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های سنتی در حال افزایش تمرکز برای کمک به مشتریان در بانکهم گر و های چالشبانکهم 

ن برای انداز کردتر به پسمشتریان بیشامروزه،  ستند. به دلیل اینکهه شانحفظ پول و سرمایه

خدمات متنوع به این نیاز مشتریان  با ارائهنیز  هاتر بانکدهند، بیشا اهمیت میروز مباد

دهند. طبق گزارشی که توسط انجمن جهانی اقتصاد با همکاری دیلویت نشان می واکنش

(Deloitte در سال )بانکداری با اولویت  صنعتدرصد از مدیران ارشد  ۷۶منتشر شده،  ۲۰۱۸

برای ایجاد تمایز  وجود این تکنولوژی موافق هستند، چون AI هوش مصنوعی یا همان دادن به

 است. کلیدی  ،در خدمات

، ندشومییا ابزارهای دیجیتال بندی های بودجهت شامل اپلیکیشناین خدما ،ه صورت سنتیب

ی ان بر مبنای تاریخچهپیشنهادات به مشتری ارائه همچون یمتفاوت هایدر بخشامروزه  AIاما 

های متداول مشتریان از طریق های مناسب به سوالها و پاسخمنبعی از توصیه و شانپرداخت

هوش مصنوعی در بانکداری برای فراهم کردن  همچنین شود.به کار گرفته می هاباتچت

د شان کاربرحل مشکالت آنان و کمک به مدیریت امور مالی ،گوهای مفیدتر با مشتریانوگفت

 دارد. 
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در حال تالش برای انجام  ولی می کنندهای قدیمی کار ها هنوز هم با سیستمبا اینکه اکثر بانک

 با این حال، هوش مصنوعی به تر و فراتر از نقل و انتقال پول و سپرده هستند.امالت پیچیدهمع

روی مشتریان خود تمرکز  هایی که در اختیار دارنددهد تا با استفاده از دادهها اجازه میبانک

 .کسب کنند از آنها اساسی اطالعات و کنند

سازی بهبود دهند و تا مشتریان را با شخصی قادر خواهند بود تجربه AIبا کمک  هابه عالوه بانک

که ممکن است به اندازه  قدیمی مشتریان. حتی کم کنندها داده تحلیلرا با مشکالت حد امکان 

بانکی خود های خوب، تراکنشتوانند از طریق یک تجربه آنالین می نباشند آشنا وریافنکافی با 

 .دهند انجام سادهرا سریع و 

؛ تر استفاده کردتر و شخصیهوشمندانه ،ی مشتریتوان برای ایجاد تجربهاز هوش مصنوعی می

خریدهای های مشتریان و تاریخچههایی مانند هزینهبرای ردیابی داده تواندمی AIبرای مثال، 

بندی و بودجهها کمک کند تا اطالعات مرتبطی را در مورد ی زمانی به بانکشان در طول یک دوره

خدمات شخصی به مشتریان، رضایت و نرخ نگهداشت  انداز به مشتریان ارائه دهند. با ارائهپس

شود. کاربرد مشتریان افزایش خواهد یافت و برای مشتریان و بانک ارزش متقابل ایجاد می

ه است که آوری شدهای جمعمناسب از حجم باالی داده در بانکداری به معنای استفاده AIموفق 

های های وب، کیف پولها، کانالATMمهم نیست از کدام کانال به دست آمده، حتی اگر از طریق 

 یا ابزارهای موبایلی باشد.  POSدیجیتال، فعالیت 

را به خدمات فردی و  یکسانخدمات  ،دیجیتالی تحول و سازیشخصی باهوش مصنوعی 

 کند.تبدیل می مشتریان فردهمنحصرب زهاینیابر مبنای رفتار، ترجیحات و سازی شده شخصی

یعنی انطباق، افزایش تعامل  ؛شودها تبدیل میاین همان چیزی است که به مزیت رقابتی بانک

 .کارایی عملیاتی هبودمشتریان و ببا 

ت ی فعالیکاملی از تاریخچه اطالعاتها باید برای ایجاد سطح باالیی از تعامل مشتریان، بانک

ها شان به دست آورند. بنابراین بانکها و نیازهای بانکداری شخصیی درک عادتمشتریان برا

