بانكداري الکترونیک ()E-Banking

بانكداري الکترونیک چارچوبي است که توسعه و خلق محصوالت و خدمات الکترونيکي مالي در قالب آن صورت مي گيرد.
بدون شك كامل ترين و جديد ترين متد بانکداري که به طور کامل بر پايه بانکداري الکترونيکي توسعه يافته است ،بانکداري
متمرکز مي باشد كه راهکارهاي اتصال و ايجاد ارتباط بين تمامي سامانه هاي بانکي را از حالت جزيره اي به حالت متمركز
و يكپارچه فراهم مي نمايد.
بانك ملت از اوايل سال  1381اقدامات و تمهيدات اوليه جهت برخورداري از سامانه بانكداري متمركز را در دستور كار خود
قرارداد كه با تالش شبانه روزي كارشناسان و متخصصين داخلي ،همراهي و مشاركت تمامي كاركنان ارزشمند مجموعه بزرگ
خود توانست گامهاي قابل توجهي در عرصه طراحي و توليد سامانه بانكداري متمركز بردارد تا به عنوان اولين و تنها بانك
ايراني به سامانه بانكداري متمركز صددرصد بومي مجهز شود.
بخش ریالی بانکداری متمرکز سال گذشته پایان یافته و در حال حاضر بخش ارزی آن دردستور کار می باشد.
از جمله ويژگي هاي كليدي كه اين سامانه به آن مجهز مي باشد مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
 توانايي پردازش حجم باالي تراكنشها در حد چند ميليون تراكنش در ساعت وجود زير ساخت انعطاف پذير جهت ارتقاء تدريجي سامانه هاي موجود قابليت انجام پردازش آني ()Online باال بودن درجه انعطاف پذيري جهت طراحي محصوالت جديد دسترسي حداكثری به درجه اتوماسيون به واسطه تمركز اطالعات درآن و ...در واقع هدف اصلي از حركت به سمت بانكداري متمركز  ،يکپارچه سازي خدمات و محصوالت بانك در قالب يک چارچوب
واحد و راهبرد ساخت يافته است .يک بانک در صورتي به طور کامل در چارچوب بانکداری متمرکز ( ) E-Bankingقرار
مي گيرد که همه فعاليت ها و محصوالت آن زير يک چتر قرار گرفته باشند( .وجود يک هسته کنترلي)
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دستاوردهای راهبردی بانک دربانکداری متمرکز
 ايجاد تمرکز جهت تحقق مشتري مداري افزايش بهره وري کاهش هزينه ها و مديريت ريسک ارائه خدمات بانکي مستحکم با قابليت اطمينان و پردازش هاي بالدرنگ واقعي افزايش نوآوري از طريق بهره برداري از فناوري روز کاهش زمان بومي سازي خدمات و محصوالت جديد به منظور برآوردن سريع نيازهاي بازار کاهش تاثير افزايش سن نيروهاي کاري از طريق جذب و آموزش منابع انساني متخصص همگام با روند تغيير فناوري کاهش هزينه کل مالکيت و دستيابي به بهره وري عملياتي بيشتر تضمين توسعه پذيري و کارايي سامانه ها -تضمين وجود ديد 360درجه از مشتريان

امضاء الكترونيك ملت:
این فناوری با هدف ارائه خدمات ويژه وكاربردي به مشتريان طراحي شده است كه به واسطه آن  ،دارندگان حسابهای الکترونیک بانک ملت
قادر خواهند بود با آسايش خاطر تا سقف  500 ,000 ,000ریال در محیط اینترنت روزانه مبلغ مورد نظر خودرا منتقل نمایند .
فناوری بکارگرفته شده در این خدمت مبتنی بر فرایند امضاء الکترونیکی است که در آن پیام های مبادله شده در بستر اینترنت از سوی
کاربر به مرکز وبه عکس بوسیله دو رشته عدد که دراصطالح به آنها کلید رمز نگاری گفته می شود رمز می شود.

