به نام خدا

صنعت بانکداری و هوش تجاری

جالل الدین نصیری
دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر و تحلیلگر ارشد داده در گروه هوش تجاری ،شرکت خدمات انفورماتیک

چکیده :
امروزه سیل عظیم دادههای بانکی با وجود سامانهها و ابزارهای پرداخت متنوع ،دائما در حال افزایش است .از سوی دیگرر
لزوم کنترل و تحلیل اطالعات و استخراج دانش مفید از آنهرا  ،بریش از پریش احسرا

مریشرود .از دانرش موجرود در

اطالعات میتوان برای تصمیمسازی کارآمد مدیران و ارائه خدمات بهتر به مشتریان در فضرای رارابتی عرنبت بانکرداری
بهره برد .هوش تجاری بهعنوان یک رویکرد جدید در مبماری سازمانی بر اسا

سررعت در تحلیرل اطالعرات بره منظرور

اتخاذ تصمیمات دایق و هوشمند کسبوکار در حداال زمان ممکن مطرح شده است .در این مقالره برا مرورکلری مفراهیم
هوش تجاری ،به تجزیه و تحلیل چالش ها و نتایج مورد انتظار از هوش تجاری در عنبت بانکداری خواهیم پرداخت.

مقدمه :
سامانهها و ابزارهای نوین بانکی با شتاب زیادی در حال تولید داده میباشند .در دنیای امروز دادهها و اطالعرات حاعرل از
آنها به منزله یکی از داراییهای سازمانها جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت به حساب میآیند .اما اغلب بانرکهرا از
حجم بسیار زیاد و روزافزون داده های خود استفاده چندانی نکرده اند و در بسریاری از مروارد تنهرا بره ذخیررهسرازی آنهرا

میپردازند .از طرف دیگر ،تهیه گزارش هایی اعم از موضوعی ،آماری ،تجمیبی و ترکیبری از چنردین سیسرتم عملیراتی و
سامانه مجزا ،متحمل عرف زمان زیاد و مشقت فراوان می باشد.
هوش تجاری بُبد وسیبی از کاربردها و تکنولوژی را شامل میشود که برای جمر آوری داده و اسرتخراج دانرش اسرتفاده
می گردد .این مجموعه فبالیت در راستای تحلیل کسب و کار برای اتخاذ تصمیمات تجاری دایق و هوشمند میباشرد .بره
بیان دیگر ،هوش تجاری به فرایند تبدیل و تجمی دادههای خام به دانش تجاری و مدیریتی اطالق میشود که به مدیران
کمک میکند که تصمیمات خود را بهتر و بر اسا

اطالعات عحیح و جام اتخاذ کنند .برای فهم بهتر تبریف ارائه شرده

چند تبریف زیر آورده شده است (شکل .)1
داده  :واابیت ها و موادخام اند .به تنهایی فاادمبنا هستندکه به شکل آمار،اراام،فهرست،اعداد،حروف و...می باشند.
اطالعات :داده های پردازش شده و تفسیرشده اندکه از ارتباط و ترکیب مجموعه ای از دادهها به وجرود مریآینردو دارای
مبنا می باشند.
دانش  :دانش به آمیزه ای از اطالعات ،نظریات علمی و تجربه در انجام یک کار مشخص اطالق میشود.
بینش  :واتی که دانش برای تصمیم گیری و بهبود تصمیمات ،فرایندها و اثربخشی یا سودآوری به کرار گرفتره مریشرود
تبدیل به خرد میشود .به طور مختصر بینش  ،بصیرت یا مبرفت همان کاربرد دانش درعمل است.
حال با توجه به تباریف گفته شده ،به زبان ساده می توان هوش تجاری را حرکت از داده به سوی دانش و خرد دانست.

شکل  : 1سلسله مراتب دانش

تنوع و کثرت اطالعات جم آوری شده ،سبب شده تا بسیاری از مدیران سازمانهای بزرگ از اتفاارات عرورت گرفتره در
سازمان خود اطالع جامبی نداشته باشند .محدودیت های زمانی و فیزیکری موجرب شردهاسرت ترا ایرن اطالعرات بیشرتر

بهعورت کلی و با دات کم در اختیار مدیران ارارگیرد .در حال حاضر بانکها به سیستمهای هوشمندی در کسرب و کرار
برای پیشتاز ماندن و مقابله با واای آینده احتیاج دارند .مدیران انتظار تحلیلهای به روز از فبالیتهای کسرب و کارشران
را دارند .آخرین اطالعات باید همیشه در دستر

و بهروز باشد .این سیل عظیم دادهها نیاز بره جمر آوری ،سرازماندهی،

گزارشگیری و تحلیل کارآمد آن دارند .

ضرورت بکارگیری هوش تجاری :
فهم سری نیازهای مشتریان و تصمیمگیری هوشمند برای بقا و سودآوری هر سازمان ااتصادی حیاتی است .این مهرم برا
استفاده از گزارش های زمان بر در سیستم های عملیراتی ،بردون سروابق و اطالعرات تراریخی امکران پرنیر نمری باشرد.
سیستمهای تحلیلی و تصمیمیار هوشمند بر مبنای اطالعات تجمیبی برای تصمیمسازی کارآمد مردیران و ارائره خردمات
بهتر به مشتریان ضروری میباشد.
در یک سیستم هوش تجاری (شکل  ،)2دادههای مجرد مورد پردازش ارار گرفته و تبدیل به اطالعات مریشروند .سرپ
اطالعات به دست آمده مورد تحلیل ارار گرفته و از نتایج تحلیلی آن دانش حاعل میشود .از دانش کسرب شرده بینشری
نسبت به رفتار مشتری پیدا میشود که بر اسا

