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روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



گــزارش پیــش رو، گزیــده ای از آمــار رســمی، داده هــای 
استخراج شــده از ســامانه های داتیــن و روایت هاـیـی 
از گذشــته تــا بــه امــروز ایــن شــرکت اســت کــه منجــر 
بــه کســب تجربه هــای یکتــا و منحصر به فــرد در مســیر 
ـی کشــور شــده اســت.  پــر پیــچ و خــم صنعــت ماـل
مســیری کــه شــش ســال پیــش از تاســیس شــرکت 
مســتقل داتیــن، بــا راه انــدازی فنــاپ و تولیــد نرم افــزار 
ــک دهــه  ــاز می شــود و ی ــی آغ ــا بوم ــگ تمام کربنکین
ــا مهاجــرت داده هــای  ــز ب پــس از تاســیس داتیــن نی
بــه ســامانه  ـی-  ایراـن بانــک  -نخســتین  بانــک ســپه 
متمرکــز بانکــداری داتیــن و ادغــام چنــد بانــک دیگــر در 

آن، تــدوام دارد.

مقدمه
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معرفی 
داتیـن

ــگ  ــاپ -هلدینــ ــه فنــ ــن زیرمجموعــ ــن، بزرگتریــ داتیــ
فنــــاوری اطالعات و ارتباطــــات گــروه مالــی پاســارگاد- 
ــی، مالــی و  ــزاری بانکــ ــای نرم افــ ــه راهکارهــ ــت کــ اســ
بیمــــه را بــــه بانک هــــا، موسســــات مالــــی و اعتبــــاری، 

ــد.  ــه می دهــ ــط ارائــ ــازمان های مرتبــ ــا و ســ بیمه هــ

فلســــفه وجــــودی ایــــن شــــرکت، »توســــعه فراگیــــری 
مالــــی« اســــت و در مســــیر فراهم کــــردن دسترســــی 
آســان، ســریع و امــن به خدمــات مالــی بــرای تمامــی 

اقشــــار جامعــه تــــالش می کنــد.

مقدمهمعرفی داتین
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پیدایش 
داتین

ــورده اســت.  ــره خ ــاپ گ ــش فن ــه پیدای ــن ب ــه داتی تاریخچ
هم افزاـیـی  بــا   13۸4 ســال  مــاه  دی  در  فنــاپ  هلدینــگ 
متخصصــان فنــاوری اطالعــات و مدیــران ارشــد گــروه مالــی 
پاســارگاد متولــد شــد و فعالیتــش را بــا تولیــد یـکـی از 
ـی ُکربنکینــگ  پیچیده تریــن سیســتم های نرم افــزاری یعـن

ــرد.  ــاز ک آغ

در فنــاپ، تیمــی جــوان بــا عنــوان »واحــد راهکارهــای بانکــی« 
ماموریــت یافــت تــا سیســتم یکپارچــه بانکــی کامــال ایرانــی 
ــزاری  ــد و مقدمــات مهاجــرت نرم اف ــر وب را تولی و مبتنــی ب
بانــک پاســارگاد بــه راهــکار جامــع بانکــی فنــاپ را فراهــم کند.

ضــرورت توســعه حوزه هــای فعالیــت ایجــاب می کــرد کــه 
واحــد راهکارهــای بانـکـی فنــاپ بــه صــورت یــک شــرکت 
مســتقل بــه کار خــود ادامــه دهــد؛ در نهایــت ایــن واحــد در 
دی مــاه ســال 139۰ از فنــاپ جــدا و شــرکت داتیــس آریــن 

قشــم )داتیــن( تشــکیل شــد.

پیدایش داتین
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پیدایش داتینپیدایش داتین

زمانی که می خواستیم فعالیت های بانک پاسارگاد را شروع 
کنیم، به دنبال یک ُکربنکینگ خوب بودیم.

که  دیدم  را  جوان  چند  کوهنوردی،  درحال  جمعه  صبح  یک 
مشغول صحبت درباره نرم افزار هستند. یکی از آن ها می گفت: 
»برای فالن خودروسازی نرم افزار نوشتیم، اما پولمان را ندادند« 
دیگری می گفت: »برای فالن شرکت بزرگ که ادعای بسیاری 
هم دارد، نرم افزار نوشتیم اما هیچ متخصصی آنجا نبود که 

این نرم افزار را تحویل بگیرد.«

به وجود 
این جوانان 

افتخارمی کنم
دکتر مجید قاسمی

مدیرعامل بانک پاسارگاد

مقدمهپیدایش داتین
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معرفی داتین

من کنجکاو شدم و دیدم بچه های خیلی مثبتی هستند. در مسیر با هم حرکت 
کردیم. خیلی احترام گذاشتند و هم کالم شدیم. به آن ها گفتم: »می خواهم 
بانکی درست کنم و دنبال ُکربنکینگش هستم. فکر می کنید بتوانید ُکربنکینگ 

بنویسید؟« آن ها استقبال کردند.

این جوانان را به دفترم دعوت کردم. روز بعد آن ها با دو نفر از اساتیدشان آمدند. 
احساس کردم آن ها علم و توان کافی برای انجام کار را دارند، اما اعتماد به نفس 
کافی را ندارند. به همین دلیل پس از پایان جلسه از آن ها خواستم روز بعد بدون 

اساتید شان بیایند. 

اولین سوالشان این بود که آیا شما این ظرفیت را دارید که ما را درک کنید؟ 
وقتی ما به شما راهکار دادیم، می توانید از آن استفاده کنید؟ به آن ها گفتم: 
»از کارهای بزرگ نترسید. تکنیک از شما و مدیریت از ما. تمام امکانات بانک را در 
اختیارتان می گذاریم.« در این گفت وگوها، فضای پراعتمادی میان همه ما ایجاد 
شد. این گونه بود که هسته اولیه فناپ و تیم راهکارهای بانکی شکل گرفت و 

بعدها به شرکت مستقل داتین تبدیل شد.