 ، ی منابعهای مشتریان را از همههای هستند که دادسازمانی یکپارچه هاینیازمند سیستم

منظور ها بهتوصیه برای ارائه AIآوری و سپس از های سوم جمعها برای طرفAPIها و اپلیکیشن

  کند.اری و ایجاد ارزش استفاده افزایش وفاد
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پروفایل  رویکلیک و  AIگیری بر مبنای توانند با تصمیمها میاین اطالعات، امروزه بانک یبا همه

نیازهای شخصی آنان در یک  متناسب بامحصوالت و خدمات و  های مالی بهترتوصیه ،مشتریان

برای مثال، ؛ پکیج ارائه دهند. کاربردهای متنوعی از هوش مصنوعی در بانکداری وجود دارد

در انگلستان با استفاده از  Trussle and Habitoها مانند آپتاکنون بسیاری از استارت

 ا کنند. را در بازار پید دماتخکنند تا بهترین های یادگیری ماشینی به مشتریان کمک میالگوریتم

وفاداری مشتری هستند، توسعه  باعثتوانند محصوالت بیشتری را که ها میهم اکنون بانک

مند بهره توانند از مزایای کار با یک سازمان مورد اطمینانمشتریان هم می ،در مقابل .دهند

 AIگیری بر مبنای کند. هرچه تطابق با ابزارهای تصمیمشخصی آنان را درک می نیازهایکه  شوند

تر و بهتر محصوالت و خدمات مدیریت امور دقیق افزایش یابد، مدیران ارتباطات قادر به ارائه

یل های موجود تحلی بانکی مشتریان را در کانالتوانند تجربهو می خواهند بودشان مالی شخصی

طور مؤثر هیندهای فعلی آنها بافر آیادهد تا تعیین کنند ها امکان میم این کار به بانکانجا کنند.

 جه هستند؟امو یمشکالت با از آنها برخی یاکند عمل می

های فیزیکی، وب، ی کانالفرایندها در همه سازی و اجرای بهینهها قادر به مدلچنین آنهم

نقطه وقتی یک  بهتری به مشتریان ارائه دهند. تجربه وو موبایلی هستند تا خدمات  یدیجیتال

قادر ها بات، دستیاران مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی یا چتتماس انسانی در دسترس نباشد

 نگینقدیاز شناسایی وجوه در جریان  ؛به پاسخگویی به نیازهای بانکی ساده مشتریان هستند

هشدار دادن  تاگرفته انداز منتقل شود پسطور خودکار به یک حساب تواند بهمشتری که می

مشاوره در مورد مدیریت ارائه و  شهایهرگونه فعالیت غیرمعمول در حسابدرباره به مشتریان 

 .مالی شخصی

 ها در تسریع جریانتواند به بانکگیری بر مبنای هوش مصنوعی میتصمیم موارد، عالوه براین

شتریان در مرکز تماس و ارتقای خدمات به های ورودی مشان، کاهش حجم تماسکارهای

های بانکی هم از منظر فعالیت به معنی مشاهده AIهوشمند از  مشتریان کمک کند. استفاده

 آماری هایدادهتوانند از ها میبانک بنابراین .اتوماسیون و هم از منظر تقویت و بهبود است

 شان استفاده کنند. فزایش تعامل با مشتریانوری بانکی و ابهره برای ارتقا هاباتچتحاصل از 
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 -ی شخص توانند در مورد سؤاالت پیچیده مدیریت مالیبا استفاده از این امکان، مشتریان می

معتبر، عنوان یک منبع قابل اعتماد و از مدیر بانکی به -ند ها قادر به پاسخگویی نیستباتکه چت

تری از محیط بانکداری به اطالعات بیش AIها با استفاده از بانک بنابراین مشاوره مالی بگیرند.

آماری و  اطالعاتشان سازد برای مشتریانها را قادر میکنند که نه تنها آندست پیدا می

ن خواهند شاتری بر امور مالی شخصیهای کمکی فراهم کنند، بلکه مشتریان کنترل بیشتوصیه

صورتی به در حال تحول هستندها باتچت. شودشان حفظ میداشت و در عین حال امنیت مالی

ا ی احساسی مرتبط بتوانند یک تجربهاند. در نتیجه، میکه در سطح هوش انسان توسعه یافته

شان به آنان ارائه دهند. های مهم زندگیگیریمشتریان را در فرایند تصمیم



 

 «این مقاله توسط عصربانک و با حمایت داتین، ترجمه و بازتولید شده است»
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