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 تلفنبانک

معرفی  7831در سال مناسب برای ابعاد بزرگ تلفنبانک خود را  یانحصارنوین و کام در راستای بانکداری الکترونیک، محصول شرکت بانی

 به راهکار Dialogic یبر کارت ها یمبتن یتلفنبانک خود را از راهکار سنتصادرات سامانه ملی و بانک  7831پس از آنکه در سال  نمود.

تجربه  ،ندتماس همزمان( مهاجرت داد 2330) PRIخط  69و تماس همزمان(  8340) 723تیبا ظرفبترتیب کام یبان یانحصارنوین و 

اه، ملت، صادرات، رف ،یاز جمله بانک مل یو خصوص یدولت شرفتهیمطرح و پ یلحظه اغلب بانک ها نیرقم خورد که به تبع آن تا ا یموفق

 کام هستند.یبان یدر حال استفاده از راهکار انحصار و... انهیخاورم ،سامان ن،ینو اقتصاد

 اهداف اصلی سامانه عبارتست از:

 هوا یو آلودگ یکاهش مصرف انرژ جهیو در نت یدرون شهر یحذف سفرهاکاهش مراجعات حضوری،  .7

 بانکی در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیلانجام امور  .2

 یتماس تلفن قیتنها از طر ،یلیموبا یافزارهاو نرم نترنتیخاص مانند ا یبه ابزارها ازیبدون نانجام امور بانکی  .8

 استفاده بهینه از زمان و نیروی انسانی .4

 یکیالکترون یبانکدار اتیکاهش استفاده از کاغذ و کمک در انجام عمل .5

 رضایت مشتریانو افزایش بهبود عملکرد  .9

دسترسی نامحدود زمانی، عدم نیاز به تخصص خاص مانند اینترنت و موبایل های هوشمند و حس راحتی و تعامل بهتر با بانک به  .1

 دلیل ارتباط با کاربر
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 :سامانه تلفنبانکمهم  مشخصات و کارکردهای

 (سیبانک )وب سرو  Channel Managerامکان اتصال به  .7

 ارزش افزودهو ارائه خدمات پرداخت و  فیتعر امکان .2

 ، ...آب، برق، تلفن، گازپرداخت قبوض  امکان .8

 صدوردسته چک جدید تقاضای .4

 صورتحساب برای گیرنده ثالث ارسال .5

 یشتاب یریمانده گ امکان .9

 رمز تلفنبانک رییتغ امکان .1

 برگ چک کیمسدود کردن  امکان .3

 مسدود کردن کارت امکان .6

 ثبت مبلغ چک امکان .70

 فکس قیصورتحساب از طر اعلام .77

 انتقال وجه ازیک حساب به حساب دیگر امکان .72

 فکس قیگردش آخر از طر nاطلاع ازمیزان موجودی  قابلیت .78

 مانده سپرده اعلام .74

 یاطلاعات در قالب ساختار درخت ارائه .75

 هااز نظر حجم اطلاعات و تعداد زیرشاخه یتیمحدود گونهچیوجود ه عدم .79

 ساختار اطلاعات توسط کاربر رییو تغ فیعرت امکان .71

 یاطلاعات یاتصال به انواع  بانک ها امکان .73

 بالا اریبس یتیامن بیاز ضر ستمیبودن س برخوردار .76

 کاربران یسطوح دسترس فیتعر امکان .20

 +Windows Server 2008 (Server)دهنده   سیعامل سرو ستمیس .27

 (Oracle, MS SQL Server)... ,ها داده گاهیپا یبانیپشت .22

 پذیریاعتمادپذیری و مقیاس ماژولاریتی، .28

 واحد افزارمختلف سخت یهای مختلف بر روی کانالهااجرای مستقل و همزمان برنامه امکان .24

 افزارافزار سرویس دهنده هر خط در زمان اجرای سیستم بدون نیاز به توقف نرمتعویض نرم امکان .25
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 :مزایای رقابتی و منحصربفرد