این جوانان پس از دو سال اولین نرم افزار ُکربنکینگ را نوشتند. بعد از این ما یک 

شعبه مجازی ایجاد کردیم و ساختار اصلی نرم افزار را در آن شعبه پیاده سازی کردیم 
و همزمان بقیه بخش هایش را هم ارتقا دادیم. دو سال طول کشید تا تمرین کردیم 
و با بازخوردهایی که گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که این همان راهکاری است که 
می توانیم به آن اطمینان کنیم. مطمئن شده بودیم که می توان این سیستم را پیاده 

کرد و دوره انتقال از نرم افزار قبلی به نرم افزار جدید شروع شد.

ما با در اختیار داشتن یک و نیم میلیون سهامدار و بیش از چهار میلیون مشتری 
و سپرده گذار در آن زمان، باید مانع کوچک ترین آسیب به خدمات و اعتبار بانک 
می شدیم. خوشبختانه با تالش جوانان و متخصصان ما، فقط به مدت یک ساعت و 
آن هم در ظهر روز پنج شنبه، سیستم دچار اشکال شد که آن هم سخت افزاری بود و 

بالفاصله رفع شد. 

ما در بانک پاسارگاد برای اینکه بتوانیم سامانه یکپارچه بانکی خودمان را تولید کنیم، 
اول به خدا توکل کردیم و بعد به جوانان فرهیخته و دانشمند این کشور که تازه از 
دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند، اعتماد کردیم. وقتی با شرکت های خارجی مالقات 
می کردیم، به من می گفتند: »سوال  و جواب های این جوانان نشان می دهد شما به ما 

احتیاجی ندارید و آن ها از پس کار بر می آیند.«

مقدمهپیدایش داتینپیدایش داتین

1415

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



پیدایش داتینپیدایش داتین

بعد از شش سال ما در بانک پاسارگاد شاهد بودیم که به اتکای 
نرم افزار خودمان، به مشتریان خدمات ارائه می دهیم. بعضی از 
بانک ها به سراغ نرم افزارهای خارجی رفتند و سعی کردند که آن را 
بومی سازی کنند. در این راه هزینه های زیادی هم متحمل شدند، 
اما نتوانستند به نتیجه برسند. ما این روش را به کار نگرفتیم 
و نرم افزار خاص خودمان را ایجاد کردیم. تغییر سامانه یکپارچه 
بانکی مثل این است که قلبی را از سینه در می آورید و یک قلب 

دیگر را جایگزین آن می کنید.

به این دالیل است که ما به سامانه ای که داریم به عنوان یک 
موفقیت نگاه می کنیم. به وجود این جوانان افتخار می کنم که 

کاری به این بزرگی را انجام دادند.

مقدمه

1617

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



 پایان موفقیت آمیز مهاجرت 
بانک پاسارگاد به »راهکار جامع 

بانکی فناپ« 
 استقرار راهکار جامع بانکی 

در بانک گردشگری

 پردازش اولین تراکنش بانکی به وسیله 
سوئیچ بومی فناپ

 آغاز بهره برداری تدریجی از راهکار جامع 
بانکداری در بانک پاسارگاد 

 عملیاتی شدن سامانه های بانکداری مدرن 
اعم از تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک 

و درگاه پرداخت اینترنتی 

معرفی داتین

 بهره برداری از راهکار جامع 
بانکداری در بانک توسعه تعاون

پیدایش داتینپیدایش داتین

 تاسیس »فناپ« با ماموریت 
تولید راهکار جامع بانکی

 تشکیل تیم پنج نفره راهکارهای 
بانکی فناپ

 آغاز تولید راهکار جامع بانکی 
)Core Banking(

 آغاز تولید سوئیچ پرداخت 
الکترونیک )EFT Switch( و 

 )CMS( سامانه مدیریت کارت

13841386 138513871389 1388
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 تاسیس شرکت »داتین«
 راه اندازی راهکار جامع بانکی در بانک 

قرض الحسنه رسالت
 آغاز تولید سامانه جامع برنامه ریزی 

منابع سازمانی )ERP( مخصوص بانک ها 

 آغاز تولید و توسعه مجموعه ای از 
 )Analytical( سامانه  های تحلیلی

 بهره برداری از سامانه ERP داتین 
در بانک پاسارگاد 

 ورود به حوزه بانکداری باز و ارائه 
اولین APIهای بانک پاسارگاد 

شامل برخی خدمات سپرده و کارت 
به سازمان های بیرونی

 پیاده سازی و بهره برداری از طرح بانکداری 
اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت  

 بهره برداری از دیتاسنتر ناهید برای ارائه 
خدمات زیرساخت به بانک ها 

  بهره برداری از سامانه جامع مانیتورینگ رصد

 کسب رتبه 477 در بین 
شرکت های برتر کشور 

 تولید برنامه موبایلی بانکداری اجتماعی پاسارگاد به نام 
»ویپاد«  

 انتقال راهکارهای بیمه گری فناپ به داتین و 
اضافه شدن بیمه پاسارگاد به جمع مشتریان داتین 
 استقرار سامانه کارت اعتباری و سوئیچ در شرکت 

توسعه سرمایه پیشگامان پویا )وابسته به بانک ملی( 
 کسب رتبه 419 در میان شرکت های برتر کشور     

13901392 139113931395 1394

مقدمهپیدایش داتینپیدایش داتین
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 بهره برداری از سامانه مدیریت کارت اعتباری در شرکت پرداخت نوین آرین 
 مهاجرت بیگ بنگ بانک سپه به سامانه های داتین و انتقال داده های ۸3 سامانه این بانک
 کسب افتخار اولین تولیدکننده راهکار جامع بانکی بومی برای بانک های باالی هزار شعبه 

 راه اندازی سامانه واسط خدمات شعبه ای داتین )ESB ادغام( در شعب بانک های ادغامی در بانک 
سپه  

 تمرکززدایی در حوزه سرمایه های انسانی و پیوستن نخستین همکاران از سایر استان ها به داتین

 مهاجرت داده های موسسه اعتباری کوثر به راهکار جامع بانکی داتین و ادغام در بانک سپه 
 افزایش تعداد سرمایه های انسانی و  1۰۰۰ نفری شدن داتین

 بهره برداری از سامانه مدیریت منابع انسانی )HRM( داتین در بانک شهر
 مهاجرت همزمان داده های دو بانک مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به راهکار جامع بانکی داتین 

