بانکداری در فضای چندابری دوگانه
حرکت به سمت معماری جدید کسب و کار برای خدمات مایل
ر
ر
اطالعات رشکت بهسازان ملت
متجم  :سید رضا یبن هاشیم متخصص و معاونت بانکهای
ی
ر
ی
اهتان
قوانی متنوع و شسختانه
پیچیدگ زیرساختهای آی رت،
امنین  ،قابلیت انعطاف پذیری باال و ر ر
ی
پشتیبات در سیستمهای بانیک بسیار مشهود و قابل توجه هستند .به
متنوع و هزینه های نگهداری و
ر
ی
عنوان مثال برای یک سیستم اینتنت بانک ی
تجهتات
چتی حدود  30شور ،اپلیکیشن شور و سایر
ر
بایسن به گونه ای آراسته شوند که شویس مطلوب بدهد .حال تصور کنید در یک بانک برای هر
ر
اهتی و مدیریت هزینه این زیر ساخت
سامانه و در کل چقدر نیاز به زیر ساخت آی ت وجود دارد .ر ر
ی
بسیار اهمیت دارد و یم تواند یک بنگاه اقتصادی مثل بانک را به طرف ورشکستیک حرکت دهد .از
این رو نیازمند زیر ساخت ارزان ،معطف و اماده یم باشد که بتوان با توجه به نیاز بازار بصورت لحظه
ی
ر
کنوت
اهتان قرار گتد و به تبع آن بتوان در بازار
ای فراهم شود و در دستس توسعه دهندگان و ر ر
رقابت کرد.
امروزه بر کیس پوشیده نیست استفاده از زیر ساختهای ابری عالوه بر دارا بودن انعطاف پذیری باال،
ر
ری
امنین
همچنی زحمت بروز کردن و رعایت اصول
برای استفاده کننده بسیار ارزان و بارصفه است و
ر
ر
داشیی
ری
داشی بک آپ دیگر بعهده شویس گتنده نیست .شکتهای شویس دهنده ابری با
و
تکنولوژی های ر
پیشفته و با استفاده از منابع بصورت بهینه توانسته اند شویس ابری را بگونه ای
ارائه دهند که استفاده کننده گان را از هر نوع ایجاد ،حفظ و نگهداری زیر ساخت شخیص رت نیاز
کنند.
نزدیک به دو دهه است که با تمرکز سیستمهای بانیک در یک زیر ساخت و مرکز داده ر
مشتک توانسته
اند انقالب عظییم در این موضوع داشته باشند .حال با توجه به امکانات زیر ساختهای ابری یم توان
ی
آنتوت
شاهد تغیتات بزرگ دیگری بود و بیش از گذشته خدمات بانیک ارائه گردد .در مقاله پیش رو
لیپ در مقالهای به ر
تشی ح موضوع زیر ساخت ابری دوگانه باز پرداخته و چالشهای مهاجرت از
سنن به مدل ابری را ر
سیستمهای ر
تشی ح کرده است .امید است با خواندن این مقاله نسبت به این
ر
بیشتی داشته باشند.
موضوع در جامعه بانیک و فن آوری اطالعات آگایه

کارشناسان موضویع
ی
آنتوت لیپ
ی
آنتوت لیپ رییس بخش ر
استاتژی ،بانکداری و بازارهای مایل آیتام است که در حال ی
حارص ،حایم
ر
ر
توسعه و اجرای ر
مشتیان بانیک و بازارهای مایل در شاش
استاتژی آی رتام برای ارائهی خدمات به
ی
جهان یمباشد .وی در زمینهی ابتکارات مهم ر
سازمات و تحوالت کسب و کار ،در بخش
استاتژی،
ر
صنعن و مشاورهای حضور فعال دارد.
خدمات مایل ،در زمینههای متنوع

کلمات کلیدی

تحویل شتابان
سازگاری عوامل کالن اقتصادی به سمت دیجیتال شدن ،محرک شی ع تغیتات ساختاری در صنعت
بانکداری است .بانک ها با باز ر
اندییس مدل های کسبوکار و سوق دادن فعالیتهای خود در این
راستا ،در حیطهی اقتصاد ،صنعت و مرصفکنندگان یمتوانند رقابت چشمگتی داشته باشند.

اقدایم متعادلکننده
رقابن ،بانکها با چالش تعادل ر
ر
بست زیرساختهای مورد نیاز و
برای ایجاد ساختار دیجیتال شی ع و
ر
ی
در نهایت انعطافپذیر در حمایت از نوآوری مدل کسب و کار و تحول ،با درنظر گرفی الزامات امنیت
و انطباق با قوان ی
ی مواجه هستند .به این صورت که محیط چندابری باز و دوگانه که نمایانگر ترکی رن از
ً
ر
سفارشسازی ابر خصویص است ،کامال متناسب با صنعت خدمات مایل
انعطافپذیری ابر عمویم و
یمباشد.

