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اینجا کلیک کنید

مطابــق گــزارش شــرکت پیدبلیوســی از رونــد تحــوالت صنعــت بانکــداری و خصوصــاً بانکــداری خــرد تــا ســال 

در         بانک هــا  حضــور  افزایــش  بــا  و  شــعب  انــدازه  کاهــش  بــا  همــگام  کــه  می شــود  پیش بینــی   ،٢٠٢٠

رســانه های اجتماعــی، ردپــای دیجیتــال بانک هــا افزایــش یابــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، بانک هــا بــه تدریــج 

تمرکــز خــود را بــه طراحــی محصــوالت جدیــد و کانال هــای ارائــه خدمــات بــه مشــتریان و نیازهــای آنــان 

ارائــه دهنــد.  آنهــا  بــه  کانال هــای دیجیتــال  تمامــی  را در  یکپارچــه  تجربــه  یــک  تــا  معطــوف می نماینــد 

ــا مشــتریان و همچنیــن  ــه بســتر اصلــی اطالع رســانی و ارتبــاط ب ــل ب همچنیــن رســانه های اجتماعــی تبدی

شناســایی نیازهــای آنــان خواهنــد شــد. تقویــت ردپــای دیجیتــال بانــک باعــث افزایــش اعتبــار آن در محیــط 

دیجیتــال می گــردد کــه ایــن مــورد عــالوه بــر تأثیرگــذاری بــر نظــر مشــتریان و بهبــود تجربــه آنهــا از خدمــات 

بانــک می توانــد نقــش مهمــی در تشــویق مشــتریان بالقــوه بــرای اســتفاده از محصــوالت و خدمــات بانــک 

داشــته باشــد. گــزارش حاضــر ضمــن تشــریح ســه مــورد از مهمتریــن کاربردهــای ردپــای دیجیتــال در صنعــت 

بانکداری، به معرفی نمونه های موردی ردپای دیجیتال در این صنعت می پردازد.

http://dtgroup.ir/fa/portal/report?id=6210
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رونــد  از  پی دبلیوســی  شــرکت  گــزارش  مطابــق 

بانکــداری  بانکــداری و خصوصــاً  تحــوالت صنعــت 

خرد تا سال ٢٠٢٠، پیش بینی می شود که همگام با 

کاهــش انــدازه شــعب و بــا افزایــش حضــور بانک هــا 

ــای دیجیتــال بانک هــا  در رســانه های اجتماعــی، ردپ

افزایــش یابــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، بانک هــا بــه 

تدریــج تمرکــز خــود را بــه طراحــی محصــوالت جدیــد 

و کانال هــای ارائــه خدمــات بــه مشــتریان و نیازهــای 

آنــان معطــوف می نماینــد تــا یــک تجربــه یکپارچــه را 

در تمامــی کانال هــای دیجیتــال بــه آنهــا ارائــه دهنــد. 

همچنیــن رســانه های اجتماعــی تبدیــل بــه بســتر 

و  مشــتریان  بــا  ارتبــاط  و  اطالع رســانی  اصلــی 

همچنین شناسایی نیازهای آنان خواهند شد.

افزایــش  باعــث  بانــک  دیجیتــال  ردپــای  تقویــت 

ایــن  کــه  اعتبــار آن در محیــط دیجیتــال می گــردد 

و  نظــر مشــتریان  بــر  تأثیرگــذاری  بــر  عــالوه  مــورد 

می توانــد  بانــک  خدمــات  از  آنهــا  تجربــه  بهبــود 

بــرای  نقــش مهمــی در تشــویق مشــتریان بالقــوه 

بانــک           خدمــات  و  محصــوالت  از  اســتفاده 

داشته باشد.

در   ٢٠١٥ ســال  در  ای.وای   شــرکت  گــزارش  بــه 

در  دیجیتــال  بانکــداری  وضعیــت  خصــوص 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ٦١٪ از 

بــه  بــا روی آوردن تدریجــی  ایــن حــوزه  بانک هــای 

و  اقدامــات  انجــام  بــرای  دیجیتــال  کانال هــای 

ابتــکارات کلیــدی جهــت تقویــت ردپــای دیجیتــال 

خــود از طریــق ایــن کانال هــا برنامه ریــزی نموده انــد. 