و ادغام در بانک سپه
 مهاجرت داده های بانک قوامین به راهکار جامع بانکی داتین و ادغام در بانک سپه

 کسب افتخار اولین تولیدکننده راهکار جامع بانکی بومی برای بانک های باالی سه هزار شعبه 
 دریافت گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9۰۰1 و مدیریت شایستگی و توسعه 

کارکنان؛ ایزو 1۰۰15 
 کسب جوایز پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال در سه محور زبدگی دیجیتال، رهبری 

دیجیتال و مدیریت کار در دوران کرونا

 انعقاد قرارداد تامین، استقرار و مهاجرت سیستم نرم افزاری بانکداری متمرکز 
بانک سپه 

 بهره برداری از نسل دوم راهکارهای بانکداری باز، در قالب سامانه ESB در 
بانک های پاسارگاد و قرض الحسنه رسالت 

 ارتقای 33 پله ای رتبه داتین در میان شرکت های برتر ایران و کسب رتبه 335 

معرفی داتین

 بهره برداری از سامانه های تسهیالت و 
اعتباری داتین در بانک رفاه کارگران 
 پیوستن بیمه حکمت صبا به جمع 

مشتریان داتین
 دریافت گواهی نامه دو ستاره »تعهد به 

تعالی Committed to Excellence« از 
 )EFQM( بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

  51 پله صعود و کسب جایگاه 36۸ در 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران 

 دریافت گواهی نامه مدیریت امنیت 
 )ISO27۰۰1( اطالعات

 بهره برداری از راهکار جامع بیمه گری داتین در 
بیمه کوثر 

 اضافه شدن بیمه باران به عنوان چهارمین 
شرکت بیمه  به جمع مشتریان داتین 

 بهره برداری از سامانه مدیریت منابع انسانی 
)HRM( در بانک سرمایه و بیمه پاسارگاد 

 اخذ گواهی پردازش بیش از دو هزار تراکنش در 
ثانیه توسط سامانه بانکداری متمرکز داتین 

 بهره برداری از نسل دو سوئیچ پرداخت 
الکترونیک در بانک پاسارگاد 

 کسب رتبه 3۰9 شرکت های برتر کشور 

پیدایش داتینپیدایش داتین

13961398 ادامه دارد...139713991400
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استراتژی 
داتین

استراتژی داتین

توسعه »فراگیری مالی«
تا همه افراد جامعه به 
مالی هوشمند  خدمات 
دسترسی آسان داشته 

باشند

چشم انداز

قابلیت اعتماد

نتیجه گرایی

انعطاف پذیری

هم آفرینی

نو آوری

ارزش ها

بوم استراتژی
داتین

افق  1403   

توانمندسازی  و  توسعه 
مالی  صنعت  زیست بوم 
بر مبنای فناوری و داده ها

ماموریت

مقدمه
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استراتژی داتین

اهداف کالن و استراتژی های داتین
ارائه  قابلیت  با  پیش رو  به یک سازمان  تبدیل شدن  برای  داتین 
خدمات به مشتریان بزرگ، برنامه رشد جهشی یا Scale-Up خود را 
از ابتدای سال 139۸ در ابعاد مختلف آغاز کرد. این توسعه در دو 

ُبعد کسب وکار و سازمانی قابل بررسی است.

توسعه کسب وکار 
داتین در بازار فعلی، راهبرد »تبدیل شدن به پیشران تحول دیجیتال نهادهای بانکی و بیمه ای« 
را اتخاذ کرده و تصمیم دارد دامنه محصوالت و خدمات خود را به تمامی صنایع مالی و 
اقتصادی گسترش دهد. بنابراین هدف گذاری خود را تبدیل شدن به »هلدینگ راهکارهای 

مالی« ذیل گروه فناپ در افق زمانی سه تا پنج ساله قرار داده است. 

توسعه سازمانی 
در زمینه توسعه سازمانی، داتین استراتژی خود را »تبدیل شدن به سازمانی مجازی، توزیع شده 
و توسعه پذیر« تعریف کرده است. سازمانی  که قابلیت کلیدی »دورکاری« در آن نهادینه 
شده و در همه ابعاد )زیرساخت و تجهیزات، فرایندها، سرمایه های انسانی، مشتریان و 
کسب وکار( قادر است به صورت مجازی فعالیت های خود را پیش ببرد. عالوه بر تهران، دفاتر 
دیگری در سایر شهرها داشته و از سرمایه های انسانی متخصص حوزه IT در سراسر ایران، 
حتی روستاها به صورت دورکار بهره مند شود و در نهایت، بتواند با چابکی بیش از پیش 
و با کمترین تغییر، نسبت به ایجاد واحدهای جدید توسعه محصول، تحقیق و توسعه، 
واحدهای استراتژیک کسب وکار )SBU( و حتی تاسیس شرکت های زیرمجموعه خود اقدام 

کند.

Scale-Up

مقدمهاستراتژی داتین
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استراتژی داتین استراتژی داتین

 

سوالی که همیشه در ذهن من وجود دارد این است که به 
عنوان یک شرکت فین تک تاثیر ما در جامعه چیست، کجای 
زندگی مردم تاثیرگذار هستیم و بود و نبود ما چه فرقی ایجاد 

می کند؟

مدتی است با مفهومی تحت عنوان »فراگیری مالی« آشنا 
بار توسط سازمان ملل استفاده  اولین  این مفهوم  شده ام. 
شده و در آن تالش می شود تا با توسعه شاخص هایی در 
سطح جوامع، فقر کاهش پیدا کند و سطح اقتصادی جامعه 

نقش داتین در 
فراگیری مالی محمد نژادصداقت

مدیرعامل داتین

مقدمه
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استراتژی داتین

باال برود. به عبارت دیگر دسترسی عادالنه به خدمات مالی برای اقشار جامعه فراهم شود تا آدم ها 
و شرکت ها دسترسی مشابه و عادالنه ای به خدمات بنگاه های مالی داشته باشند؛ خدمات ساده، 

به موقع، مناسب و مقرون به صرفه.
در این مفهوم، چهار دسته خدمت مالی تعریف می شود؛ نخست »حساب بانکی و سپرده بانکی« 
به این معنا که افراد منابع خود را جایی ذخیره و پس انداز داشته باشند، پرداخت های خود را 
انجام دهند و ابزارهایی داشته باشند برای اینکه منابع مالی خود را مدیریت کنند. دوم »اعتبار و 
وام دهی« به این معنا که آدم ها سطحی از اعتبار و تمکن مالی داشته باشند. از آن به سطحی 
از اعتبار برسند و بتوانند وام بگیرند. سوم »بیمه« به عنوان یک پشتوانه برای مواقع اضطرار که 
افراد در موقعیت هایی مثل سیل، زلزله و... قرار می گیرند، به آن ها کمک می کند تا از آن شرایط 
ناخوشایند خارج شوند و دسته چهارم »سهام و اوراق بهادار« است و به آن ها کمک می کند تا 

سرمایه گذاری داشته و به سطح باالتری از دارایی، ثروت و رفاه برسند. 