رسیدن به هدف
مزایای مهاجرت به سمت چندابری باز و دوگانه مشهود است اما در این راستا حجم باالی کار ،تع ی
یی
ر
صنعن که برای اولویتبندی
زمان ،نقطه مهاجرت زمان و نتوی زیادی را یمطلبد .یک رویکرد مدون
جریانات کاری منطبق با معیارهای ی
فن و کاری طرایح شده باشد ،یمتواند رسیدن به هدف را تسهیل
بخشد.
مست بانکداری به ابر
ی
طوالت دارند .سیاستمداران در این
بانکها در ایفای نقش سیستمهای مایل و اقتصاد ،سابقهی
ی
زمینه ،با خدمات محوری بانکداری و حاشیههای سود سالم و ماندگار ،ارزشآفرین کرده و به عنوان
تسهیلکنندگان تجارت و ایجاد ثروت ،خدمات ارزندهای را ارائه دادهاند .اما امروزه در یت تغیتات
تدرت به شدرگیم رسیده است که خدمات مایل را به چه کیس ،چه چ یتی ،چه ی
زمات ،چرا و چگونه
ی ی
ارائه دهد.
ً
عالوه بر محیط چالشبرانگ یت کالن اقتصادی ،بانکها با رفتارها و انتظارات دایما در حال تکامل
ر
مشتیان در یک دنیای فزایندة دیجیتایل دست به گریبان هستند .رقبای جدید مراقب این انتظارات با
مدلهای کسب و کار نوآورانه ،کاهش اصطکاک میان زنجتههای ارزش و ایجاد اکوسیستمهای نوآور
ی حال ،تکثت مستمر دادهها ،افزایش الزامات انطباق با قوان ی
هستند .در ع ی
ی ،تهدیدهای امنی رن رو به
رشد و پویات در حال تغیت نتوی کار ،همچنان بر حوزهی خدمات مایل اثر گذارند.
به این ترتیب ،سازمانهای مایل با تحول در سیاستگذاری های خود ،اقدام به ایجاد توانمندیهای
دیجیتایل جدید برای رقابت در عرصة پلتفرمهای مختلف کردهاند .مانند سایر سازمانهات که این
تغیت را تجرهه کردهاند ،بانکها ن یت با چالشهای تکنولوژییک مرتبط با زیرساختها ،برنامههای
کارهردی ،فرآیندها ،دادهها و درگت کردن ر
مشتیان مواجه هستند .در ی
عی حال ،صنعت بانکداری باید

ی
دگ بی ر
شتی را به
خود را با سختگتانهترین استانداردهای امنی رن و انطباق با قانون وفق دهد که پیچی
همراه دارد.

کین) باز
نگرش :تعریف چندابری دوگانة (تر ر
چندابری دوگانه باز (که از این پس در این مطلب اختصارا چند ابری یم نامیم) یک محیط بنیادی
است که تحول اثرهخش دیجتیال را امکانپذیر یمسازد و ر
بستهای رایانش مرسوم را با خدمات ابری
ر
دولن و مدیریت شده ،یکپارچه یمسازد .در اصل ،ابر دوگانه یک محیط رایانش است که
خصویص،
ر
حجم کار و پیوندها با مناسبترین ر
بستهای محاسبات را تلفیق یمکند .همهی این خدمات باید طوری
مدیریت شوند که گوت طرایح شدهاند تا به عنوان یک محیط متحد و واحد عمل کنند.
رهتان بانکداری به شاغ ابر یمرفتند تا نیازهای زیرساختاری خود را برای انعطاف کسب
یط سالها ،ر
ی
همچنی امنیت و انطابق الزم با قانون را فراهم کنند .بر اساس گزارش سال
و کار مرتفع سازند و
 2020در خصوص کارهرد ابر در صنعت ،امروزه  91درصد مؤسسات مایل ،فعاالنه یا از خدمات ابر
استفاده یمکنند یا برای شش ایل نه ماه آینده استفاده از آن را برنامهریزی کردهاند .این آمار دو برابر
چهار سال گذشته یمباشد .البته ،حجم کاری بانکداری قانونمند به یک محیط ابری عمویم تغیت کرده
ً
ی  9درصد ر
کمت از میانگ ی
تقریبا به طور میانگ ی
ی سایر صنایع را نشان یمدهد.
است و این آمار
قابلیت قیاس و چابیک موجود از طریق زیرساخت ابری یمتواند سازمان را برای تغیتات شی ع و پاسخ
ر
رهتان واقعب ی
ی این
به تغیتات بازار بهت تجه یت کند ،همانند آنچه که مرتبط با پاندیم بیماری است .ر
درس را با یک رویکرد چند ابری  ،یک گام به جلو بردهاند که درهرگتنده ر
بستهای چندگانهی عملی رات و
ی
همچنی نمایانگر خصوصیات ترکی رن امنیت و انعطافپذیری هستند .مهاجرت موفق به سمت یک
محیط چندابری نیازمند بررش از منظر الزامات منحرص به فرد صنعت بانکداری است که ر
بستی
مناسب برای هر خدمت یا کارهرد است.
ً
سیستمهای بانکداری قدییم مشخصا منعطف نیستند و سازگاری با فناوریهای جدید یا بکارگتی
کارکردهای جدید را پر هزینه یمسازند.
ی
زمات برای تغیت در معماری
ر
مشتیان مواجه هستند که از طریق مدلهای جدید
بانکهای امروزی با چالش تجرهه های جدید
ر
کسب و کار ی
ی حال به کاهش هزینههای عملیات منجر یمشوند .همچن ی
مبتن بر پلتفرم و در ع ی
ی ،باید
برای پاسخ شی ع به نگرشهای متغت بازار و ر
مشتی ،چابک بمانند .این اندازه انعطافپذیری ،خود
نیازمند تحول عملی رات برای حمایت از تکرار مستمر و تنظیم مدل کسب و کار است .در ع ی
ی حال،
بانکها باید به تمرکز خود بر بهینهسازی مدیریت ریسک ،انطباق و ر
استاتژیهای امنیت ادامه دهند
و آنها را در کل فعالیتهایشان به کار بگتند.
ر
ر
خوت با
رفع این چالشها نیازمند معماری جدید کسب و کار است .مدلهای صنعن سنن تناسب ر
ر
مشتی همراه است.
واقعیت دیجیتال امروز ندارند چرا که با سیطرهی نوآوری شی ع ،با محوریت