بــر اســاس گــزارش شــرکت    پی دبلیوســی، اولویــت 

اول بانکــداری خــرد در ســال ٢٠٢٠، توســعه مــدل 

رو،  ایــن  از  می باشــد؛  مشــتری محور  کســب وکار 

تحلیــل ردپــای دیجیتــال مشــتریان یکــی از مــواردی 

اســت کــه بایــد جهــت    پیش بینــی نیازهــا و بهبــود 

میــزان  افزایــش  راســتای  در  مشــتریان  تجربــه 

وفاداری آنان مورد توجه قرار گیرد. 

احتمــال  بانک هــا،  دیجیتــال  ردپــای  افزایــش  بــا 

وقــوع حمــالت ســایبری و ریســک ســرقت اطالعــات 

راســتا       ایــن  در  کــه  می یابــد  افزایــش  نیــز  آنهــا 

ایمن ســازی کانال هــای دیجیتــال و پایــش مســتمر 

فعالیت هــا بــرای بانک هایــی کــه حضــور خــود را در 

و  محصــوالت  ارائــه  بــرای  دیجیتــال  کانال هــای 

خدمات افزایش داده اند ضروری است. 

61% از بانک هاى حوزه خلیج فارس 

با روى آوردن تدریجى به کانال هاى 

دیجیتال براى انجام اقدامات و 

ابتکارات کلیدى جهت تقویت 

ردپاى دیجیتال خود از طریق این    

کانال ها برنامه ریزى نموده اند.
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در ایــن بخــش، ســه مــورد از مهمتریــن کاربردهــای 

ردپای دیجیتال بررسی می شود.

شخصى سازى محصوالت و خدمات

اســتفاده  میــزان  بیشــتر  هرچــه  افزایــش  بــا 

بانک هــا       دیجیتــال،  کانال هــای  از  مشــتریان 

شــامل          دیجیتــال  ردپــای  می تواننــد  آســان تر 

داده هــای مربــوط بــه ســوابق مالــی، داده هــای مکانــی 

شــبکه های  در  مشــتریان  اطالعــات  همچنیــن  و 

جهــت  تحلیــل  از  پــس  و  گــردآوری  را  اجتماعــی 

بخش بنــدی  هدف گــذاری،  نیازهــا،  شناســایی 

اســتراتژی های  ارتقــای  نهایــت  در  و  مشــتریان 

بازاریابــی خــود بــا هــدف شخصی ســازی محصــوالت 

ایــن  بــه  دهنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  خدمــات  و 

ترتیــب ردپــای دیجیتــال مشــتری تبدیــل بــه یکــی از 

بــا ارزش تریــن ابزارهــا جهــت شخصی ســازی پیام هــا 

و محتــوای بازاریابــی بانک هــا شــده اســت. بانک هــا 

می تواننــد از تحلیــل ردپــای دیجیتــال مشــتریان در 

فرآیندهــای چرخــه حیــات مشــتری بــه ویــژه کســب 

شــناخت                 شــامل  مشــتریان  دربــاره  دانــش 

نيازمندی هــای كنونــی و آتــی و همچنیــن انتظــارات 

و ترجیحــات آنهــا بهــره گیرنــد. عــالوه بــر تشــخیص 

نیازهــا و گرایش هــای جمعــی مشــتریان، بانک هــا     

بــا  را  مشــتریان  از  هرکــدام  نیازهــای  می تواننــد 

بررســی ردپــای دیجیتــال آنهــا بــه طــور منحصربفــرد 

مــورد بررســی قــرار دهنــد و در نتیجــه بــا افزایــش 

میــزان و کیفیــت تعامــالت بــا مشــتریان، خدمــات و 

ارائــه  آنهــا  بــه  شــده  شخصی ســازی  محصــوالت 

دهند.

کــه  دارنــد  تمایــل  نیــز  مشــتریان  دیگــر،  طــرف  از 

بانــک یــا مؤسســه مالــی کــه بــا آن در ارتباط هســتند 

و  زندگــی  ســبک  مالــی،  شــخصی  اهــداف  از 

رویدادهــای مهــم زندگــی آنهــا اطــالع داشــته باشــد. 

آنهــا حاضرنــد در ایــن راســتا اطالعــات شــخصی خــود 

مــورد  اعتبــاری  مؤسســه  یــا  بانــک  اختیــار  در  را 

آن خدمــات     ازای  در  تــا  قــرار دهنــد  خــود  اعتمــاد 

ویژه تــری دریافــت نماینــد. مشــتریان از بانک هــا یــا 

تغییــرات  کــه  دارنــد  انتظــار  مالــی  مؤسســه های 

پروفایــل مالــی آنهــا را رصــد نمــوده و بــر ایــن اســاس 

در  پیشــنهاداتی  مناســب  زمان هــای  در  آنهــا  بــه 

راســتای افزایــش دانــش مالــی و بــا هــدف دســتیابی 

به اهداف مشخص مالی ارائه دهند.