این چهار دسته توسط سازمان ملل تعریف شده است. بانک جهانی روی هر یک از این ها و 
دسترسی عادالنه افراد جامعه به آن ها شاخص هایی تعریف و سطح کشورها را اندازه گیری می کند 

و به این نتیجه رسیده که توسعه سطح فراگیری مالی باعث کاهش فقر در کشورها می شود.

توسعه فراگیری مالی به این معناست که ما موانع را در سمت مشتری و بانک حذف کنیم؛ موانع، 
از آشنایی مشتری با خدمات مالی شروع می شود، اینکه او بداند بیمه، سهام و اوراق بهادار چگونه 
برای او ثروت ایجاد می کند؟ کجا می تواند خدمات مالی وام دریافت و برای خود توان مالی ایجاد 

کند؟ و چطور می تواند گذشته و تجربه خود را به حد اعتباری تبدیل کند؟

بخش دیگری از موانع هم سمت بانک است؛ در برخی موارد هزینه های تمام شده بانک مثل هزینه های 
اداری و ستادی مانع از این می شود که خدمات مالی بانک مقرون به صرفه باشد.

فراگیری مالی یعنی می خواهیم موانع را هم در سمت مشتری و هم در سمت بانک کاهش دهیم 
تا بتوانیم خدمت عادالنه را به همه افراد ارائه دهیم. بروز فرصت های جدید برای مشتریان، تاثیرات 
بسیار مثبتی روی کاهش فقر و باالبردن سطح رفاه دارد و بهترین ابزار برای توسعه فراگیری مالی، 
فناوری است. منظور از فناوری اینجا فین تک است؛ همان جایی که داتین ایستاده و در حال تولید 
فناوری هایی است که به ما، بانک ها و شرکت های بیمه کمک می کند تا سطح فراگیری مالی را باال ببرند 
و این نقطه زیبای این داستان برای من است. جایی که داتین می تواند کمک کند تا خدمات مالی 

سریع، کم هزینه و قابل ردیابی شود.

سازمان ملل در مستنداتی که منتشر کرده، نتیجه باالرفتن سطح فراگیری مالی را ایجاد شغل و توسعه 
پایدار اقتصادی می داند. وقتی به نقش داتین در جامعه فکر می کنم به این نتیجه می رسم که نقش 
ما می تواند بسیار کلیدی باشد. ما زمانی می توانیم خوشحال باشیم که فردی بتواند ظرف کمتر از 1۰ 
دقیقه برای تحصیل فرزند دبستانی خود که در شرایط کرونا به تبلت نیاز دارد، تسهیالت دریافت کند. 
وقتی می توانیم خوشحال شویم که کسب وکار کوچکی در روستایی در کمتر از 1۰ دقیقه تسهیالت 
دریافت کند و برای دو نفر شغل ایجاد شود یا یک نفر در چند ثانیه در مسیر مسافرت خود، بیمه سرقت 

برای خانه خود بگیرد. این همان نقطه ای است که ما می توانیم تاثیری در جامعه داشته باشیم.

برای همین سند استراتژی داتین را مرور و بازنگری کردیم و در چشم انداز داتین روی توسعه فراگیری 
مالی تمرکز کردیم؛ مسیری که می خواهیم در آن حرکت کنیم.

مقدمهاستراتژی داتین
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راهکارها و 
محصوالت

راهکارها و محصوالت

حال  عین  در  و  مهم ترین  بانکی  جامع  راهکار  ارائه 
پررنگ ترین ماموریت داتین از ابتدای فعالیت آن بوده 
است. در ادامه مسیر، طراحی و تولید راهکار جامع 
بیمه گری، راهکار جامع سازمانی و بانکداری دیجیتال 

به سبد محصوالت و خدمات داتین اضافه شد.

مقدمه
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محصوالت و خدمات

سامانه های بانکداری متمرکز
سامانه های بانکداری متمرکز داتین سیستمی 
یکپارچه همراه با ماژول های مختلف مبتنی 
برای  بانک ها  شعب  در  که  هستند  وب  بر 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  جاری  امور 
مشتریان  اطالعات  سامانه ها  مجموعه  این 
بانکی،  تسهیالت  چک ها،  سپرده ها،  شامل 
پرونده های  اسنادی،  اعتبارات  ضمانت نامه، 
به صورت  را  و...  مطالبات  وصول  به  مربوط 
قرار  کاربران  اختیار  در  یکپارچه  و  متمرکز 

می دهند.

 سامانه بانکداری متمرکز ریالی

 سامانه بانکداری متمرکز ارزی 

 سامانه بانکداری شرکتی 

 سامانه بانکداری اختصاصی

سامانه های پردازش تراکنش
سامانه های پردازش تراکنش راه حل اتصال 
عرضه  و  پرداخت  و  بانکی  شبکه های  به 
بانکی  انواع کارت های  بر  محصوالت مبتنی 
همراه  به  سامانه ها  مجموعه  این  هستند. 
زیرساخت نرم افزاری توسعه داده شده، امکان 
اتصال به سایر سیستم ها و همچنین ورود 
به کسب وکارهای نوین مالی و بانکی مبتنی 
را   )Open Banking( باز  بانکداری  فضای  بر 

فراهم می سازند.

