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 مقدمه

ارائه خدمات  .گیردمیقرار های مدرن های استراتژیک بانکبرنامه درجهت کسب مزیت رقابتی در ر مشاوره که ام ستا متمادیهای سال

 پذیرد: در راستای تحقق دو هدف کلیدی صورت میاغلب ها مشاوره از سوی بانک

 و  آفرینی برای مشتریان و جلب رضایت آنهاراهنمایی و ارزش ▪

 . درآمد برای بانک آفرینی و کسبارزش ▪

کاهش معوقات  جلوگیری از اتالف سرمایه، تخصیص بهینه منابع بانکی، خدمات مشاوره، مزایای مهمی همچون شدهکارشناسیاجرای 

گذاری ریزی و سرمایهتوان انتظار داشت برنامهترتیب میینه ارا در پی خواهد داشت. بافزوده خلق ارزش و کاهش ریسک اعتباری بانکی،

  .)بانک و مشتری( به ارمغان آوردبرد را برای طرفین -در راستای اشاعه خدمات مشاوره، وضعیتی برد

های مطرح دنیا در پی آن هستند که امر داری دیجیتال، بانکوقوع تحول دیجیتال و همسو با آن بانک بادر عصر انقالب صنعتی چهارم 

 ای و کارآمدتری با سهولت بیشتر و هزینه کمتر به مشتریان خود ارائه دهند. صورت اتوماتیک، حرفههمشاوره را ب

و بانکداری باز بانکداری شناختی در این نوشتار ابتدا به خدمات مشاوره در بانکداری سنتی پرداخته شده و سپس این خدمت در 

 مطرح شده است.هایی از بانکداری دیجیتال نوان زیر مجموعهعهب

 بانکداری سنتی و مشاوره

صورت به)به را شعفضای  بخشی از هاست. اغلب این بانکا های مطرح دنیامساله مشاوره یکی از ارکان بانک ،های انجام شدهطبق پژوهش

از مشاورهای متخصص بانکی و مشاورهای  ،به نیاز مشتریانبسته همچنین دهند. تخصیص میمشاوره با مشتریان خود  به فیزیکی(

های هیا برای مشاور انجام دهند صورت تلفنیهب این کار را توانندکنند. مشتریان میاستفاده می ارائه خدماتگذاری برای های سرمایهشرکت

 از نظرهای کارشناسی استفاده کنند.  و مراجعه حضوریوقت قبلی  با تر خودتخصصی

شرح وظایف آنها  درکه این مهم  چرا کنند،پیدا می از فرآیندهای بانکی فراترتوضیحات  ارائه برایجالی مکمتر  در ایران کارمندان شعبه

های اخیر دهند. البته در سالپاسخ میخیلی کوتاه  ،مشتریان در صورت پرسش ،های شخصیتیبسته به ویژگیبا این حال . قرار ندارد

 ند.اهها اقداماتی در این خصوص انجام دادبرخی بانکصورت موردی دیده شده که هب
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 تر شده است.رنگحضوری هم کم صورتهسنتی ب امر مشاورهو کاهش مراجعه حضوری به بانک،  با کاهش تعداد شعب بانک و ادغام آنها

 بانکداری شناختی و مشاوره

کارگیری فرآیندهای هبا بتریان در دست دارند و در نتیجه قادر هستند های حجیمی از مشاز کسب و کارهایی هستند که داده ها یکیبانک

ای را به سازی شدههای دقیق و شخصیکارگیری محاسبات شناختی، مشاورههطور کلی بهیادگیری ماشین و ب هایکاوی، مدلداده

 مشتریان ارائه دهند.

ند تا هم شناخت نسبت به مشتریان بیشتر شود و هم شناخت نسبت به کسب و کار بانک و حتی سایر کسب اهموجب شد هااین فناوری

 به مشتریان ارائه شود. یمشاوره کارآمدترو به این ترتیب  شودتر و کارها دقیق

صورت مکانیزه و هوشمند هفرآیندهای مشاوره بتا برخی از  کردهکارگیری هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی این امکان را فراهم هب

هایی از این فرآیندها نمونه 3هاباتو انواع چت2، روبو ادوایزر1هایی مانند اسمارت ادوایزرفناوری ها صورت گیرد.باتوو حتی از طریق ر

 هستند.

 

 

 

 بانکداری باز و مشاوره

 انواع مشاورهیکی از سپاری کنند. گذاری برونهای سرمایهمشتریان خود را به شرکتهای مالی به هایی از مشاورهتوانند بخشها میبانک

شود گذاری است؛ این خدمت موجب میایهاست. مدیریت ثروت یکی از مهمترین خدمات مشاوره سرم 4، مدیریت ثروتدر این خصوص

در اختیار مشتریان قرار حسب نیاز را  اطالعات مربوط به محصوالت و خدمات و حتی توسعه کسب و کارها ،گذاریکه مشاوران سرمایه

 دهند.

 
1 Smart Advisor 
2 Robo Advisor 
3 Chabot  
4 Wealth Management 
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یا وب، خدمات  تحت موبایل هایکمک سیستم اب که نداهپا به عرصه گذاشت همشاور خدمات ماموریت ی بایهاتکهای اخیر فیندر سال

تولید کرده  رامورد نیاز  5یبرنامه کاربرد هایواسطتوانند ها می، بنابراین بانککنندصورت آنالین به مشتریان ارائه میهب مدیریت ثروت را

 ها قرار دهند.تکدر اختیار این قبیل فینو  

 

 

 

 .ارائه خواهد شدمطالبی  6دهندههای پیشنهادآتی در خصوص بانکداری دیجیتال و سیستم در نوشتارهای

 

 
5 API 
6 Recommender Systems 