سیستمهای ر
سنن که ماهی رن یکپارچه و پیچیده دارند ،فاقد انعطافپذیری هستند .سازگاری با فناوری
نامتناسن از
جدید و استفاده از کارکردهای جدید را پر هزینه یمسازند .به عالوه ،آنها محرک م یتان
ر
تمرکز و هزینههای عملی رات بر فعالیتهای دفاتر واسطه و پشتی ی
بات هستند که مغایر با آیتمهات است
که به ر
مشتیان نزدیکتر هستند و بازده سود باالتری دارند.
ً
ر
سنن ،حایم اکوسیستم تعمیم یافته ،فرآیندها و سیستمهای توانمند
الزاما ،سیستمهای بانکداری
شده با هوش مصنویع و جریانات کاری هوشمند نیستند .بانکها باید شیوه های جدید و محیطهای
عملی رات هوشمند را ایجاد نمایند که درهرگتندهی مدیریت ریسک ،امنیت و انطباق در هستهی مرکزی
خود هستند (شکل .)1

شکل  .1مهاجرت به سمت معماری جدید کسب و کار
فردا
ر
عمليات ،هوشمند و
مدوالر،
چابک

ديروز
يکپارچه ،پيچيده ،منعطفو
گران

اکوسيستمهاي چندگانه

ر
دفت
مديريت

ارزش کسب و کار

.1
بازتعريف مشارکت
ر
مشتي در بطن اکوسيستمهاي
کارهران
.2
عملیات دادهها و
هوض مصنویع گونه
.3
هزينههاي ساختاري
ی
پايیتر ديجيتال در عملياتهاي
منتقل شده
.4
ريسک،
مديريت
امنيت و انطباق بر اساس
طرایح

ر
شناخن
تحليلگرات

دفت ی
ر
ميات

فرآيندها

ر
دفت
ی
پشتيبات

ارزش متمايزکننده

مطلوهيت
محوري

متاث هسته مرکزي چندگانه

یک رویکرد چندابری دوگانه باز به بانک اجازه یمدهد بدون این که آن را به یک راهحل یا ارایهدهنده
واحد و منفرد محدود کند ،خدمات ابر خود را ر
گستش دهد.
یک رویکرد چندابری که شامل ترکی رن از انعطافپذیری ابر عمویم و ابر خصویص و خصوصیات
ر
رقابن مورد نیاز باشند .این امکان به بانک آزادی
امنی رن ،محیل است که یمتوانند نمایانگر یک مزیت
عمل یمدهد تا به فراسوی مراکز دادههای خود و به خدمات ابری ،بدون محدود کردن آن به یک
پلتفرم یا ارایهدهنده راهحل ی
فن برود .این یمتواند به کاهش ساختاری هزینه ،فعالیتها و همچن ی
ی
ی
توازن مالکیت و در نهایت انعطافپذیری با ر ی
قانوت کمک کند .با انتقال حجم کار به پلتفرمهای
التام
عملی رات چندگانه معماری چندابری ،امکان د ر
ستش به دادهها و جریانات کاری را فراهم یمسازد.
مهاجرت موفق به یک محیط چندابری ،نیازمند دانش ر
عمق درهارهی الزامات کارکردی بسیاری از
ر
صنعن و ظرفیتهای پلتفرمهای مختلف است .این موارد عبارتند از پیکرهندیهای
حجم کارهای
ر
داخل و خارج سایت مانند مراکز سنن رایانش ،زیرساخت به عنوان یک خدمت ( ،)IaaSپلتفرم به
عنوان یک خدمت ( )PaaSو نرمافزار به عنوان یک خدمت (( )SaaSشکل .)2