 سامانه سوئیچ بانکی

 سامانه کارت و کارت اعتباری 

)IPG( سامانه درگاه پرداخت اینترنتی 

)ESB( سامانه بانکداری باز 

 سامانه قبض، شارژ و ووچر

مقدمه
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محصوالت و خدمات

سامانه های بانکداری مدرن
توسعه اینترنت و ضرورت هرچه بیشتر ارائه 
خدمات غیرحضوری به مشتریان، سامانه های 
را نه به عنوان یک خدمت  بانکداری مدرن 
ویژه، بلکه به یک نیاز اساسی برای بانک ها 

تبدیل کرده است.

 سامانه اینترنت بانک

 سامانه همراه بانک

 سامانه پرداخت همراه

 سامانه تلفن بانک

سامانه های بانکداری دیجیتال
بانکداری دیجیتال، نسل جدید کسب وکارهای 
بانکی و پرداخت با رویکرد بهره مندی از خدمات 
مرتبط، در همه جا، همه وقت و با تکیه بر 
با  داتین  شرکت  است.  دیجیتال  امکانات 
عرصه  این  دیجیتال  تحول  سیر  بر  تمرکز 
نیاز  زیرساخت های مورد  در کشور و جهان، 
بانکداری دیجیتال را ارائه کرده و به سرعت 

در حال بهبود و توسعه این امکانات است.

 سامانه بانکداری اجتماعی 

 سامانه تسهیالت الکترونیک

 ویپاد

مقدمه
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محصوالت و خدمات

سامانه های تحلیلی
سامانه های تحلیلی، ابزار استخراج، بازنگری، 
استنتاج و تحلیل داده های حاصل از اطالعات 
کسب شده از مشتریان و تراکنش های بانکی 
از  متعددی  امکانات  که  است  پرداخت  و 
جدید،  کسب وکاری  ارزش های  خلق  قبیل 
بازار  از  شناخت  بهبود  و  توسعه  و  تدقیق 
ایجاد  و  سوء استفاده  از  پیشگیری  هدف، 
زیرساخت های نظارتی را برای کسب وکارهای 

مالی و بانکی فراهم می کند.

 سامانه تشخیص تخلف و تقلب

)BI( داشبورد هوش تجاری 

 )AML( سامانه مبارزه با پولشویی 

 انبار داده 

 سامانه پروفایل و باشگاه مشتریان

 سامانه ذینفع واحد

 سامانه مدیریت ریسک

راهکار جامع سازمانی
نرم افزاری  زیرساخت  سازمانی،  جامع  راهکار 
توانایی  سازمان ها  به  که  است  بومی 
داده های  و  فرایندها  تمامی  یکپارچه سازی 
کلیدی را در یک راه حل واحد ارائه می دهد. 
همچنین با مکانیزه و شفاف کردن فرایندها، 
تاثیری مستقیم بر افزایش کارآمدی و ایجاد 

صرفه جویی در بانک ها دارد.

سامانه صورت های مالی بانک 

سامانه مدیریت اموال و دارایی ها 

)HRM( سامانه مدیریت منابع انسانی 

 سامانه تدارکات و پشتیبانی

 سامانه مدیریت جامع بازرسی و حسابرسی 

 سامانه مدیریت امنیت اطالعات

 سامانه جامع حقوقی

 سامانه تجمیع و تلفیق صورت های مالی

 سامانه وصول مطالبات

 سامانه جامع امور سهام 
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راهکار جامع بیمه گری
بیمه گری داتین یک سیستم  راهکار جامع 
است  نوآورانه  و  قوی  انعطاف پذیر،  جامع، 
که تمامی نیازهای صنعت بیمه از فروش تا 
ارائه API به استارت آپ های این صنعت را 

پوشش می دهد. 

 سامانه جامع عملیات بیمه گری

 سامانه جامع عمر انفرادی

 پورتال جامع بیمه گذاران

 پورتال مراکز درمانی

 وب سرویس و APIهای فروش الکترونیک

خدمات زیرساخت
داتین با ارائه محصوالت مختلف در خدمات 
زیرساخت خود تالش می کند تا دغدغه های 
سازمان ها را در حوزه زیرساخت، سخت افزار و 

مانیتورینگ مرتفع کند.

 راهکار ابری CDN بانکی 

 خدمات مرکز داده

 خدمات پشتیبانی سخت افزار

 راهکار مانیتورینگ جامع

 خدمات شبکه

 خدمات مدیریت پایگاه داده
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خدمات مهاجرت داده و سامانه
جامع  راهکار  ارائه دهنده  عنوان  به  داتین 
و  فنی  زیرساخت  به  را  خود  مالی،  و  بانکی 
دانشی مجهز کرده تا بتواند عملیات حساس و 
پیچیده مهاجرت داده و سامانه را به خصوص 
 در بانک ها به بهترین شکل به انجام برساند.

 خدمات مهاجرت داده

 خدمات مهاجرت سامانه

خدمات مشاوره
کسب وکارها،  مشاور  عنوان  به  داتین 
راهکارهای تخصصی را در حوزه های مختلف 
به بانک ها، بیمه ها، سازمان ها و موسسات 

مالی و اعتباری ارائه می دهد.

تحول  و  دیجیتال  بانکداری  حوزه  در  مشاوره   
دیجیتال بانک

 طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت اطالعات و 
حاکمیت داده ها

امن سازی  خدمات  ارائه  و  امنیت  مشاوره   
زیرساخت ها و سامانه ها

EMV مشاوره در حوزه 

مقدمهمحصوالت و خدمات

4243

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا





مشتریان
و پروژه ها

مشتریان و پروژه ها

اگر چه داتین بیش از هر چیز به عنوان یک شرکت 
فعال در صنعت بانکی و بیمه ای شناخته می شود، اما 
در واقع سرویس های خود را به تمامی کسب وکارهای 
شرکت ها،  بیمه ها،  بانک ها،  از  اعم  مالی  حوزه 

سازمان ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه می کند.

در حال حاضر داتین به هشت بانک و موسسه مالی 
اعتباری، چهار شرکت حوزه پرداخت، چهار شرکت بیمه 
و سه شرکت و نهاد در سایر زمینه ها خدمت رسانی 

می کند.