خدمات بانكداري اينترنتي:
با بهره برداري از خدمات جديد در سايت بانكداري اينترنتي در سال  ، 87دارندگان حسابهای الكترونيك اعم از "جاری الکترونیک ملت،
قرض الحسنه پس انداز الکترونیک  ،سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت الکترونیک" ،می توانند پس از فعال سازي اين خدمت
در شعبه افتتاح كننده حساب و با مراجعه به سایت بانک ملت به نشانی  www.bankmellat.irو انتخاب گزينه بانکداری اینترنتی از
خدمات متعدد موجود بهره مند شوند.
مشاهده گردش حساب
دريافت فايل صورتحساب
پرداخت قبوض
گزارش قبوض پرد اختي
تائيد مبلغ چك
حواله اينترنتي و گزارش حواله اينترنتي
حواله منظم و گزارش حواله منظم
حواله بین بانکی (ساتنا)
استعالم وضعيت چك
مشاهده وضعيت دسته چكها
تامين موجودي چك برگشتي
مشاهده اطالعات حساب
باز پرداخت اقساط
فعال/غير فعال نمودن خدمات
خدمات ویژه اینترنت ملت کارت
سامانه پرداخت /خرید اينترنتي بانك ملت:
بانک ملت به منظورافزايش بهره وری و كارايي كارتهاي بانكي صادره خود (ملت كارت هوشمند ،ملت کارت متمرکز ،کارت هدیه ملت و
بن کارت ملت و  )...و نيز ساير كارتهاي بانكي عضو شتاب ،اقدامات الزم را در زمينه فراهم سازي بستر مناسب براي عملياتي نمودن خريد
اينترنتي (پرداخت اينترنتي) با استفاده از پارامترهاي كنترلي كارت ،از تاريخ  85/11/1بعمل آورده است.
در حال حاضر بيش از  120شركت ،دانشگاه و سازمان معتبر از خدمات پرداخت اينترنتي اين بانك استفاده مي نمايند كه از مهمترين
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اين مشتريان مي توان به شركتهاي خودرو سازي سايپا  ،ارتباطات سيار (همراه اول) ،پارس خودرو ،قطارهاي مسافري رجاء،
پارس آنالين ،ايرانسل ،كميته امداد امام خميني ،دانشگاه هاي فردوسي مشهد ،تهران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در
سراسر كشور اشاره نمود.

انواع کارتهای بانکی:
بانك ملت در راستاي توسعه خدمات نوين بانكي و ترويج پول الكترونيكي  ،در سال  87انواع كارتهاي بانکی را صادر و در
اختيار متقاضيان قرار داده است:

پايانه پوز فروشگاهي بانك ملت:

 امکان ارتباط پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی با رایانه مشتریبا ارائه اين سرويس امكان ارتباط دو سويه و تبادل اطالعات پايانه هاي پرداخت الكترونيك ( )POSبا رايانه فراهم شده است.
از مزاياي اين طرح مي توان به موارد زیراشاره نمود:
 )1ارسال پارامترهاي ورودي دستگاه  POSتوسط رایانه و کاهش احتمال بروز خطا
(مانند ارسال كد شناسه و مبلغ از رايانه به پايانه هاي پرداخت الكترونيك)
 )2امكان ارسال بازگشت پاسخ تراكنش از پوز به رایانه
 )3مديريت بهينه وجوه دريافتي و اخذ گزارشات متنوع ،حسب نياز پذيرنده
 )4امكان سازگاري با انواع برنامه هاي حسابداري (نسخه  JAVAو)UNIX
 )5نصب و راه اندازی  100 ,000دستگاه پوز فروشگاهی
شرح پروژه :
این پروژه ها با توجه به برنامه عملیاتی بانک جهت نصب  200 ,000دستگاه پوز فروشگاهی تعریف شده وتمامی 100 ,000
دستگاه پوز خریداری شده نصب وراه اندازی شده است.
 )6سامانه مبتنی بر وب اطالعات جغرافیایی شعب بانک ملت WEBGIS
شرح پروژه :
این سامانه جهت نمایش موقعیت های جغرافیایی شعب بانک درنظر گرفته شده و با استفاده ازآخرین تکنولوژی های روز
درمحیطی مبتنی بر وب امکان نمایش موقعیت های جغرافیائی برروی نقشه های از پیش تعیین شده و مسیریابی واحدهای
بانکی رافراهم خواهد نمود.
سامانه وب به عنوان یک سامانه مکان محور ،توانائی نمایش اطالعات جغرافیائی وتوصیفی عوارض مکانی متعلق به بانک یا
هرعارضه مکانی مورد نظر بانک را دارا می باشد ،که جهت نمایش این عــوارض ازنقشه هائی درمقیاس های مختلف مانند
مقیاس  1/2500و  1/2000استفاده می گردد.

تجهیز پایانه های پرداخت الکترونیکی شعب به سامانه سحاب
با توجه به گسترش استفاده از خدمات نوین بانکی درمیان اقشار مختلف جامعه ،سامانه حواله الکترونیکی بین
بانکی ( سحاب ) جهت انتقال وجوه ازکارت بانکی یک مشتری به صورت آنی به کارت خویش یا سایر کارتهای
بانکهای عضو شتاب راه اندازی گردید .دراین راستا ودرجهت تجهیز پایانه های پرداخت الکترونیکی بانک ملت به
نرم افزار سامانه سحاب ،عملیات نصب ،راه اندازی نرم افزار مربوطه از اوایل سال آغاز و تاکنون تعداد  2487پایانه
به این سامانه مجهز شده اند.
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