شکل  .2مهاجرت حجم کار به محیط جایگزین ابری

سنجش موانع مهاجرت
بخیس از ایجاد یک تحول موفق دیجیتال و ر
ر
استاتژی مهاجرت و انتقال حجم کار ،درهرگتندهی ارزی رات
سه حوزهی کلیدی است :مورد کسب و کار ،بلوغ دیجیتال و توانمندی ارایهکننده (شکل .)3

بلوغ ديجيتال

چندابري
دوگانه باز

توانات ارايه کننده

مورد کسب و کار

شکل  .3مالحظات مهاجرت

مورد کسب و کار
بانکها ی
زمات با چالش بر هم خوردن تعادل مواجه هستند که نیازهای کسب و کار را نسبت به
تواناتها و محدودیتهای فناوری اطالعات در نظر یمگتند .از یک سو ،باید فرآیندهای محوری
ی
بانک متحول شده و هزینهها ،ریسکها و پیچیدگها کاهش یابند ،از سوی دیگر ،به انعطافپذیری در
حمایت از نوآوری مدل کسب و کار ،درگت کردن اکوسیستم و واکنش شی ع نیاز است .یک بخش
کلیدی ،توسعه ر
استاتژی مهاجرت درهرگتنده سنجش هزینهها و مزایای یک پلتفرم جدید نسبت به
متاث شمایهگذاریهای موجود و هزینههای مهاجرت یمباشد.

بلوغ دیجیتال
ً
مؤسسات مایل باید تع ی
یی کنند که آیا واقعا آمادهی مهاجرت به فضای چندابری هستند یا نه .آنها
ی
همچنی باید شناسات کنند که چه
باید ارزی رات کنند که دارای معماری کارهردی الزم هستند یا خت و
ً
حجم کار ها برای جداسازی مناسب است .سطح باالی بلوغ دیجیتال معموال منطبق با شفافیت و
ی
سادگ حجم کار یمباشد که تفکیک کار به بخشهای فریع و ریزخدمات را ممکن یمسازد و خود
یمتواند قابل اجرا شدن در محیطهای مختلف باشد.

توانات ارایه کننده
همچنان که بانکها مهاجرت سیستم ها به ابر عمویم را در نظر یمگتند ،ارایهکنندگان خدمات ابری
مانع کلیدی هستند .انها یمتوانند نیازهای عملی رات الزم در ارتباط با انعطافپذیری ،پاسخگوت،

ی
کنندگات را که بتوانند
امنیت ،حریم خصویص و انطباق با قانون را ارائه نمایند .بانکها باید ارایه
ر
نمایانگر یک محیط ابری عمویم ارتقا یافته و مناسب برای رفع نیازهای صنعن و حجم کاری آنها
باشند را شناسات کنند.

یک محیط چندابری یمتواند به ارتقای عملکرد فناوریهای نمات دیگر کمک کند.
ر
منطق
چندابری دوگانه باز برای بانکداری :یک راهحل
منطق کسب و کار ،در ورای یک رویکرد چندابری  ،متمرکز بر بهبود عملکرد کسب و کار و در ع ی
ی
ری
ساخی نیازهای کسب و کار ،با الزامات فناوری اطالعات و محدودیتهای هزینه است.
حال متوازن
ی
ر
مهاجرت به یک محیط چندابری  ،به کاهش هزینههای آت (ویژگ کارهردها و جریانات کاری ابری) و
در ع ی
ی حال به کاهش هزینههای جدید برای ایجاد و مدیریت هزینههای اجرات کمک یمکند.
عالوه بر تعادل رشایط کوتاه مدت اقتصادی  ،خلق ارزش بلندمدت و هزینههای عملی رات با نیازهای
ی
ی
قانوت و نیازهای کسب و کار ،یک رویکرد چندابری  ،وابستیک به یک ارایهکنندهی منفرد یا فناوری را
ن یت کاهش یمدهد .به جای محدود شدن به انجام کل حجم کار در یک پلتفرم منفرد ،مؤسسات مایل
یمتوانند عملکرد خود را با حجمهای کاری متفاوت در پلتفرمهای چندگانه بهبود بخشند.
ر
منطق برای مؤسسات مایل است .این فناوری نمات ،انعطافپذیری الزم برای
چندابری ،پیکرهندی
ر
نوآوری کسب و کار و تجرهه بهینه مشتیان را به نمایش یمگذارد و در ع ی
ی حال به ددددههای امنی رن
و هزینهای یمپردازد (به نگرش :مزایای ر
استاتژی چندابری برای بانکها رجوع کنید) .چندابری یمتواند
به مثابه مبنای الزم برای معماری مدرن بانکداری از طریق توانمندسازی ر
دستش به دادههای داخیل و
بت ی
وت ،انعطافپذیری حجم کاری و قابلیت عملی رات تحلیلگرات اثرهخش باشد.
محیط چندابری یمتواند برای ارتقای عملکرد دیگر فناوریهای نمات برای حمایت از وظایف کلیدی
کسب و کار به بانکها کمک کند:
● اتوماسیون فرآیند رهاتیک ()RPA
استاندارد شده پشتی ی
بات.