آن مدیران تصمیات الزم را اتخاذ میکنند و اعمالی برای بهبود عملکررد

بانک انجام میدهند.
استخراج دانش و کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بسیار برزرگ بوسریله روشهرای دادهکراوی ،پرردازش الگرو و
یادگیری ماشین ،هوشمندی در کسب و کار را برای بانکها به ارمغان میآورد .نمونهای از هوشمندی عنبت بانکرداری را
در سامانههای کشف پولشویی ،اعتبارسنجی مشتریان ،مدیریت ریسک بانک ،پیشبینی رفتار مشتریان و بسیاری دیگرر از
سامانه های دانشبنیان میتوان دید  .نقش سامانه های هوشمند زمانی که بر پایه اطالعات جام و کامل مشتریان در انبار
داده هوش تجاری بنا نهاده شده باشد ،چشمگیر خواهد بود.
در محیط کسب و کار راابتی و به سرعت در حال تغییر امروز ،دسترسی به اطالعات بهموا  ،مرتبط ،خالعه شده ،آسران
و ساده ،میتواند نقش راهبردی در امور مالی بانکها مانند پیشبینی ،تحلیل تجاری و تصمیمگیری و غیره ایفرا کنرد .بره
عبارت دیگر دسترسی به اطالعات مناسب در زمان مناسب و به شکل مناسب میتواند ابزاری برای نیل به اهداف مطلروب

بانک باشد .سامانههای هوش تجاری یک الزام و ضرورت برای کسب دانرش از سریل عظریم دادهرا در جهرت بقرا و جرنب
مشتریان در عنبت بانکداری میباشد.

شکل  : 2نمایی از مراحل یک سامانه هوش تجاری

موانع و چالش های پروژه های هوش تجاری:
از جمله چالشهای فنی پروژههای هوش تجاری جهت تجمی و انتقال دادهها شامل موارد ذیل میباشد:


داده های بسیار حجیم؛



وجود اطالعات نااص و غیرعحیح در سیستمهای سنتی؛



عدم وجود مستندات سیستمهای ادیمی؛

 کمبودن دانش استفاده از تکنولوژی های جدیدی مورد نیاز؛



دسترسی محدود به ببضی از ابزارهای جدید در شرایط تحریم؛

فرهنگ سازمان در پیادهسازی هوش تجاری بسیار نقش اابرل مالحظره و حساسری را ایفرا مری کنرد .بررای موفقیرت در
استقرار و کارایی یک سیستم هوش تجاری در یک سازمان باید برخی موارد از ریشه های فرهنگری سرازمان تغییرر کنرد.

عدم باور مدیریت در ابول سامانه ببنوان یک سیستم تصمیم یار راهبردی را میتوان به عنوان مهمتررین مران فرهنگری
در جهت استقرار و رشد پروژههای هوش تجاری نام برد .این مان در استقرار و توسبه تمام سامانههای نررمافرزاری کرمو-
بیش وجود دارد .ولی از آنجاییکه این سیتمها بر پایه روشهای هوشمند دادهکاوی نیرز فبالیرت مریکننرد ،اطمینران بره
سامانههای هوشمند با تاخیر بیشتری انجام میشود .همچنین در ببضی از سازمانها شفافیت حاعل از پروژههرای هروش
تجاری مورد کمتوجهی ارار میگیرد که گاها تبمدی است.
نتایج مورد انتظار :
با توجه به مباحث گفته شده ،در عورتی که یک سیستم هوش تجاری در عرنبت بانرکداری بره درسرتی اسرتقرار یابرد،
نتایج و مزایای ذیل اابل استحصال خواهد بود:
 .1تحلیل عمیق گرایش و رضایت مشتریان در استفاده از خدمات بانک مانند کانال ،کارت و. ..
 .2پیشبینی آینده بازار و تصمیمات متناسب بدون از دست دادن سهم بانک.
 .3افزایش رضایتمندی مشتریان و در نتیجه باالبردن حاشیه اطمینان کسب درآمد.
 .4شناسایی مشتریان مانند وفادار ،کم تبامل  ...و خدمت رسانی متناسب.
 .5تشخیص زود هنگام ببضی از مخاطرات مانند پولشویی ،ریسک ،تقلب.
 .6شناسایی فرعت های کسب و کار جدید با توجه به تحلیل اطالعات.

نتیجه گیری :
امروزه با اطمینان کامل می توان ادعا کرد که استفاده از راهحل هوش تجاری میتواند ادرت راابرتپرنیری یرک بانرک را
افزایش دهد و از دیگر بانکها و موسسات مالی و اعتباری متمایز نماید .بکارگیرری هروش تجراری در کسرب و کرار ایرن
امکان را فراهم میکند تا با استفاده از اطالعات موجود درک بهتری از تقاضاها و نیازمندیهای مشتریان و وضربیت برازار
پیدا کرد و مدیریت ارتباط با مشتریان را بهبود بخشید.
سامانه های هوش تجاری با بکارگیری ابزارها و متدولوژیهای نوین ،ضمن جمر آوری ،یکپارچرهسرازی و پرردازش انبروه
دادهها بانکی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و دادهکاوی خود به استخراج مبانی و مفاهیم پنهان و ارائه تحلیلهای مناسب

جهت تصمیمگیریهای راهبردی میپرردازد .ایرن سرامانه هرا برا رویکررد بهبرود کرارایی برا ایجراد بسرتر مناسرب بررای
تصمیمسازی در بانک تهیه شده است .فهم سری نیازهای مشتریان و تصمیمگیری هوشرمند بررای بقرا و سرودآوری هرر
سازمان ااتصادی حیاتی است .از این رو استفاده از هوش تجاری یک فرعت مناسب برای رشد کسب و کار می باشد.

