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بازآفرینی
Reinvention

شرکت سداد یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شرکت های فعال در زمینهIT  بانکی کشور 
است. این شرکت که 76 درصد از سهام شرکت متعلق به بانک ملی ایران و 24 درصد 
متعلق به بانک مرکزی است، کل زیرساختIT بانک ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار 

را تحت پوشش قرار می دهد. 
ساختار شرکت به صورت هلدینگی سازمان دهی شده است که بالغ بر1800 نفر پرسنل 
را در بر می گیرد. هلدینگ داده ورزی سداد به عنوان زیرمجموعه دو شرکت پشتیبانی  
افزارهای داده ورزی سداد )پارس( با فعالیت پشتیبانی شعب بانک ملی و پشتیبانی مشتریان 
بانکی در کل کشور و شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد که یک شرکت PSP است 
با فعالیت ارائه خدمات و سرویس های واگذاری، پشتیبانی، نگهداری درگاه های پرداخت 

بانک ملی را در ساختار خود دارد. 
در شرکت داده ورزی سداد هم تمرکز بر طراحی، ایجاد و بهره برداری از سیستم های 
نرم افزاری و سخت افزاری بانک است که می توان سامانه اینترنت بانک بانک ملی ایران 
)بام( و سامانه های چکاوک، دفتر کل، تسهیالت و سماح و همچنین نگهداری از مراکز 
داده و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری بیش از 350 سامانه بانک ملی مورد استفاده در 
شعب بانکی و یا ادارات و مشتریان بانک ملی و گروه پروژه های طراحی، ایجاد و پشتیبانی 
مراکز داده، گسترش شبکه های ارتباطی و پروژه های حوزه امنیت اطالعات را نام برد؛ . 

الکترونیک و نظام های  بانکداری     گویا در ششمین همایش ساالنه 
پرداخت در بخش جشنواره دکتر نوربخش با سامانه بانکداری الکترونیک 
بانک ملی ایران )بام( حضور دارید لطفا توضیحاتی در رابطه با این سامانه 

ارائه فرمایید. 
سامانه بام خدمات بانکداری الکترونیکی را مبتنی بر تجربه مشتریان ارائه کرده و یک 
واسط کاربری پویا و جدید بر روی بستر و سیستم هایIT است. همچنین با به کارگیری 
معماری وب گرا و بر پایه ویجت، ویژگی هایی از قبیل: سفارشی سازی و شخصی سازی؛ 
یکپارچه سازی سرویس های ارائه شده و قابلیت تنظیم و انتخاب سرویس طبق سلیقه هر 
کاربر را دارا میباشد. مزیت بام نسبت به محصوالت مشابه، افزايش محسوس کیفیت 
و یکپارچگی در طراحی تجربه کاربری )User Experience( است و چون یکی 
از ویژگی های بام Omni channel بودن است کاربر می تواند یک تجربه کاربری 
یکپارچه و بدون مرز را داشته باشد. با توجه به ارائه سرویس ها بر اساس نیاز هر مشتری، 

رضایت مشتریان به طور محسوسی افزایش پیدا می کند. 
از نگاه بانک به عنوان ذینفع اصلی Lean Portal بودن سامانه بام، زمان کوتاه جهت 
اعمال تغییرات و همچنین انعطاف پذیری باالی سامانه مورد توجه است که یک جور 
راحتی جهت مدیریت بر حوزه های طراحی و مدیریت صفحه ها و فرم ها، طراحی محتوا، 
گروه های مشتریان و همچنین مدیریت ویجت ها فراهم می کند. از دیگر ویژگی های 
مهم این سامانه این است که امکان بازاریابی دیجیتال را نیز برای بانک فراهم مینماید 
که در نوع خود بینظیر است. به طور کلی المان های بانکداری الکترونیکی در سامانه بام 
به گونه ای است که به راحتی و افتخار بگوییم یک خدمت متمایز ارائه شده است که دارا 
بودن 800 هزار کاربر در مدتی کمتر از یک سال نشان از استقبال جامعه مشتریان دارد 
که ان شاءاهلل به زودی آمارهای باالتری را در این رابطه گزارش خواهیم کرد؛ زیرا تمام 

تالش خود را برای افزایش رضایتمندی مشتریان به انجام خواهیم رساند. 
   با توجه به اینکه به تازگی هدایت شرکت داده ورزی سداد را برعهده 

گرفته اید ماموریت ها و اهداف خود را برای افق پیش رو بیان فرمایید. 
در برنامه های آتي شرکت سداد، همکاری و حرکت یکپارچه و هدفمند کلیه شرکت های 