خودکارسازی وظایف تکراری در بطن فعالیتهای

ر
● هوش مصنویع برای ر
مشتیان بهبود روابط ی
صوت و
مبتن بر دستیاران گفتگو ،دستیاران
مشاوران خودکار.
● هوش مصنویع برای کارکنان -بهبود کارات کارکنان با دستیار فروش ،نظارت بر ر
مشتی و مراکز
دانش.
کنتلها تسهیل انطباق با قانون ،برای بهبود شناسات ر
●  AIبرای ر
مشتیان ( ،)KYCامنیت
ی
قانوت.
تجویز شده و ارزی رات شکافهای سیاش و
● پلتفرمهای واسط برنامه نوییس کارهردی ( )APIفراهم کردن توزی ع و ارایه خدمات
محصوالت مایل و ارایه به طرفهای ثالث و اکوسیستمهای دتهانیک.

ری
شکسی موانع تحلیلگرات در تجزیه
● پردازش کوانتویم ارتقای استانداردهای رمزنگاری و در هم
و تحلیل ریسک و تجارت پر تناوب.
● زنجته بلوگ بازسازی زیرساختها با تعامالت ی
مبتن بر اعتماد دیجیتایل محاورهای.
● ای رنتنت اشیا () IoTایجاد شبکهای از اشیا ف یتییک با اتصاالت تحلیل به جریان فعالیتهای
حمل و نقل ،تجارت و عملیات مایل.
ر
مشتیان و کارکنان بانکها برای درگت شدن در
● واقعیت افزوده ( )ARاجازه دادن به
محیطهای جاری خودشان.
● رمزنگاری همری ر
خن کامل اجازه دادن به بانکها بدون رمز گشات برای انجام محاسبات
رمزنگاری شده در خصوص دادههای رمزنگاری شده ،ارتقای سطح کارآت و قابلیت عملی رات
فرآیندهای تضم ی
ی شده روی سکوی چندابری.
● نسل پنجم برای کارکنان به کارکنان بانکها اجازه یم دهد در خانه کار کنند و کارآمدی ر
بهتی
داشته باشند و فرآیندهای خودکار را در مکانهای گوناگون بدون به خطر افتادن عملکرد
تجرهه کنند.
● رایانش لبه فراهم کردن پردازش دادهها در نزدییک جات که ذخته شدهاند .این امکان برای
ی
پنهات و در ع ی
ی حال نگرشهای شی عتر از دستگاهها و
کاهش زمان واکنش و موضوعات
سیستمهای متصل امکانات ر
بهتی یم دهد.
ری
گذشی از موانع انتقال حجم کار زیرساختها یا فرآیندهای
دستی رات به یک محیط چندابری نیازمند
ی
ر
نرمافزاری از یک ساختار ر
سنن به ساختار ابری است .این موضوع بیشت در خصوص چگونیک
دستی رات به این هدف است تا چرات هدفگذاری بانکها برای رسیدن به یک محیط چندابری.
چگونه این موانع را در هم یمشکنید؟ چگونه تع ی
یی یمکنید کدام حجمهای کاری منتقل شوند؟
چگونه متوجه یمشوند در کدام پلتفرم یمتوانند فعالیت کنند؟

نگرش :مزایای ر
استاتژی چندابری برای بانکها
● کاهش هزینهها .بانکها قادر به سنجش نیازهای دادهای خود در زمان واقیع خواهند بود و
در نتیجه با حفظ حجم زیادی از ظرفیت استفاده نشدة دیجیتال در هزینه ها رصفه جوت
زیادی خواهد شد.
مشتی .بانکها یمتوانند به شعت منابع دیجیتال را به جات منتقل کنند که بی ر
● تجرهه ر
شتین
نیاز را دارند که این امر امکان واکنش مناسب به تقاضاهای متنوع ر
مشتیان را یمدهد.

● نوآوری کسب و کار .فضای چندابری انسجام و قابلیت انتقال تحلیلگرات کسب و کار،
برنامههای کارهردی و فرآیندهات را یمدهد که یمتوانند برای طرایح ،ترکیب ،تست و بکارگتی
مشتیان و تقاضاهای جغرافیات در مکان و ی
ر
زمات که
راهحلهای جدید منطبق با بخشهای
مورد نیاز هستند استفاده شوند.
● امنیت .تهدیدهای امنی رن به طور مستمر تغیت یمکنند و یک زیرساخت چندابری یمتواند
نمایانگر ر
دستش به ابزارهای دفایع قوی شده با هوش مصنویع به ویژه آن چه که برای
خدمات مایل طرایح شده باشد.

