
 داده ها را در لحظه و
ایمن مدیریت کنید
 امکانات بانکداری باز راهکاران همکاران سیستم





بانکداری باز یکی از شیوه های بانکداری مدرن است که در آن بانک ها و سایر موسسه های مالی، اجازه  

باز  بانکداری  ثالث می دهند. در  را به مشتری ها و اشخاص  به اطالعات و داده های مالی  دسترسی 

تالش بر این است که فرایند به اشتراک گذاری اطالعات مالی مشتریان، در نهایت امنیت و تنها تحت 

شرایطی که مشتری آن را تایید می کند، انجام شود.

با توسعه فناوری اطالعات،  بانکی دیگر محدود به شعبه نیست.  باز، دریافت خدمات  بانکداری  در 

یک  روی  بانکی،  متنوع  به خدمات   ،)API( کاربردی  برنامه  نویسی  رابط  از  استفاده  با  کاربر می تواند 

نرم افزار کاماًل مجزا از بانک های خود دسترسی داشته باشد.

بانکداری باز به عنوان یک روند با اهمیت در دنیا، مؤسسه های مالی و همچنین سیستم های ERP را 

تشویق می کند تا با استفاده از امکانات و سرویس های پلتفرم های بانکداری باز، راهکارهای بیشتر و 

مطلوب تری را به مشتریان خود ارائه کنند. هدف از اين مکانیزم، ارائه خدمات بانکی در زمان و مکانی 

است که مشتری تقاضا دارد.

عالوه  بر اين، کسب وکارها همواره خواستار ارزش بیشتری از بانک های خود هستند؛ ارزش هایی مانند 

دستیابی به خدمات بانکی فوری، پرداخت های سریع تر و مدیریت دقیق نقدینگی.

آنها به دنبال همکاران تجاری هستند که به ساده سازی پیچیدگی های یک کسب وکار کمک کنند و 

در عین حال، اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مالی دقیق تر را، در زمان مناسب ارائه دهند.

محصول راهکاران همکاران سيستم با ارائه سرویس ها و خدمات بانکی فرابوم، در جايی که مشتری 

و تجربه  افزایش داده  به طور چشم گیری  را  ارتباطات  و  بانکی است، خدمات  انجام عملیات  در حال 

کاربری را بهبود بخشیده است. به این ترتیب، کسب وکارها می توانند در راهکاران، یک تجربه بانکداری 

دیجیتال شخصی شده، با پرداخت های یکپارچه و مدیریت نقدینگی و حساب ها را دریافت کنند.

بانکداری باز
راهکاران همکاران سیستم



1. سرویس های استعالمی

• استعالم شماره شبا

2. سرویس های مبتنی بر حساب

• دریافت صورتحساب

3. سرویس های انتقال وجه

• داخلی )تکی–گروهی(

• بین بانکی ساتنا-پایا )تکی–گروهی(

• کارتابلی )کارپوشه ای(

• غیر کارتابلی )آنی(

مزایای استفاده از سرویس های بانکداری باز
• افزایش سرعت و دقت پرداخت ها از طریق عملیات انتقال وجه آنالین

• امکان دریافت صورتحساب بانکی آنالین و افزایش سرعت مغایرت گیری در راهکاران

• امکان استعالم شماره شبای صاحبان حساب و اطمینان از صحت اطالعات پرداخت

• حذف فرایند صدور و پرداخت چک با استفاده از پرداخت آنالین و حذف دغدغه های پرداخت چک مانند مفقودی،

   سرقت چک و سایر موارد. 

• کاهش زمان دریافت تایید پرداخت ها با استفاده از امکانات پرداخت آنالین کارتابلی

• نامحدود بودن زمان پرداخت های ساتنا و پایا از طریق سیستم

• امکان استفاده از خدمات بانک های مختلف با یک بار اتصال به سرویس های بانکداری آنالین

• کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در سازمان

• سهولت و تجربه کاربری متفاوت در استفاده از سیستم ها و خدمات بانکی

سرویس های بانکداری باز
راهکاران همکاران سیستم



داده هــا یــک دارایــی ارزشــمند بــرای کســب وکارها و عامــل موفقیــت آنهــا محســوب می شــوند. 

بنابرایــن حفاظــت از داده هــا، به ویــژه در مــورد داده هــای مالــی و بانکــی، اهمیتــی دوچنــدان داشــته و 

ــد. ــاب می آی ــی به حس ــده رقابت ــل متمايزکنن ــک عام ــایبری، ی ــت س امنی

 OAuth2.0 یــک چارچــوب مجوزدهــی اســت کــه بــه برنامه هــای ثالــث، مجــوز دسترســی محــدود بــه 

داده هــا و ســرویس های مشــخصی را می دهــد. در ايــن مکانیــزم، پــس از احــراز هویــت نــزد میزبــان 

ــری خــود  ــه اطالعــات حســاب کارب ــرای دسترســی ب ــر مجوزهــای الزم ب ــک(، کارب ــری )بان حســاب کارب

ــا اســتفاده از  بــه برنامه هــای ثالــث را تاییــد می کنــد. برنامه هــای موبایلــی، تحــت وب و دســکتاپ، ب

OAuth2.0 قــادر بــه اســتفاده از ايــن داده هــا هســتند.