مقدمه

47

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



مشتریان و پروژه ها

بانک پاسارگاد
 سامانه های بانکداری متمرکز

 سامانه های پردازش تراکنش

 سامانه های بانکداری مدرن

 سامانه های تحلیلی

 راهکار جامع سازمانی

 اپلیکیشن »ویپاد« به عنوان بستر 
بانکداری دیجیتال

مجامع  و  مدیریت سهام  سامانه   
آنالین داتین

 خدمات مهاجرت داده و سامانه

مقدمه

49

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



مشتریان و پروژه ها

بانک سپه
 سامانه های بانکداری متمرکز

 سامانه های پردازش تراکنش

 سامانه های بانکداری مدرن

 راهکار جامع سازمانی

 سامانه های تحلیلی

 سامانه ESB ادغام

 خدمات مهاجرت داده و سامانه

مقدمه

51

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



مشتریان و پروژه ها

حجم داده های مهاجرت داده شده

مشتری
30 میلیون

سپرده
43 میلیون

کارت
21 میلیون

برگ چک
500 میلیون

مشتریان و پروژه ها

21 و 22 مردادماه 1400 مهاجرت داده های
موسسه اعتباری

مدت زمان انتقال: کوثر سابق
حدود 15 ساعت

18 و 19 آذرماه 1400 مهاجرت داده های
بانک قوامین

مدت زمان انتقال:  سابق
حدود 18 ساعت

مهاجرت همزمان 
داده های دوبانک 

مهر اقتصاد و 
حکمت ایرانیان 

سابق

22 و 23 مهرماه 1400

مدت زمان انتقال: 
حدود 20 ساعت

19 و 20 تیر 1399 مهاجرت
داده های

 مدت زمان بیگ بنگبانک سپه
 )بخش اصلی مهاجرت داده(

22 ساعت
مدت زمان مهاجرت 

 داده های تکمیلی
 )پس از بهره برداری(

42 ساعت

پروژه بانک سپه
و  جدیدترین  عنوان  به  سپه  بانک  مهاجرت  پروژه 
 139۸ سال  ابتدای  از  داتین،  بانکی  پروژه  بزرگ ترین 
از اتمام فازهای تحلیل شکاف،  رسما آغاز شد. پس 
بومی سازی و استقرار، عملیات مهاجرت و بهره برداری 
از سامانه های داتین در بانک سپه از ساعت 13 روز 
پنجشنبه 19 تیر 1399 با توقف ارائه خدمات بانک، رسما 

آغاز شد. 

تیم های مختلف داتین، هر یک با برنامه ریزی و تقسیم 
کار دقیق و مشخص، به انجام وظایف محوله پرداختند 
و در نهایت در ظهر روز جمعه 2۰ تیر 1399، تایید پایان 
عملیات و مجوز آغاز بهره برداری صادر شد. در گام اول 
خدمات مبتنی بر کارت و غیرحضوری برای مشتریان 
فعال شد و تا پایان روز شنبه مهاجرت سایر اطالعات 

به طول انجامید.

پروژه مهاجرت بانک های ادغامی به 
بانک سپه

مهر  انصار،  سابق  بانک های  ادغام  با 
بانک  در  قوامین  و  کوثر  اقتصاد، حکمت، 
سپه، سامانه های آن ها نیز در یک برنامه 
زمان بندی شده به راهکار جامع بانکی داتین، 
پیاده سازی شده است،  بانک سپه  در  که 

مهاجرت داده می شوند.

مقدمه

5253

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بانک قرض الحسنه رسالت
 سامانه های بانکداری متمرکز

 سامانه های پردازش تراکنش

 سامانه های بانکداری مدرن

 سامانه های تحلیلی

 زیرساخت بانکداری دیجیتال

مقدمهمشتریان و پروژه ها

55

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بانک گردشگری
 سامانه های بانکداری متمرکز

 سامانه های پردازش تراکنش

 سامانه های بانکداری مدرن

 راهکار جامع سازمانی

 سامانه های تحلیلی

مقدمهمشتریان و پروژه ها

57

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



مشتریان و پروژه ها

بانک توسعه تعاون
 سامانه های بانکداری متمرکز

 سامانه های پردازش تراکنش

 سامانه های بانکداری مدرن

 سامانه های تحلیلی

مقدمه

59

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



مشتریان و پروژه ها

بانک رفاه کارگران
 سامانه بانکداری متمرکز اعتباری 

)تسهیالت، ضمانت نامه و...(

 سامانه تسهیالت الکترونیک

مقدمه

61

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بانک سرمایه
 سامانه مدیریت منابع انسانی 

)HRM(

مشتریان و پروژه هامشتریان و پروژه ها

بانک شهر
 سامانه مدیریت منابع انسانی 

)HRM(

وزارت امور اقتصادی و دارایی
 سامانه اموال و دارایی های دولت

مقدمهمشتریان و پروژه ها

6263

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بیمه پاسارگاد 
 راهکار جامع و یکپارچه 

بیمه گری

 پورتال بیمه گذاران و 
بیمه شدگان

 وب سرویس و APIهای 
فروش الکترونیک

 راهکار جامع سازمانی

مقدمهمشتریان و پروژه ها

65

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بیمه کوثر
 راهکار جامع و یکپارچه 

بیمه گری

 پورتال مراکز درمانی

 وب سرویس و APIهای 
فروش الکترونیک

مقدمهمشتریان و پروژه ها

67

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بیمه حکمت صبا
 راهکار جامع و یکپارچه 