بــرای  خدمــات  و  محصــوالت  شخصی ســازی 

حریــم  حفــظ  لــزوم  بــه  توجــه  بــا  بایــد  مشــتریان 

خصوصی آنها صورت گیرد.

کاربردهاى ردپاى دیجیتال       
در صنعت بانکدارى 
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مدیریت تجربه مشترى

75% از مشتریان در صورت 

داشتن یک تجربه دیجیتال بهتر 

حاضر به تغییر بانک و استفاده از 

خدمات بانک هاى دیگر بودند.

به گزارش شرکت مشاوره ای.وای در سال ٢٠١٥ در 

در  دیجیتــال  بانکــداری  وضعیــت  خصــوص 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ٧٥٪ 

تجربــه  یــک  داشــتن  صــورت  در  مشــتریان  از 

دیجیتــال بهتــر حاضــر بــه تغییــر بانــک و اســتفاده از 

خدمــات بانک هــای دیگــر بودنــد. از طــرف دیگــر بــر 

بانکــداری  گــزارش مؤسســه پژوهش هــای  اســاس 

دیجیتال، ٥٤٪ از مدیران ارشد  بانک ها و مؤسسه های 

بانکــداری،  حــوزه  مشــاوران  و  تحلیل گــران  مالــی، 

حــذف موانــع ســفر مشــتری  را بــه عنــوان مهمتریــن 

روند بانکداری خرد در سال ٢٠١٧ عنوان نموده اند. 

موانــع ســفر مشــتری شــامل تمامــی مــواردی اســت 

بــا بانــک جهــت  کــه در تعامــل و ارتبــاط مشــتری 

ایجــاد  باعــث  خدمــات  و  محصــوالت  از  اســتفاده 

نارضایتــی مشــتری می گــردد. از ایــن رو بانک هــا و 

بهبــود  بــه  بایــد  اعتبــاری  و  مالــی  مؤسســه های 

کیفیت تجربه مشتری توجه نمایند. 

بــا اســتفاده از ردپــای دیجیتــال می تــوان کل ســفر 

بــرای  وی  اولیــه  تحقیقــات  زمــان  از  را  مشــتری 

اســتفاده از محصــوالت و خدمــات تــا زمــان دریافــت 

قــرار داد. جهــت  مــورد تحلیــل  آن رصــد نمــوده و 

دیدگاه هــای  بایــد  مشــتری  ســفر  موانــع  حــذف 

مشــتری در ارتبــاط بــا نحــوه اســتفاده از کانال هــای 

دیجیتــال  ردپــای  داده هــای  طریــق  از  دیجیتــال 

در  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  ســپس  و  گــردآوری 

تجربــه  بهبــود  و  طراحــی هدفمنــد ســفر مشــتری 

دیجیتــال وی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بانک هــا و 

مؤسســه های مالــی بایــد بــا تحلیــل ردپــای دیجیتــال 

ــا در هــر مرحلــه از ســفر  مشــتریان تــالش نماینــد ت

مشــتری بــا وی تعامــل داشــته باشــند. همچنیــن در 

ایــن راســتا بایــد پــس از راه انــدازی و بهره گیــری از 

بــا  ارتبــاط  فرآینــد  جدیــد،  دیجیتــال  کانال هــای 

ــای دیجیتــال مــورد  ــر اســاس تحلیــل ردپ مشــتری ب

بازنگــری قــرار گیــرد. فروم هــا یــا دیگــر فضاهایــی کــه 

ــا  در آن مشــتریان در مــورد تجربــه خــود از ارتبــاط ب

منبــع  می کننــد،  نظــر  تبــادل  مختلــف  بانک هــای 

اطالعاتــی مناســبی بــرای بانک هــا جهــت شناســایی 

نقاط قابل بهبود فرآیند ارتباط با مشتری است.
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سنجش اعتبار مشترى