فرابــوم نیــز بــرای حفــظ امنیــت داده هــای مشــتریان خــود، از پروتــکل OAuth2.0 اســتفاده می کنــد. 

در فرابــوم، کســب وکار و حســاب های بانکــی مربــوط بــه آن، بــه بانک هــای مرتبــط معرفــی می شــود و 

در صــورت احــراز اصالــت، بانــک تنهــا مجــوز دسترســی بــه اطالعــات حســاب و فراخوانــی ســرویس ها 

را بــه کســب وکار می دهــد. بنابرایــن هیــچ داده ای نــزد فرابــوم و بســترهای ارائه دهنــده ســرویس ها 

از جملــه راهــکاران، نگهــداری و ذخیــره نمی شــود.

از طــرف دیگــر، رعایــت مالحظــات امنیتــی از طریــق اســتفاده از توکن هــای یک بــار مصــرف، جلوگیــری 

ــا سیســتم بانکــی و  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــت ب ــا حمــالت مشــابه، اســتفاده از IP ثاب ــد ی ــق ک از تزری

ــه کار رفتــه در ایــن ســرویس ها اســت. ــال امــن TLS، از دیگــر جنبه هــای امنیتــی ب اســتفاده از کان

امنیت داده ها در بانکداری باز 
همکاران سیستم 



همــکاران سیســتم در ســال ۱۳۶۶ کار خــود را آغــاز کــرد و از همــان ابتــدا بــرای مکانیــزه کــردن 

فرایندهــای ســازمانی، بــا عرضــه  نرم افزارهــای کاربــردی، اســتفاده از کامپیوتــر و نرم افــزار را در 

ــه در  ــه تجرب ــد ده ــا چن ــتم ب ــکاران سیس ــروز، هم ــت. ام ــان انداخ ــه جری ــی ب ــب وکارهای ایران کس

صنعــت IT و بیــش از 85،000 مشــتری، بزرگ تریــن شــرکت نرم افــزاری بخــش خصوصــی کشــور اســت 

ــا عرضــه  راهکارهــای هوشــمند نرم افــزاری بــه کســب وکارها در اندازه هــای مختلــف )شــرکت ها و  و ب

ســازمان های بــزرگ، متوســط و کوچــک( و در صنایــع گوناگــون، همــراه آنهــا در پیش بــرد و توســعه  

ســریع تر کسب وکارشــان اســت.

راهــکاران، محصــول نرم افــزاری شــرکت همــکاران سیســتم اســت کــه یــک راهــکار ERP جامــع و منطبق 

بــا تعاریــف روز دنیاســت. راهــکاران بــا پوشــش وجــوه مختلــف کســب وکار و ارائــه اطالعــات درســت 

ــه  ــی و در نتیج ــره وری، کارای ــردن به ــاال ب ــرای ب ــح ب ــری صحی ــازمان ها را در تصمیم گی ــع، س و به موق

ــد.  ــاری می کن ســودآوری ی

درباره همکاران سیستم

ــک  ــت ریس ــه مدیری ــن و ارائ ــکوی ام ــک س ــاد ی ــا ایج ــه ب ــت ک ــاز اس ــداری ب ــرم بانک ــک پلتف ــوم ی فراب

توانســته بــه عنــوان یــک تجمیع کننــده ســرویس ها، پیچیدگی هــا و دشــواری ها را از بیــن ببــرد و بــه 

ــود.  ــل ش ــور تبدی ــاز در کش ــداری ب ــرویس های بانک ــده س ــای ارائه دهن ــن پلتفرم ه ــی از بزرگ تری یک

در حــال حاضــر، پلتفــرم بانکــداری بــاز فرابــوم بــا اتصــال بــه 24 بانــک و مؤسســه مالــی، بیــش از 400 

مشــتری و همچنیــن بــه واســطه یکپارچگــی بــا محبوب تریــن اپلیکیشــن های شــرکت های پرداخــت 

 API هــا(، گســترده ترین پلتفــرم بانکــداری بــاز کشــور اســت کــه توانســته بیــش از 200 ســرویسPSP(

را در قالــب باکیفیت تریــن راهکارهــا و ســرویس های بانکــداری بــاز، بــه صنايــع مختلــف ارائــه کنــد. 

فرابــوم بیــش از 7 ســال تجربــه در زمینــه بانکــداری بــاز دارد و بانک هــای ملــی، ملــت، تجــارت، صنعــت 

و معــدن و شــرکت توســن جزو ســهام داران آن هســتند.

درباره فرابــــوم





تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643515

تلفن فروش: 85۲۰- ۰۲1

info@systemgroup.net
 www.systemgroup.net

رر

برای دریافت نسخه الکترونیک 
کاتالوگ اسکن کنید.