بانک مرکزی آمریکا :درک ابر عمویم مرتبط با خدمات مایل
بانک مرکزی آمریکا دارای یک ابر خصویص است که هماینک حجم زیادی از کارهای تکنولوژییک آن را
ی
مطمی ثالث است یک راهحل خدمات مایل با
انجام یمدهد .البته ،این بانک به دنبال ایجاد یک ابر
ی
کسات از امنیت و خدمات اقتصادی همانند ابر خصویص آن با قابلیت سنجش ارتقا
ارایه سطح ی
یافته.
بانک آمریکا با آیتام مشارکت کرده تا اول ی
ی ابر طرف ثالث در این صنعت ایجاد شود .به دنبال آن،
ر
ر
مشتیان را در خط مقدم تصمیمگتی
نیازهای انعطافپذیری دادهها ،حریم خصویص و اطالعات
قرار یمدهد .مجموعه امنیت ابر و الزامات ر
کنتیل مبنای چارچوب سیاستگذاری را شکل یمدهند که
ی
مطمی م یتهان کارهردهای کلیدی و حجم کاری باشند.
به مؤسسات مایل اجازه داده تا به شکیل
این مجموعه ر
کنتلها ،بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانکها از جمله  BNP Paribasرا قادر یمسازد تا
با کمک دادههای حساس بانک در ابر عمویم ،به شکیل ایمنتر عمل کنند .همکاری گام بعدی در سفر
پرداخی به قوان ی
ری
ی منحرص به فرد و الزامات انطباق با صنعت
ابری بانک مرکزی آمریکا بوده و فرصت
خدمات مایل را ایجاد یمکند.

نقشه راه برای مهاجرت به فضای چندابری
ی
پلکات است .نخست ،آنها محیطهای ابر
برای بسیاری بانکها ،سفر به ابر یک فرآیند تصمیمگتی
ً
ی
خصویص را ایجاد کردند تا جریانات کاری را در چارچوبهای تضم ی
ی شده ،منطبق و کامال فن ارتقا
ی
داده و تغیت دهند .تحول دیجیتال چگونه گ فعالیت در ابر عمویم را آشکار کرده است .او یمتواند
دستش به اکوسیستمهای بت ی
ر
وت شود .البته ،بانکها
باعث کاهش هزینههای عملی رات و افزایش
ی
دارای ددددههای امنیت ،پوشیدگ و انطباق درهاره محیطهات هستند که متناسب با صنعت نبودند.
امروزه ،تغیت در اقتصاد ،بانکها را ملزم یمسازد تا به شعت با اکوسیستم ارایهدهندگان همچون
فینتکها  ISVs ،و دادهها و دیگر ارایهدهندگان خدمات کارهردی وارد تعامل شوند .اکنون چالش آن
است که چگونه یمتوان از نوآوری اکوسیستم بدون تصویب ،پیگتی و اصالح تعامالت طرف ثالث با
ر
مشتیان نفع برد.

راهحل را یمتوان در ابر پی رشفته عمویم یافت .متناسب با خدمات مایل در سایر پلتفرمها ن یت قابلیت
های جدید ایجاد کرد .این یمتواند توسعهی شی ع جریانات درآمدی جدید را امکانپذیر سازد و
ددددههای امنیت و انطباق با قانون را کاهش دهد .به عالوه ،خصوصیات قابلیت عملی رات ،امکان
شت در دیجیتایلسازی فرآیندهای کلیدی کسب و کار و انتخابهای بی ر
انتخاب بی ر
شت در تخصیص
حجم کار را فراهم یمآورند .این انعطافپذیری به ایجاد چابیک ،کاهش ریسکهای عملی رات و بهبود
انعطافپذیری کمک یمکند.
همچنان که سازمانها رویکرد چندابری را در نظر یمگتند ،سوال کلیدی آن این است که «چگونه من
ً
تع ی
یی یمکنم چه وظای یق متعلق به کدام پلتفرم هستند؟» مسلما ،هدف برای هر محیط مختلف
است و انتخاب ر
بهتین کار ،تع ی
یی حجم کاری مناسب برای کاهش ریسک و افزایش چابیک و نیاز به
ر
بیشتی دارد.
زحمت
سی به یک پازل از منظر ی
فن است بلکه در نظر ر ی
این نه تنها نیازمند نگری ر ی
گرفی اهداف کسب و کار را
ن یت شامل یمشود .سازمان باید در این خصوص که کدام حجمهای کاری دارای اولویت برای ابر عمویم
ر
هستند ،کدام یک برای ابر خصویص اولویت دارند و کدام یک در یک پلتفرم ر
سننتر باق یممانند
تصمیمگتی کند .همچن ی
ی آنها باید آن چه که یمتوان انجام داد از منظر سهولت و میش بودن را از
آن چه که باید از منظر ر
استاتژیک انجام داد ،جدا کنند.