گردآوری داده ها

ارزیابــی        فرآینــد  در  می تواننــد  بانک هــا 

درخواســت  های وام و تســهیالت، جهــت ســنجش 

اعتبــار مشــتریان فعلــی و همچنیــن افــرادی کــه تــا 

بــه حــال مشــتری بانــک نبوده انــد، ردپــای دیجیتــال 

راســتا  ایــن  قــرار دهنــد. در  مــورد تحلیــل  را  آنهــا 

تعامــالت و فعالیــت افــراد در رســانه های اجتماعــی، 

عضــو  آن  در  کــه  گروه هایــی  و  دوســتان  حلقــه 

هســتند، رونــد خریدهــا و پرداخت هــای آنالیــن و 

همچنیــن رونــد بازپرداخــت وام  هــا مــورد بررســی 

قــرار می گیــرد. تحلیــل ردپــای دیجیتــال می توانــد در 

اعتبــاری  ســابقه  کــه  افــرادی  درخواســت  ارزیابــی 

ندارند نیز به کار گرفته شود.

بــر  و  از ردپــای دیجیتــال  بــا بهره گیــری  همچنیــن 

اســاس پروفایــل مشــتری، امــکان پیشــنهاد وام و 

تســهیالت از ســوی بانــک نیــز بــا نــرخ بهــره مناســب 

مطابــق نیازهــا و توانایی هــای مالــی مشــتری فراهــم    

بــه  بــه شــکل مناســب تری  می گــردد و در نتیجــه 

خــود  مالــی  اهــداف  بــه  کــه  میگــردد  کمــک  افــراد 

دست پیدا کنند. 

ردپــای دیجیتــال جهــت  از  بهره گیــری  راســتای  در 

از  می تواننــد  بانک هــا  مشــتریان،  اعتبارســنجی 

فرآیند دو مرحله ای زیر استفاده نمایند. 

در ایــن مرحلــه داده هــای مرتبــط بــا ردپــای دیجیتــال 

آنهــا  کنونــی  اعتبــاری  وضعیــت  کــه  مشــتریانی 

شــامل          شــاخص  گــروه  دو  در  اســت  مشــخص 

و       مشــتری  جمعیت شــناختی  ویژگی هــای 

شــاخص های مربــوط بــه فعالیــت مشــتری در محیــط 

دیجیتــال گــردآوری می گــردد. از شــاخص های گــروه 

محــل  و  جنســیت  ســن،  مــوارد  بــه  می تــوان  اول 

مــوارد  بــه  دوم  گــروه  شــاخص های  از  و  ســکونت 

شــبکه های  در  فعــال  کاربــری  تعــداد حســاب های 

در  شــده  ارســال  پســت های  تعــداد  اجتماعــی، 

شــبکه اجتماعــی، تعــداد تجــارب کاری ثبت شــده 

لینکدیــن، پرداخــت قبــض موبایــل در  در شــبکه 

مهلــت تعییــن شــده از طریــق اینترنــت و تعــداد 

از  همچنیــن  نمــود.  اشــاره  اینترنتــی  خریدهــای 

شــبکه ارتباطــی مشــتریانی کــه وضعیــت اعتبــاری 

ــه  ــوط ب ــی آنهــا مشــخص اســت، داده هــای مرب کنون

نیــز              ندارنــد  اعتبــاری  ســابقه  کــه  افــرادی 

جمع آوری می شود. 
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ایجاد مدل

پــس از ایجــاد یــک پایــگاه داده بــزرگ و طبقه بنــدی 

جهــت          مدل هایــی  شــده،  جمــع آوری  داده هــای 

بــا  مشــتریان  اعتبــاری  وضعیــت  پیش بینــی 

اســتفاده از الگوریتم هــای مناســب ایجــاد می گــردد. 

بــر  مــدل  بهتریــن  انتخــاب  و  ارزیابــی  مقایســه، 

قابلیــت                      ماننــد  معیارهایــی  اســاس 

منابــع  در  آن صــورت می گیــرد.  پیش بینی پذیــری 

مــورد  الگوریتم هــای  رایج تریــن  شــده،  بررســی 

زیــر             مــوارد  شــامل  مــدل  ایجــاد  جهــت  اســتفاده 

می باشد:

    درخت تصمیم 

    جنگل تصادفی 

درخت رگرسیون تقویت شونده       

شبکه عصبی       

رگرسیون لجستیک       

دسته بندی نیمه نظارتی مبتنی بر گراف       

احتمــال  پیش بینــی  امــکان  شــده  ایجــاد  مــدل 

مناســب بــودن مشــتری جهــت دریافــت خدمــات 

اعتبــاری را فراهــم می کنــد. مــدل به کارگرفتــه شــده 

در فواصــل زمانــی منظــم بــا اســتفاده از داده هــای 

جدید به روزرسانی می شود.

