخت های دولت به شهروندان، کمک های انسان دوستانه 
3

تهیه گزارش در مورد میزان اعتبار
ایجاد پروفایل واحد برای مشتری به منظور ارائه خدمات اعتباری

4

5نگهداری سوابق، مدیریت اسناد و امضای دیجیتال

سرویس های مالیکاربردهای جاری هویت دیجیتال در 
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تشکیل پروفایل ریسک برای هر کدام از مشتریان و ارائه خدمات 

بر مبنای امتیاز ریسک

احراز هویت مستمر

تباری تأمین سطح قابل قبولی از امنیت برای ارائه خدمات مالی و اع

به صورت آنالین

OTPبیومتریک و 

تریان ایجاد سطح اولیه امنیت و اعتماد برای ارائه خدمات بانکی به مش

از طریق کانال های مجازی

گذرواژه و نام کاربری
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 شماره ملی(استفاده از شناسه های قانونی موجود(

بکارگیری طرح های ابتکاری بخش خصوصی

استفاده از داده های اجتماعی برای اثبات هویت

توجه به فناوری های نوین مانند دفتر کل توزیع شده
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جلوگیری از سوء استفاده کارمندان داخلی از حساب های کاربری ممتاز

امنیت تعریف شده با

هویت
مدیریت چرخه عمر هویت و جلوگیری از ایجاد حساب های کاربری بدون استفاده

بکارگیری مجوزدهی بافتاری و ریسک انطباقی برای تعیین دسترسی کاربران و دستگاه ها

جلوگیری از تجمیع دسترسی های کاربران در نتیجه انتقال، ترفیع یا تغییر جایگاه

کاربردهای 

مدیریت هویت و دسترسی
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10

بانک هارویکرد هویتی موجود در 

ــابین  اشــتراک داده هــا و خصیصــه های هــویتی م
بانک های هم پیمان شده

1.

تدوین پروتکل و استانداردی جـامع بـرای پـذیرش.2
هویت هــای اعتبارســنجی شــده یــک بانــک در 

بانک های دیگر
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2017

Our Service

Business Plan

ده در سرویس های ارائه شسطوح دسترسی تعریف 

در سامانه های مختلف با توجه به سطح ریسک

سرویس بانکیمربوط به هر 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor

incididunt ut

 IAL (Identity Assurance Level)

 FAL (Federation Assurance Level)

 AAL (Authentication Assurance Level)



نسل بعدی استراتژی هویت دیجیتال باید از طریق پشتیبانی از توسعه امن سرویس های جدید بتواند

هزینه های مدیریتی برای مدیریت کاربران و دسترسی های آن ها با استفاده از خودکارسازی را کاهش دهد؛•

آیندهای هزینه های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی را به واسطه قابلیت های مدیریت هویت و دسترسی متمرکز مبتنی بر فر•

تکرارپذیر کاهش دهد؛

و مؤثر و کنترل دقیق دسترسی کاربران کاهش دهد؛) Seamless(ریسک عملیاتی را از طریق فرآیندهای یکپارچه •
طالعات را از بهره وری کارکنان را از طریق ارائه هویت واحد مبتنی بر نقش و تجربه کاربری یکپاچه بهبود بخشد و ریسک افشای ا•

.طریق مدیریت کارآمد پیمان کاران خارجی کاهش دهد

هویت دیجیتالاستراتژی 
“

“



ه اقدامات جهانی برای توسعه ب

کارگیری هویت دیجیتال

در ارائه خدمات مالی

13 | سلسله وبینارهای هویت دیجیتال شرکت برهان  |  کاربرد هویت دیجیتال در نئوبانک ها  |  تورج اکبری  