تلفیق حجم کار با پلتفرمها
اتخاذ این تصمیمها نیازمند یک رویکرد صنعتمحور و چارچوت برای ارزیات جریانات کاری و تع ی
یی
ر
ر
محیط عملی رات مناسب است .با ارزی رات حجم کاری بر اساس معیارهای خاص صنعت ،بانک یمتواند
ر
سنن ،ابر خصویص ،ابر عمویم یا ابر عمویم طرایح شده برای
هر حجم کاری را با یک پلتفرم بهینه
ر
کمک به الزامات منحرص به فرد حجم کاری طرایح کند .هر دو معیار عملیات و کاری باید در ارزی رات
حجم کار؛ انعطافپذیری؛ پاسخگوت؛ بلوغ دیجیتال؛ ریسک ،امنیت و انطباق؛ و کارهرد در کسب و
کار در نظر گرفته شوند.
ر
صنعن است که هدایتگر حجم کاری
گام نخست در ارزی رات حجم کار ،تعریف فعالیتها و فرآیندهای
است .در حایل که هر مؤسسه مایل دارای ی
بریح فعالیتهای سفارش شده و سازمانده شده است ،ما
ر
صنعن زیادی هستند که یمتوانند به
انسجام معناداری را در میان صنعت یمبینیم .چارچوبهای
عنوان شاخصهای حجم کاری صنعت افزایش یابند و به مثابه یک نقطه رشوع برای حجم کاری
خاص یک نهاد مایل عمل کنند.
یک مثال از این چارچوب ،برگرفته از شبکه معماری صنعت بانکداری ( )BAINاست .خدمات آن
چارچوت متشکل از  300گروه به عالوه خدمات در این حوزهها است :توسعه کسب و کار،
درهرگتنده
ر
توزی ع ،تولید ،فعالیتها ،زیرساختار کسب و کار ،و مدیریت مایل و مدیریت ریسک.
ر
وقن حجم کار مشخص شد ،چارچوب ارزیات با چند معیار یمتواند به تع ی
یی پلتفرم بهینه برای هر
ر
حجم کاری کمک کند .این درهرگتندهی ارزی رات الزامات حجم کاری مرتبط با پنج عنرص کلیدی است:
● انعطافپذیری .ارزی رات حجم ،ثبات ،اهمیت دادههای کسب و کار و معامالت.

ی
● پاسخگوت .در نظر ر ی
گرفی پوشیدگ ،پاسخ و الزامات خدمات مرتبط با حجم کاری.
● بلوغ دیجیتال .ارزی رات تکامل تحول دیجیتال مؤسسه از فعالیتهای یکپارچه به خدمات
ماژوالر .حجمهای کاری که به شکیل راحتتر از سایر حجمهای کاری بدون از دست دادن
قابلیت عملی رات جدا یمشوند ،نامزدهای مهاجرت هستند.
ی
قانوت و خصوصیات امنی رن مرتبط با حجم کار.
● ریسک ،امنیت و انطباق .سنجش الزامات
این یمتواند به م یتان قابل توجیه وابسته به وضعیت امنی رن مؤسسه مایل و رژیم مقررات
جغرافات و بخشبندی آن باشد.
● مورد کسب و کار .بررش الزامات شمایهگذاری قابل انتظار ،هزینهها و مزایای درآمدی و
ر
رقابن و اختالالت.
اثرات بالقوه بر مزیت
هر مؤسسه مایل خود را به شکیل متفاوت سازماندیه یمکند لذا حجم کار متفاوت است اما ر
اکت
بانکها با تصمیمهای مرهوطه به چند صد حجم کاری روهرو هستند .با استفاده از معیارهای مناسب
عملی رات و کسب و کار ،آنها یمتوانند مناسبترین پلتفرم را بر مبنای هر نیاز کاری تع ی
یی کنند (شکل
 .)4نتیجهی نهات ،نقشهای است که تع ی
یی یمکند کدام محیط برای هر حجم کاری مناسب است یا
کدام مؤلفه حجم کاری را باید جدا کرد.
هر بانک باید تصمیمهای فردی درهاره این موضوع اتخاذ کند که چگونه یمتوان مؤلفههای فریع
فعالیتهای آنها را پیکرهندی و مدیریت کرد و چگونه انعطافپذیری زیادی در چندابری دوگانه باز
یمتواند بی ر
شتین مزیت را داشته باشد .معیارهای ارزی رات یمتوانند به هدایت این تصمیمها کمک کنند
و موانع واقیع و برداشت شده را شناسات کرده و کاهش دهند.
ی
ً
مسلما ،رایانش ابری چ یتی فراتر از یک زیرساخت ی
فن است .ترکیب پیچیدگ حجم کار ،کارهردهای
مدرن یته شده و خدمات مدیریت شده مقرون به رصفه ،تحول دیجیتال و پلتفرمهای امن را امکانپذیر
یمسازند و در ع ی
ی حال درگت شدن اکوسیستم را میش یمسازند.

