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امروزه با تغييرات گسترده و عميق در فضای کسب و کار بانکی، 
ضـــرورت ها و نيازمندي های جديدی از ســــمت بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری احساس شده است که پاسخ به آن ها، 
نگر شها و رويکردهای جديد و نوآوران های، چه در ســـــازمان 

بانک و چه در سيستم های بانکداری مورد استفاده را مي طلبد.
بان کها نياز دارند که بتوانند به اختيار خود و در زمانــی کوتاه به 
تغييراتی در گردش کار و فرآيندهای سـرويس دهی خود دسـت 
بزنند، امکان گسترش و اختصـاص یسازی خدمات خود را از نظر 
نوع و کانال ارايه و با استفاده از محصوالت متنوع توليدکنندگان 
مختلف داشته باشند و رو شهای مؤثر و سريعي برای دسترسی 
به انبوه اطالعات توليد و ذخيره شده در اين سيســـتم ها اتخاذ 

نمايند.
مشتريان بانکی تمايل دارند تا حد ممکن خدمات مورد نياز خود 
را به صورت غير حضـــــوری و در زمان های موردنظرشان که 
ممکن است با ساعات اداری شعب بانکيکسـان نباشد دريافت 
کنند. برای پاسخگويي به اين نياز مشـــــتريان هر روزه شاهد 
ظهور موجوديت های جديد بانکی، نظير شــعب ههای مجازی، و 

ابزار و فناور یهای هوشمند و تعاملی هستيم.
از اين رو شرکت توسن نيز برای پاسـخ به اين نيازمندی های نو، 
اقدام به بازنگری و بروز رســـــانی معماری راهکارهای خود با 
) و در سه محور فرآيند، سرويس و اطالعات  رويکرد (نوآوری باز

نموده است.
به طور کلی راهکار +TSB از يک طرف سـرويس های مربوط 
به ســـامان ههای بانکداری را با پروتک لها و اســــتانداردهای 
گوناگون دريافت مي کند و از طرف ديگر با بهرهگيری از سامانه 
مديريت فرآيندهای کســب وکار توسن در دل خود، به صورت 
يکپارچه، اســـتاندارد و فارغ از نوع کانال ارتباطی، ســـرويس  

فرايند های ساده يا ترکيبي را ارايه مي کند. 

ويژگ یهای کليدی  

(فارغ  ساماندهی ارايه سرويس به صورت يکپارچه و استاندارد 
از نوع کانال ارايه سرويس)

افزايش سرعت ارايه سـرويس به واسـطه طراحی ه مبندی با 
کارايي باال برای اجزا مختلف راهکار

افزايش امنيت ارايه ســـرويس به واســـطه حفظ و تمرکز و 
تقوي تســــاز و کارهای امنيتی در اليه ميانی (گذرگاه فرآيند 

TSB محور سرويس
قابلي تهای جديد و مؤثر مديريت و پايش ارايه سرويس

گسترش دامن هی سروي سهای قابل ارايه 
قابليت توسعه راهکار به صورت جز به جز در آينده

 ارايه سرويس و فرآيند به انواع سامان هها و محي طها

سامان ههای مبتنی بر بستر باز اتصال ابزارها (مانند سامان ههای 
مستقر در شعب ههای مجازی)

سامان ههای مسـتقر در مراکز سروي سدهی غيرشعب های (مانند 
سامانه مرکز تماس)

(مانند  سـامان ههای توليد شــده توســط ديگر توليدکنندگان 
(ERP

ســــــامان ههای مبتنی بر شــــــبک ههای اجتماعی (مانند 
(Crowdfunding

سامان ههای مالی غيربانکی (مانند بورس و بيمه)

سـرويس های زيرسـاختی امنيت، پايش و کنترل دسـترسـی شــامل 

قابليت Single Sign-On بـرای اعتبـار سنجـی و اتصـال کاربران 

و سيستم ها به سرويس ها و فرآيندهای ارايه شده، در اين گذرگاه لحاظ 

گرديده و بر تمام اليه ها در ابعاد مختلف تأثير گذارند.

TSB+ اجزای

بخش اصلی راهکار +TSB که هســته ی بانکداری باز ناميده 

مي شود، شامل اليه های عملکردی زير است:

Connection 
 اتصـال، مســيريابی و تبادل پيغام با انواع سرويس دهنده های 

بانکی و پرداخت                                              

Mediation    
 تعريف، نگاشت و تبديل سرويس ها و تراکنش های سيستمی

Orchestration 

ترکيب و بازآرايي سرويس ها و فرآيندهای کسب  و کار 
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