١

١

٢

٣

٤

٥

٦

Decision Tree ٢ Random Forest
٣ Boosted Regression Tree

٦ Graph-based Semi-supervised Classification

٤ Neural Network
٥ Logistic Regression
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بســیاری از بانک هــا در ســال های اخیــر اقداماتــی را 

انجــام     دیجیتــال  ردپــای  از  بهره گیــری  زمینــه  در 

داده انــد. در ادامــه، بــر اســاس مهمتریــن کاربردهــای 

صنعــت  در  دیجیتــال  ردپــای  شــده  شناســایی 

در  آن  از  اســتفاده  مــوردی  نمونه هــای  بانکــداری، 

تعــدادی از بانک هایــی کــه اقدامــات بــارزی در ایــن 

زمینه انجام داده اند تشریح شده است.

بانــک اچ.دی.اف.ســی  بــه عنــوان پنجمیــن بانــک 

ــی و بزرگتریــن  ــر اســاس میــزان دارای هندوســتان ب

محســوب            بــازار  ارزش  نظــر  از  کشــور  ایــن  بانــک 

می شــود. ایــن بانــک از ســال ٢٠١٥ بــا اســتفاده از        

داده هــای ردپــای دیجیتــال مشــتریان در شــبکه های 

اجتماعــی پیشــنهادهای کامــالً شخصی ســازی شــده 

ارائــه می نمایــد کــه نیازهــا و خواســته های مشــتری 

ماننــد نیــاز بــه وام و تســهیالت را بــه طــور خــاص در 

بــر می گیــرد. ایــن بانــک از طریــق تجزیــه و تحلیــل 

و  عــادات  رفتارهــا،  بــه  مربــوط  دیجیتــال  ردپــای 

ــا  ترجیحــات مشــتریان در رســانه های اجتماعــی و ب

ماننــد  دســته بندی   الگوریتم هــای  از  بهره گیــری 

شــبکه عصبــی و درخــت تصمیــم، پروفایــل کاملــی از 

ایــن اســاس،  بــر  و  ســبک زندگــی مشــتری تهیــه 

در  و شخصی سازی شــده  پروموشــن های هدفمنــد 

ارائــه  می نمایــد.  طراحــی  مشــتری  حیــات  چرخــه 

بــه  شــده  شخصی ســازی  محصــوالت  و  خدمــات 

مشــتریان منجــر بــه افزایــش قابــل توجــه تعــداد 

هزینــه  کاهــش  و  صادرشــده  اعتبــاری  کارت هــای 

و  وفــاداری  افزایــش  همچنیــن  و  مشــتری  جــذب 

تعامل مشتریان با بانک شده است.

بانک اچ.دى.اف.سى با استفاده از 

داده هاى ردپاى دیجیتال مشتریان 

در شبکه هاى اجتماعى، 

پیشنهادهاى کامًال شخصى سازى 

شده ارائه مى نماید که نیازها و 

خواسته هاى مشترى را به طور 

خاص در بر مى گیرد. 

نمونه هاى موردى ردپاى
 دیجیتال در صنعت بانکدارى

بانک اچ.دی.اف.سی
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متحــده  ایــاالت  بانــک  بزرگتریــن  آمریــکا  بانــک 

آمریکا است. این بانک در سال ٢٠١٥ خدمت کوپن 

 BankameriDeals نــام  بــا  شــده  شخصی ســازی 

طراحــی نمــود کــه بــا اســتفاده از ردپــای دیجیتــال 

مشــتریان، پیشــنهادهای شخصی ســازی شــده بــه 

مشــتریان  خدمــت،  ایــن  در  می دهــد.  ارائــه  آنهــا 

دارای کارت اعتبــاری، پیشــنهادهای شخصی شــده 

ویــژه را بــه صــورت خــودکار در حســاب آنالیــن خــود 

می توانــد  پیشــنهادها  ایــن  می کننــد.  مشــاهده 

بــه  مشــخص  تخفیــف  درصــد  پیشــنهاد  شــامل 

مشــتری از فروشــگاه مــورد نظــر وی در موقعیــت 

دریافــت  یــا  و  دارد  قــرار  آن  در  کــه  جغرافیایــی 

حســاب  در  اعتبــاری  صــورت  بــه  خریــد  تخفیــف 

مشــتری در پایــان مــاه باشــد. بــا ارائــه ایــن خدمــت، 

مشــتریان  کــه  می یابــد  اطمینــان  بانــک 

پیشنهادهای مناسب دریافت می نمایند.