بیمه گری

 وب سرویس و APIهای 
فروش الکترونیک

مقدمهمشتریان و پروژه ها

69

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



بیمه باران
 راهکار جامع و یکپارچه 

بیمه گری

 وب سرویس و APIهای 
فروش الکترونیک

مقدمهمشتریان و پروژه ها

71

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



پرداخت نوین آرین
 سوئیچ پرداخت 

الکترونیک

 سامانه مدیریت کارت 
اعتباری

توســعه ســرمایه پیشــگامان 
پویــا )زیرمجموعــه بانــک ملــی ایــران(

 سوئیچ پرداخت الکترونیک

 سامانه مدیریت کارت اعتباری

مشتریان و پروژه ها

تجارت الکترونیک ایران خودرو
 سوئیچ پرداخت الکترونیک

 سامانه مدیریت کارت

مشتریان و پروژه ها

پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 سوئیچ پرداخت الکترونیک

مقدمه

7273

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



شرکت پتروشیمی 
پردیس

 سامانه مدیریت سهام و 
مجامع آنالین

هلدینگ پارس آریان
 سامانه مدیریت سهام و 

مجامع آنالین 

مقدمهمشتریان و پروژه ها

75

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



گزارش 
آماری 
عملکرد

گزارش آماری عملکرد

گزارش آمار عملکرد داتین عالوه بر گزارش ها و آمار منتشر شده 
از  استخراج شده  گزارش های  و  آمار  بر  رسمی،  مراجع  سوی  از 
سامانه های داتین نیز استوار است. در این بخش تالش شده 
تا تجربیات و دستاوردهای داتین در یک دهه گذشته در قالب 

اینفوگرافی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

بانک  آماری  گزارش  آخرین  از  بخش  این  اطالعات  گردآوری  در 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مهر ماه 14۰۰ و همچنین آمار 
استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذر ماه 14۰۰ استفاده 

شده است.

مقدمه

77

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



گزارش آماری عملکرد گزارش آماری عملکرد

با نزدیک شدن به سال جدید در روزهای پایانی اسفندماه هر سال، تعداد 
تراکنش های بانکی هم به طور چشمگیری افزایش می یابد. 

سامانه های داتین در 27 اسفند 1399 از ساعت 6 صبح تا 12 شب، در هر 
ثانیه به طور میانگین بیش از 57۰ تراکنش مالی و تا پایان روز بیش از 

37 میلیون تراکنش را پردازش کردند.

سامانه های داتین 
در پرتراکنش ترین روز بانک ها

 570 تراکنش را در هر ثانیه پردازش کردند

تراکنش در ثانیه

مقدمه

7879

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا

تراکنش پردازش شده 
در پرتراکنش ترین روز 

بانک ها

تراکنش



از هر پنج دستگاه خودپرداز در کشور
یک دستگاه به سوئیچ بانکی داتین 

متصل است

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

8081

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذر ماه 
14۰۰، تعداد کل دستگاه های خودپرداز متصل به سامانه های سوئیچ 

بانکی داتین بیش از 12 هزار دستگاه بوده است. 

به  واسط  از طریق سوئیچ  که  احتساب خودپردازهایی  با  عدد  این 
سوئیچ داتین متصل می شوند، به 15 هزار دستگاه می رسد.

خودپردازهای متصل به 
سامانه های سوئیچ بانکی 

داتین

دستگاه



یک چهارم شعب بانکی کشور 
به سامانه جامع بانکداری متمرکز داتین 

متصل هستند

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذرماه 
14۰۰، تعداد کل شعب بانکی متصل به سامانه بانکداری متمرکز داتین 
بیش از شش هزار شعبه بوده که معادل 25 درصد شعب کل بانک های 

کشور است.

همچنین مجموعا در 1۰ هزار شعبه بانکی در کشور، به کمک حداقل 
یکی از سامانه های داتین به مشتریان ارائه خدمات می شود.

تعداد شعب متصل به سامانه 
بانکداری متمرکز داتین

شعبه

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

8283

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



64 هزار همکار بانکی با 
سامانه جامع بانکداری متمرکز داتین

کار می کنند

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذرماه 
بانک های  در  داتین  متمرکز  بانکداری  سامانه  کاربران  تعداد   ،14۰۰

مختلف بیش از 64 هزار نفر همکار بانکی بوده است.

کاربران سامانه 
بانکداری متمرکز داتین

نفر

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

8485

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



جمعیت مشتریان بانک های داتینی، 
بیستمین کشور جهان است

فرانسهبریتانیاداتین

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذر ماه 
14۰۰، مجموع مشتریان بانک های استفاده کننده از سامانه جامع بانکی 
داتین، بیش از 71 میلیون نفر و چهار میلیون نفر بیشتر از جمعیت 

بریتانیا است.

مجموع مشتریان بانک های استفاده کننده 
از سامانه جامع بانکی داتین

نفر

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

8687

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



سامانه های داتین میزبان 
بیش از یکصد میلیون 
سپرده بانکی هستند

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذرماه 
متمرکز  بانکداری  سامانه  در  تعریف شده  مجموع سپرده های   ،14۰۰

داتین بیش از یکصد میلیون سپرده است.

تعداد سـپرده تعریف شده 
بانکـداری  سـامانه های  در 

متمرکـز داتین

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

8889

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا

میلیون

سپرده



18 درصد کارت های فعال کشور 
در سامانه مدیریت کارت داتین

کارت فعال تعریف شده در 
سامانه های مدیریت کارت 

داتین

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مهر ماه 14۰۰، 
کارت  مدیریت  در سامانه های  تعریف شده  فعال  کارت های  مجموع 
داتین بیش از 73 میلیون کارت معادل 1۸ درصد کل کارت های کشور 

است.

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

9091

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا

کارت



بیش از پنج میلیون کاربر همراه بانک
و هشت میلیون کاربر اینترنت بانک

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذر ماه 
14۰۰، مجموع کاربران سامانه همراه بانک داتین بیش از 5.4 میلیون 
و مجموع کاربران سامانه اینترنت بانک داتین بیش از ۸ میلیون نفر 

بوده است.

کسب و کار

مجموع کاربران سامانه 
همراه بانک داتین

مجموع کاربران سامانه 
اینترنت بانک داتین

نفر

نفر

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

9293

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا

میلیونمیلیون



سه پتابایت داده 
در پایگاه داده کربنکینگ داتین 

نگهداری می شود
حجم کل داده روی 

پایگاه های داده سامانه 
جامع بانکی داتین

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه های داتین تا پایان آذر 
ماه 14۰۰، حجم کل اطالعات روی پایگاه های داده سامانه جامع بانکی 

داتین 315۸ ترابایت معادل 3 پتابایت بوده است.

