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بانکـداری بــاز
Open Banking

بانکـداری باز یکـی از خـدمات بانکـداری مـدرن است .بـا استفـاده از
بانکداری باز ،مشتریان دیگر به شکل سنتی نیاز به مراجعه حضوری به
بانکها را ندارند و امکان استفاده از خدمات بانکی به صورت مستقیم از
طریق ( ERPسامانه مالی و حسابداری) آنها به سیستم داخلی بانک
میسر است.
با توجه به انعطافپذیری باال و قابلیت شخصیسازی خدمات موردنظر
مشتریان ،ظهور و پیشرفت بانکداری باز کمک بسیار بزرگی به سهولت
در انجام امور بانکی مشتریان نموده است .برای استفاده از خدمات
بانکداری باز ،بین  ERPو سیستم داخلی بانک ارتباط مستقیم برقرار
میگردد.

خدمات بانکداری باز خاورمیانه

دریافت مانده حساب
دریافت صورتحساب
صورتحساب دستگاه پایانه فروش
صورتحساب تلفیـقـی دستگـاه پایـانه فـروش با حساب بانکی
اعتبـار سنجـی شمـاره حسـاب ،شمـاره شبـا و شماره کـارت ذینـفع
به صورت تکی و گروهی
تبدیل شماره حساب به شماره شبا
تبدیل شماره کارت به شماره حساب /شبا
تطبیق کد ملی با شماره حساب /شبا
انتقال وجـه داخلـی (بـه حسـابهای بانک خاورمیانه) به صورت تکی
انتقال وجـه بیـن بانکـی (ساتنا /پایا) به صورت تکـی
انتقال وجه پایا به صورت گروهی
انتقال وجه گروهی ترکیبی (داخلی ،ساتنا و پایا)
مشـاهده لیست چکهای واگـذار شده به حساب
استعالم چک صیادی
خدمات قبـض (استعالم و پـرداخت قبض)

نحوه عملکرد بانکداری باز

ارتباط مشتریان با بانکداری باز به کمک رابط برنامهنویسی کاربردی
( )APIمیسر است .به عبارتی  APIهمچون پلی دو سامانه نرم افزاری را
بهم مرتبط میسازد تا از آن طریق بتوانند به تبادل اطالعات بپردازند و از
هرکدام از خدمات بانکداری باز تحت عنوان یک سرویس استفاده نمایند.

ERP

ERP

ویژگیهای بانکداری باز
احراز هویت دقیق
سهولت کاربری
ارتباط آنالین سـامانه مـالی و حسابداری شرکتها به سیستم داخلی
بانک بدون محدودیت زمانی
حفظ محرمانگی و امنیت اطالعات
انعطافپذیری قـابل توجه برای تـوسعه و شخصیسازی درخـواست
مشتریان

فرایند انجام تراکنشهای مالی
ثبت اولیه تراکنش مالی
بازبینـی و تایید /رد تـراکنش توسط امضـاداران تا زمان احـراز شرایط
برداشت و انجام تراکنش

نکات قابل توجه در استفاده از بانکداری باز

در صورت نیاز ،امکان افزودن الیه کنترلکننده به تعداد دلخواه وجود
دارد.
در صورت داشتن کنترلکننده ،تـراکنش تنها زمانـی برای امضاداران
ارسال میشود که کنترلکننده آن را تایید کرده باشد.
تاییـد تمامی تراکنشهای بانکداری باز هم برای کنترلکنندگان و هم
برای امضاداران از طریق موبایلبانک خاورمیانه صورت میپذیرد.
بـرای دریـافت خـدمات بانکـداری بـاز به یکـی از شـعب
بانک خاورمیانه مراجعه فرمایید.