شکل  .4ارزی رات حجم کاری برای تقلیل به چندابری دوگانه باز

حرکت روهه جلو
ی
ر
خوت از انعطافپذیری ،چابیک ،یکپارچیک ،قیاس پذیری و مزایای یک رویکرد چندابری
اکت بانکها به ر
آگاه هستند .مباحث مرهوط به چندابری دوگانه باز برای بانکداری در حال تغیت تمرکز خود از
ی
«چرات» به موضوع پیچیدهتر «چگونیک» هستند.
ری
ساخی هزینهها و مزایای
همچنان که بانکها سفر خود به ابر را تشی ع یمنمایند ،با چالش متعادل
مرتبط با پلتفرم جدید نسبت به هزینههای مهاجرت کردن و شمایهگذاریهای موجود مواجه
هستند .همچن ی
ی ،آنها باید از خودشان یبتسند آیا آماده بلوغ دیجیتال هستند یا خت .زیرا آنها در نظر
ی
یمگتند کدام حجمهای کاری به اندازه کاق بالغ هستند تا جدا شوند .آنها باید ارایهدهندگان ابری را
بیابند که یمتوانند الزامات عملی رات خاص صنعت را ارایه دهند و پلتفرمهای قابل اجرا را مهیا سازند.
مست شناخت نیاز به یک ساختار جدید کسب و کار تا اجرای موفق مهاجرت زیرساختاری یمتواند پر
دستانداز به نظر برسد .البته ،با یک نقشه راه صحیح ،بانکها یمتوانند حرکت الزم به سمت
چندابری را انجام دهند و خود را به سازمانهات چابک با کمک دادهها ،هدایت شدن از طریق
نگرشهای هوش مصنویع و ایجاد برای تغیت تبدیل سازند.

هدایت عمیل
بانکداری در چندابری
ر
بخیس از جذابیت رویکرد چندابری سنجش انعطافپذیری ،چابیک و توانات است .از آن جا که یک
اندازه برای همه مناسب نیست ،چندابری بانک را قادر یمسازد تا خدمات ابری را بدون محدود کردن
آن به یک راهحل ی
فن منفرد یا ارایهکننده آن درک کند .در ادامه ،گامهای کلیدی برای تدوین یک
اس رتاتژی ارایه شدهاند که انعطافپذیری را با الزامات امنیت و انطباق مد نظر شما متعادل یمسازند.
نگرش «تصویر بزرگ» از مالحظات مرتبط با مهاجرت مقیاس کالن به محیطهای ابری جایگزین را در
نظر بگتید.
یی حدود ر
● مورد کسب و کار را ارزیات کنید .با تع ی
استاتژی از طریق وزن کردن مزایای بالقوه
ر
خود آداز کنند مانند چابیک و انعطافپذیری بهبود یافته نسبت به شمایهگذاریهای شما و
هزینه مهاجرت.
● بلوغ دیجیتال سازمان خود را ارزی رات کنید .بر مبنای یافتههای خود ،مشخص کنید چه چ یتی
ر
مصلحن از منظر فناوری وجود دارد.
ممکن است ،چه چ یتی عمیل است و چه
ی
کنندگات را شناسات نمایید که یمتوانند
● تواناتهای ارایه کننده را بررش کنید .ارایه
توانمندیهای مورد نیاز را از طریق یک محیط ابری ارتقا یافتهی متناسب با صنعت تحویل
نمایند.

تع ی
یی کنید کدام حجمهای کاری برای ابر عمویم اولویت دارند ،کدام یک برای ابر خصویص اولویت دارند و کدام یک
ر
در پلتفرم ر
باق یمماند.
سننتر

● فعالیتها و فرآیندهای صنعت را تعریف کنید .فعالیتها چند صد مورد را شناسات کنید
که هدایتگر حجمهای کاری کارهردی هستند.
● یک چارچوب بسازید .هر کارهرد یا خدمت را در یک حوزه مناسب گروهبندی کنید :توسعه
کسب و کار ،توزی ع ،تولید ،فعالیتها ،زیرساختار کسب و کار یا مدیریت ریسک و مدیریت
مایل.
● حجم کار را ارزی رات نمایید .پلتفرم بهینه یا محیط عملی رات برای هر حجم کاری را با استفاده از
معیارهای ارزیات کاری و عملی رات تع ی
یی کنید :انعطافپذیری؛ پاسخگوت؛ بلوغ دیجیتال؛
ر
ریسک ،امنیت و انطباق؛ و مورد کسب و کار.
● نقشهی هر حجم کاری را نسبت به پلتفرم بهینه خود ترسیم کنید .بر مبنای معیارهای ارزی رات،
محیط مناسب برای هر حجم کاری را برای ریسک کاهش یافته ،چابیک افزایش یافته و دته
تع ی
یی کنید.