از  وســیعی  طیــف  اســپانیا  بی.بــی.وی.ای  بانــک 

بــه  را  مالــی  غیــر  و  مالــی  خدمــات  و  محصــوالت 

حدود ٤٧ میلیون مشتری در ٣٠ کشور ارائه می کند. 

این بانک از سال ٢٠١٢ در راستای مدیریت تجربه 

بــه  عظیــم  داده هــای  تحلیــل  و  تجزیــه  مشــتری، 

دســت آمــده از ردپــای دیجیتــال مشــتریان را در 

ــر ایــن اســاس و در  ــرار داده اســت. ب دســتور کار ق

دیدگاه هــای  دالیــل  و  نظــرات  پایــش  راســتای 

و  محصــوالت  دربــاره  مشــتریان  منفــی  و  مثبــت 

خدمــات و رویکــرد آنهــا نســبت بــه برنــد مؤسســه، 

دیجیتــال  ردپــای  بــه  مربــوط  عظیــم  داده هــای 

ماننــد        اجتماعــی  رســانه های  در  مشــتریان 

و           فروم هــا  بالگ هــا،  اجتماعــی،  شــبکه های 

و  محصــوالت  بررســی  و  نقــد  وب ســایت های 

خدمــات بــا اســتفاده از نرم افزارهــا و الگوریتم هــای 

مخصــوص تحلیــل متــن، مــورد تجزیــه و تحلیــل 

تحلیل هــا  ایــن  نتایــج  همچنیــن  می گیــرد.  قــرار 

بــا  مناســب  بازاریابــی  برنامه هــای  جهــت طراحــی 

هــدف افزایــش رضایــت مشــتریان و ارتقــای ردپــای 

دیجیتــال ســازمانی در رســانه های اجتماعــی مــورد 

استفاده قرار می گیرد.

بانک آمریکا

بانک بی.بی.وی.ای

با استفاده از خدمت 

BankameriDeals، مشتریان 

داراى کارت اعتبارى، پیشنهادهاى 

شخصى شده ویژه را به صورت 

خودکار در حساب آنالین خود 

مشاهده مى کنند.
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بانــک دولتــی هندوســتان ، بــه عنــوان برتریــن بانــک 

و  دارایی هــا  ارزش  و  میــزان  نظــر  از  کشــور  ایــن 

همچنین حجم تراکنش های مالی، از سال ٢٠١٦ در 

راســتای اعتبارســنجی مشــتریان خــود از پلتفرمــی 

ردپــای  از  بهره گیــری  بــا  کــه  می کنــد  اســتفاده 

دیجیتــال مشــتریان بــه طــور اتوماتیــک تصمیمــات 

کارت هــای  و  وام  اعطــای  خصــوص  در  اعتبــاری 

اعتبــاری و ارائــه خدمــات مالــی شخصی ســازی شــده 

بــه افــراد را اتخــاذ می نمایــد. ایــن پلتفــرم بــا هــدف 

شــده  طراحــی  جــوان  مشــتریان  اعتبــار  ســنجش 

اغلــب  هندوســتان  کشــور  در  کــه  چــرا  اســت 

متقاضیــان وام، مشــتریانی در محــدوده ســنی ٢١ 

تــا ٢٧ ســال هســتند کــه معمــوالً ســابقه اعتبــاری 

ندارنــد و بنابرایــن نمی تــوان از داده هــای ســوابق و 

رتبــه اعتبــاری جهــت اعتبارســنجی آنهــا اســتفاده 

نمــود. بــه ایــن ترتیــب بــا اســتفاده از الگوریتم هــای 

طراحــی شــده، تحلیــل داده هــای ردپــای دیجیتــال 

در       افــراد  فعالیت هــای  و  پروفایــل  بــه  مربــوط 

و  آنالیــن  خریــد  الگوهــای  اجتماعــی،  شــبکه های 

پرداخــت صورت حســاب ها انجــام و اعتبارســنجی 

بــر اســاس آن صــورت می گیــرد. در راســتای توســعه 

ایــن سیســتم تصمیم گیــری اعتبــاری، بانــک دولتــی 

هندوســتان روابــط همکارانــه بــا شــرکت های تجــارت 

ایجــاد        مخابراتــی  شــرکت های  و  الکترونیــک 

نموده است.

بانک دولتی هندوستان

نویسندگان:

  دکتر احسان عابدی
  شهاب بذرافشان

  فاطمه سبحانی مقدم
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