  امکان اتصال به هسته مرکزی بانک از طریق دیتابیس، وب سرویس(SOAP/REST) یا ارتباط از طریق سوکت (Socket I/O) 

 ه شتاب با استفاده از استاندارد امکان اتصال به درگاISO 8583 به صورت تک ارتباطی یا چند ارتباطی 

  خط  94قابلیت سرویس دهی به بیش ازE1 افزار طریق یک واحد سختاز(5Unit Rack Mount) و تنها یک سرور 

 های سامانه با قابلیت سفارشی سازیهای متنوع مدیریتی و لیستی از فعالیتگزارش 

  دارای ابزارهای مانیتورینگ پیشرفته برای کارشناسانNOC و ابزارهای مانیتورینگ سیستمی (SNMP) با قابلیت سفارشی سازی 

 

 هاکام با راهکار برخی شرکتراهکار بانیمقایسه 

 شرح
 مبتنی بر

 Dialogicکارت 

 مبتنی بر

 کامبانی سوئیچ انحصاری

 سرور مجازی 0 سرور فیزیکی 01 تعداد سرورها

 Datacenter Unit 48 Unit 3فضای اشغال شده در 

 به سرور جدید ندارد نیاز لینک 8سرور به ازاء هر  0 تعداد سرور مورد نیاز درصورت افزایش ظرفیت

 دارد ندارد SS7و  SIPهای امکان پشتیبانی از پروتکل

 دارد ندارد افزار در ایراننمایندگی رسمی و قانونی سخت

امکان استقرار سرور در یک محل و استقرار 

 خطوط در محل دیگر
 دارد ندارد

Hot plug  بله خیر بودن تجهیزات 

بانک و اعمال تلفنامکان طراحی ویژوال سناریوی 

 تغییرات توسط کارشناسان بانک
 دارد ندارد
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 ارد(:ها وجود د)بر اساس نیاز بانک، قابلیت تغییر در این سرویس قابل ارائههای سرویس

 اعلام مانده موجودی و سه گردش آخر حساب -7

 سی گردش آخر حساب نمابرارسال  -2

 پرداخت قبوض -8

 تغییر رمز -4

 وجه بین حسابهای متمرکز) بین حساب های مشتری وسایر( انتقال -5

 : شاملخدمات بانکداری الکترونیکی  -9

 سی گردش آخر  نمابر، سرویس ارسال رداخت قبوض با کارتخدمات کارت اعلام مانده کارت، سرویس سه گردش آخر کارت، پ

 کارت، غیر فعال کردن کارت

  غیر فعال کردن حواله اینترنتی 

 مون همراه بانکغیر فعال ن 

 ، سرویس استعلام وضعیت چکدرخواست صدور دسته چکلغو تأیید مبلغ چک، خدمات چک: تائید مبلغ چک،  -1

 سایر خدمات شامل:  -3

  تسهیلات 

 اعلام نرخ سود سپرده ها 

  استعلام وضعیت اوراق مشارکت 

 دریافت کد شبا 

 ...و 

 ارسال صورتحساب  بدهی تسهیلات - پرداخت بدهی تسهیلات - تسهیلات شامل: اعلام مانده بدهی تسهیلات -6
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 ها:گزارش

 ها وجود دارد(:تند از )بر اساس نیاز بانک، قابلیت تغییر در این سرویسرفرض سامانه عباهای پیشفهرست گزارش

 تماس،زمان تماس و ...گیرنده، طول مدت های گرفته شده با سامانه تلفنبانک شامل اطلاعات تماس مانند شماره تماستماس .7

 طهای مرتبهای گرفته شده با سامانه تلفنبانک به تفکیک ساعت، روز، هفته، ماه و سال با امکان دریافت نمودارآمار تعداد تماس .2

 آمار استفاده از خدمات تلفنبانک به تفکیک سرویس ها یا به تفکیک زمان .8
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 معماری سامانه:
 

 


