


احراز هویت
اکوسیستم  این  بزرگترین چالش های دنیای دیجیتال، مبحث مهم و پیچیده ی تشخیص هویت  موجودیت های  از  به جرات می توان گفت، یکی 
می باشد. اهمیت این مهم از زمان ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی بر اینترنت، بیش از پیش پررنگ تر شده و با مفاهیمی مانند دولت الکترونیک 
و تحول دیجیتال، به اوج خود رسیده است. واژه ی KYC)مشتری خود را بشناسید( در تمام کسب و کارهای مشتری محور یکی از اصلی ترین ارکان آن 
به شمار می آید . در این مدت راهکارهای زیادی برای تشخیص هویت اشخاص به صورت نرم افزاری و سخت افزاری بوجود آمدند از جمله سنسورهای 
ثبت اثر انگشت، شناسایی چهره، صدا و... . همه ی این موارد در موضوع KYC به راه حلی برای استفاده از تکنولوژی دیجیتالی جهت تصدیق و عدم 
انکار منجر می شوند، این موضوع کمک شایانی به  کم شدن  اختالفات طرفین معامله شده  و باعث گشته تا  تجارت الکترونیکی حتی بیشتر از تجارت 
سنتی ، قابل اطمینان تر و محبوب تر باشد. بطوری که تعداد معامالت بر این بستر با فاصله ی زیادی از تجارت سنتی پیشی گرفته است این بدان 
معناست که قوانین و تکنولوژی های جدید باعث ایجاد اعتمادی بیشتر به این فضای مبتنی بر صفر و یک گردیده است. در این بین صنعت بانکداری 
به عنوان سردمدار موضوع KYC و برخورداری از اهمیت ویژه ای  که مباحث مالی دارند، بیشترین استفاده از راه حل های موجود برای تشخیص هویت 

و بخصوص عدم انکار را در خدمت گرفته است.

امضای  از  استفاده  راه حل ها  این  اصلی ترین  و  مهمترین  از  یکی 
روش  دیگر  مانند  خود  خودی  به  تکنولوژی  این  می باشد.  دیجیتال 
با این تفاوت که این روش به دلیل  های تشخیص هویت می باشد 
ایجاد فضایی بسیار امن و مطمئن، حمایت سیستم قضایی را هم با 
خود به همراه دارد. در کشور ما هم به مانند اکثر کشورها قانون تجارت 
الکترونیک با حمایت از این روش، محیطی قابل اعتماد برای کسب و 

کارهای مالی بوجود آورد. 
اینکه  ضمن  دیجیتال،  امضای  تکنولوژی  از  استفاده  با  بانک ها  در 
می توان با خیال راحتتری بسیاری از امور بانکی را بصورت غیرحضوری  
به خود مشتریان واگذار نمود، می توان امنیت و اعتماد بیشتری را هم 
در زمان ورود کاربران یا کارمندان بانک، به سیستم بانکی فراهم نمود.

هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونيکی مکفی است. ماده 7 قانون
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امنیت

مســتندات ســنتی کــه بــر روی کاغــذ نگهــداری مــی شــوند می 
ــا  ــد و ی ــرار گیرن ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــی م ــه راحت ــد ب توانن
حتــی از بیــن برونــد، امضــا دیجیتــال راه حــل مناســبی بــرای 
می تــوان  همچنیــن  میباشــد  مشــکالت  ایــن 
ــا  ــود ت ــه نم ــم محرمان ــتندات را ه ــود مس ــن روش خ ــا ای ب

مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. 

سرعت و شتاب 

ــخیص  ــن روش تش ــودن ای ــردی ب ــه کارب ــه ب ــا توج ب
ــه صــورت سیســتمی انجــام شــده و  ــد ب هویــت میتوان
دیگــر نیــازی بــه عملیــات انســانی بــرای آن نمــی باشــد. 
ــی  ــات بانک ــرعت در عملی ــد س ــوع میتوان ــن موض همی
خصوصــا زمانــی کــه فرآینــدی ماننــد اعطــای تســهیالت 
وجــود دارد کــه تعــداد زیــادی امضــا و فــرم مــورد نیــاز 

است .

بانکداری مجازی

بــا ایــن روش مــی تــوان  تقویت 
ــش از  ــازی  را بی ــداری مج بانک
پیــش گســترش داد و از مزایــای 

آن سود جست. 

یکپارچگی

امــکان تفاهــم بیــن بانکــی در امضــا دیجیتــال و بــه 
رســمیت شــناختن مشــتریان همدیگــر فقــط بــه واســطه ی 

امضای معتبر دیجیتالی عدم انکار

کم شــدن پرونده  های قضایی بانک ها به واسطه ی 
خاصیت عدم انکار امضا دیجیتال

مسئولیت اجتماعی

ــای  ــده ه ــدن پرون ــم ش ک
قضایی بانک ها به واسطه ی 
خاصیــت عــدم انــکار امضــا 

دیجیتال

هزینه

ــه ی  ــاالی تهی ــه نســبتا ب هزین
ســخت افــزار بــرای بانــک ها و 

مشتریان 

فرهنگ سازی

زمــان و هزینه ی بــرای آموزش 
و رفتارســازی مشــتریان بانــک 
ــن  در خصــوص اســتفاده از ای

روش 
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