زیرمجموعه هلدینگ سداد به منظور ایجاد سینرژی و هم افزایی در تحقق اهداف و رسالت 
خطیر گروه به عنوان یک سیاست کالن و راهبردی مد نظر خواهد بود. همچنین همفکری 
و تعامل با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بانک ملی ایران به منظور هم راستایی و 
حصول نتیجه مطلوب در سرلوحه فعالیت ها خواهد بود. به اعتقاد بنده، فضای تعامل گروه 
سداد با بانک ملی ایران به عنوان مقام باالدستی خود و همچنین کلیه واحدهای هم راستا 

با مسئولیت های گروه ترمیم اساسی شده است. 
شخصا بر اين باورم كه  فضای  تعامل  و به ويژه همدلي و همسويي  في مابين گروه 
سداد با بانک ملی ایران به عنوان سياستگذار كالن و مقام باالدستی خود و همچنین کلیه 

واحدهای هم راستا با مسئولیتهای گروه ترمیم اساسی ايجاد خواهد شد. 
 حضور جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران در مراسم تودیع و 
معارفه اینجانب و سخنرانی مبسوط ایشان در رابطه با سیاست های کالن در حوزه حمایت 
از شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و تاكيد بر پشتيباني همه جانبه از 
گروه )هلدينگ( سداد )كه به تبع اين حمايت علني و بي سابقه، قطع به يقين بار مسوليت 
مضاعف بر دوش اينجانب قرار مي دهد( و همچنین حضور جناب آقای خاتونی معاون 
محترم فناوری اطالعات و ارتباطات بانک ملی ایران و سخنرانی تخصصي ایشان بر روی 
چالش های اصلی رشد و توسعه فن آوری اطالعات و تاکید بر دوری از انحصار گرایی و 
پایبند بودن به اصل تعامل، همه موارد عالوه بر شفاف سازی مسیر پیش روی گروه سداد، 
نشانه ای برای بازگشایی فصلی نو در فعالیت های گروه سداد است که الزم است فرصت 
و امعان نظر مدیران ارشد را مغتنم شمرده و  با همکاری مدبرانه و برقراری تعامل مناسب 
با تمامی واحدهای ذیربط در بانک ملی ایران، ادارات کل، شعب و کارشناسان و مدیران 
محترم و در قالب یک مجموعه واحد نسبت به پیگیری اهداف تا حصول نتیجه مطلوب 

گام های موثری برداریم. 
بر این اساس اگر بخواهم مهمترین برنامه های خود را در این مجال بیان نمایم، تقویت 
حس یکپارچه گی و همکاری در گروه شرکت های سداد به منظور ایفای مسئولیت های 
محوله، تعامل مناسب با بانک ملی ایران و کلیه واحدهای مرتبط در راستای ماموریت های 
گروه، تقویت زیرساختهای شبکه ای و ارتباطی و ایجاد دیتاسنترهای مجهز و جدید 
متناسب با نیازهای روز بانک ملی ایران، توسعه تجاری سامانه بانکداری الکترونیکی بام، 
حرکت به سوی مشتریان بانکی و تالش بیوقفه و مستمر در جهت کشف و پاسخ گویی 
به نیازهای آنها، خلق هویت خالق، نوآور و پیش رو برای سداد، حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها و توجه ویژه به آموزش در راستای ارتقاء سطح کیفی نیروهای 
فعلی و تالش برای تربیت و جذب نیروهای جوان و با استعداد، رئوس فعالیت هایی است 
که در آینده نزدیک با تالش و زحمات مستمر کلیه پرسنل مجموعه سداد برنامه ریزی 

و اجرایی خواهد شد. 
   در پایان اگر مطلبی باقی مانده است بیان فرمایید. 

همان طور که در ابتدای عرایضم بیان کردم امروز شرایط بازار فناوری اطالعات بانکی 
یک شرایط ویژه است یک مرحله گذار در پیش داریم که  الزم است به سرعت ولی با 
دقت و حساسیت باالیی از آن عبور کنیم. بدون شک برای رویارویی با شرایط جدید الزم 
است در تمامی ابعاد کسب وکار بازنگری نماییم و بدون شک در این مسیر همراهی بانک 

مرکزی به عنوان رگوالتور  مورد نیاز است. 
فرصتهای کسب وکار در لحظه خلق و در لحظه دیگر از دست خواهند رفت. هوشمندی و 
موقعیت شناسی، تعامل با بازیگران جدید در زنجیره ارزش بانکی و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و در نهایت بهره گیری از مشاوران جهانی در حوزه های مختلف اعم از فنی، 