ز سیستم های هویت دیجیتال ا
ود نقش تعیین  کننده ای در بهب
دسترسی و دسترس پذیری 

سیستم های مالی
.  برخوردارند

دفرآیندرریسکبرمبتنیرویکردازمی تواننددیجیتالهویتسیستم های

.نماینداستفادهمشتریاناطالعاتارزیابیوجمع آوری

FATF
Digital Identity

مشتریغیرحضوریشناساییدراعتمادقابلومستقلدیجیتالهویتسیستم های

یسکر سطححتیوریسکازاستانداردیسطحمی توانندآنالینتراکنشانجامو

.دهندارائهرارلفیزیکیتراکنش هایازپايين تر



1سوال  2سوال  3سوال 
تال آیا سیستم هویت دیجی

مجوزهای دولتی الزم برای 
استفاده در  جمع آوری و 
ا ارزیابی اطالعات مشتری ر

دریافت کرده است؟

آیا شما از میزان استحکام و 
سطح اطمینان سیستم هویت

دیجیتال مورد نظر آگاهی 
دارید؟

آیا سیستم هویت 
دیجیتال سطح اطمینان
کافی برای ریسک های 

/  مرتبط با پول شویی
تأمین مالی تروریسم 

فراهم می کند؟

:تصمیم
ل در بین چندین گزینه، راه ح

مناسب با توجه جمع آوری و 
ارزیابی اطالعات مشتری و 
.ددیگر فاکتورها انتخاب شو

سیستم هویت 
دیجیتال مستقل و 
.قابل اعتماد نیست

الزم تا ارائه پشتیبانی
نمی تواند برای 

جمع آوری و ارزیابی 
اطالعات مشتری 

.استفاده شود

:  اقدام
/  نانجام ارزیابی میزان اطمینا
آن اعتماد سیستم یا دریافت

سیستم هویت دیجیتال، .از نهاد ثالث انجام شود
ه و مستقل و قابل اعتماد بود

می تواند برای جمع آوری و 
د ارزیابی اطالعات مشتری مور

.استفاده قرار گیرد

خیر

بلی

بلی

بلی

هویتی که با اهـداف عمـومی از 
جانب دولت ارائه شده است؟

ــمین ــت تض ــه دول ــویتی ک / ه
صـــدور آن را انجـــم / ممیـــزی
می دهد؟

هویتی که ممیزی و صدور آن از
طرف دولت تأييد شده است؟

خیر

تریجمع آوری و ارزیابی اطالعات مشبرایسیستم هویت دیجیتالفرآیند تصمیم گیری در مورد استفاده از 



شامل جمع آوری، ارزیابی و تأييد شواهد هویتی و اطالعات مرتبط با فرد و ثبت 

موجودیت و صدور اعتبارنامه مناسب برای آن

اثبات هویت و ثبت نام

استفاده از فاکتورهای چهارگانه برای احراز ادعای فرد و اقدامات مورد نیاز 

برای پاسخگویی مدیریت رویدادها در چرخه عمر هویت 

احراز هویت و مدیریت چرخه عمر هویت

ه توانایی استفاده از اعتبارنامه سیستم هویت دیجیتال ب

منظور اثبات هویت رسمی کاربر در کسب وکارهای مختلف

)اختیاری(قابلیت حمل 

امکان تبادل هویت رسمی و اطالعات احراز هویت در بین مجموعه ای از 

سیستم های شبکه از طریق معماری هم پیمان شده و پروتکل های مرتبط

)اختیاری(همکاری متقابل 

1

2

3

4

FATFاز دیدگاه هویت دیجیتال ویژگی های اصلی سیستم 
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PAGE

PAS 499 شامل مالحظات و دستورالعمل هایی برای شناسایی هویت و احراز هویت در

ینان اطموحـسازمان های دیجیتال مشمول الزامات رگوالتوری برای شناسایی هویت با سط

.  تعریف شده و احراز هویت قوی مشتریان است

PAS 499ی عملیات مدیریت مرتبط با سیستم های شناسایی هویت و احراز هویت قو

:مشتریان را پوشش می دهد که شامل موارد زیر است

اعتبارسنجی هویت

تأييد هویت

ثبت نام

احراز هویت

مرجع تفویض اختیار و مجوزدهی

امنیت و قابلیت استفاده

مدل های ریسک احراز هویت
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بکارگیری احرازهویت تطبیقی ریسک محور
احراز هویت آگاه از بافتار، چارچوب های قانونی و قاعده محور 

استثناها، فعال کردن احراز هویت تطبیقی/ برای معافیت ها

مجوزدهی رابط کاربر
ر تالش برای اعتمادسازی نزد کاربر د

فرایندها و صفحه ورودهای بانکی

گام اول

گام چهارم

گام پنجم

ی   PSD2قویاحراز هویت درتجربه خوب مشتر

شفاف سازی رضایت مشتری
له اطمینان از پشت سر گذاشتن مرح

تأييد اطالعات توسط مشتری
گام دوم

استفاده از احراز هویت جداگانه 
ی استقبال مشتریان از امنیت ناش

شده از احراز هویت ثانویه
گام سوم

هدایت اپلیکیشین به برنامه کاربردی
استفاده از برنامه های کاربردی ثانویه 
به جای هدایت کاربر به صفحه وب



مدیریت ارتباط با مشتری
شناسایی و تخصیص شناسه واحد به مشتری در تمامی کانال های ارتباطی

برای هویت دیجیتالفرصت های

بانک ها و مؤسسات مالی

ارائه سرویس های ارزش افزوده

مدیریت دسترسی کارمندان و پیمان کاران

ارائه سرویس های احراز هویت با توجه به پایگاه قدرتمند اطالعات مشتریان

محافظت از دارایی ها و منابع حیاتی سازمان با تعیین سطوح دسترسی
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تدوین استراتژی هویت دیجیتال

در کنار شمامشاورنقش 

سنجش بلوغ مدیریت هویت و دسترسی سازمان

تدوین نقشه راه توسعه سرویس های ارزش افزوده مبتنی بر هویت

راهکارهای مدیریت دسترسی ممتاز برای محافظت از دارایی های حیاتی

تعیین سطوح ریسک سرویس برای احراز هویت و تأمین رضایت کاربر 

تبیین الزامات برای توسعه سیستم های هویتی آینده
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ه با تشکر از توج

شما

74الکپکردبچه،شهیدبرادرانکوچهصابونچی،شهیدخیابانخرمشهر،خیابانشمالی،سهروردیخیابانتهران،

info@borhanid.com

www.borhanid.com

borhanid.ir
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