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد

9495
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بیمه ای،  شرکت  چهار  زیرساخت  تامین  با  داتین 
اختیار  این صنعت در  از  را  بازار 14 درصدی  سهم 
دارد و در میان شرکت های تولیدکننده راهکارهای 
بیمه گری در رتبه دوم قرار می گیرد. دو شرکت از 
بیمه  برتر  شرکت   1۰ لیست  در  داتین  مشتریان 

کشور هستند.

چهار شرکت بیمه
مشتریان راهکار بیمه گری داتین

تعداد بیمه نامه های صادره توسط نرم افزار داتین

شــامل  داتیــن  مشــتریان  فــروش  شــبکه 
کارگزاری هــا و  نمایندـگـی  شــعب، 

سامانه  در  پردازش شده  خسارت  پرونده  تعداد 
داتین

گزارش آماری عملکرد مقدمهگزارش آماری عملکرد
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سرمایه های 
انسانی

سرمایه های انسانی

شرکت داتین متشکل از بیش از هزار نفر سرمایه انسانی جوان و متخصص 
است که با تکیه بر توانمندی آن ها موفق به اجرای پروژه های مختلف، 
ایجاد محصوالت  در  انعطاف پذیری  و  تکنولوژی های جدید،  به کارگیری 
متنوع و نوآورانه در عین حفظ یکپارچگی با سایر محصوالت مشتریان 

شده است.

بنیانگذاران داتین از ابتدا توجه ویژه ای به سرمایه های انسانی و تقویت 
عملکرد شرکت در این حوزه داشتند. حوزه خدمات توسعه سرمایه های 
انسانی داتین از سال 1396 موفق به کسب گواهی ISO9۰۰1:2۰15 شده 
است و در پی توسعه برند کارفرمایی خود برای جذب سرمایه های متخصص 

از همه استانهاست.

جـــذب ســـرمایه های انســـانی یـکــی از فرایندهـــای دائمـــی و رو بـــه رشـــد 
شـــرکت داتیـــن اســـت. همچنیـــن داتیـــن بـــر جـــذب و آمـــوزش ســـرمایه های 
انســـانی مســـتعد و تـــازه کار در قالـــب »مدرســـه داتیـــن« تمرکـــز کـــرده اســـت 
تـــا عـــالوه بـــر تامیـــن نیـــاز ســـازمان، بتوانـــد گامـــی در راســـتای توانمندســـازی 
اطالعـــات فنـــاوری  زمینـــه  در  کشـــور  جـــوان  انســـانی   ســـرمایه های 

 در سراسر کشور بردارد.

مقدمه
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سرمایه های انسانی سرمایه های انسانی

روند رشد سرمایه های انسانی
داتیـن در راسـتای اسـتراتژی رشـد )Scale-Up( خـود همـواره در تـالش بـرای افزایـش تعـداد 
سـرمایه های انسـانی خود بوده و تا پایان آذرماه سـال 14۰۰، تعداد سـرمایه های انسـانی آن 

بـه 111۰ نفر رسـید.

در ادامـه همیـن رونـد، داتیـن برنامـه منسـجمی برای افزایش تعداد سـرمایه های انسـانی در 
سراسـر ایـران دارد بـه گونـه ای کـه در ـطی پنـج سـال بـه 2 هـزار نفـر و طی ده سـال بـه 5 هزار 

نفر برسـد.

139۰ 1391 1392 1393 1394

3۸9

1395

474

1396

526

1397

536

139۸

66۸

1399

 9۰7

14۰۰

111۰

 66 9۸
19۸

2۸2

رشد همکاران به تفکیک سال تا پایان آذر 1400

56۸
نفر

تعداد کل همکاران به تفکیک 
تحصیالت 

تعداد کل همکاران به تفکیک 
جنسیت

آقا

خانم

542
نفر

57دیپلم و کمتر

32کاردانی

597کارشناسی

412کارشناسی ارشد

12دکتر

مقدمه
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حوزه های 
 شغلی 
داتین

سرمایه های انسانی سرمایه های انسانی

مدرسه داتین
در سال های اخیر شرکت های نرم افزاری به دلیل افزایش نرخ مهاجرت، با 
چالش جدی در جذب سرمایه های انسانی روبه رو بوده اند. داتین نیز به 
عنوان یک کسب وکار دانش بنیان، برای موفقیت وابسته به تخصص و 

تعهد سرمایه های انسانی خود است. 

برای  داتین«  »مدرسه  ایجاد  ریسک،  این  به  پاسخ  برای  برنامه شرکت 
پرورش نیروهای متخصص از افراد کارآموز، ایجاد نظام مدیریت عملکرد و 
جبران خدمت پیشرفته، فراهم کردن بودجه آموزشی برای تمام همکاران، 

برنامه های جانشین پروری و تربیت مدیران آینده بوده است.

ی
وم

عم
ور 

ام

برنامه نویس جاوا

برنامه نویس دات نت
تحلیل نرم افزار

مهندسی داده ها
عملیات

پشتیبانی فنی

آزمون نرم افزار
مهندسی امنیت

پشتیبانی نرم افزار

شبکه

سخت افزار

پایگاه داده ها
اسکرام

مدیریت مشتری

طراحی تجربه کاربری

توسعه سرمایه های انسانی

امور مالی

مدیریت ریسک

پشتیبانی شبکه داخلی

کنترل پروژه

تعالی سازمانی ت
طا

تبا
ار

امور اداری

مقدمه
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آغاز   1399 سال  از  را  خود  فعالیت  داتین  مدرسه 
همه جانبه  توسعه  با  همزمان  سال،  این  در  کرد. 
شرکت داتین، مدرسه نیز به جذب فارغ التحصیالن 
رشته های کامپیوتر و فناوری اطالعات در دو عنوان 
پرداخت  »دات نت«  و  جاوا«  »برنامه نویس  شغلی 
و  »کارشناس شبکه«  ردیف شغلی  دو  ادامه  در  و 
»کارشناس میز خدمات« را نیز به عناوین قبلی خود 

افزود.

امسال نیز مدرسه داتین با هدف پوشش شغل های 
جذب  به  نرم افزار،  نگهداری  و  تولید  به  مربوط 
نرم افزار« و  »کارشناس عملیات«، »مهندس تست 

»پشتیبان محصوالت بانکی« پرداخته است.

ورودی مدرسه داتین 116
نفر

فار غ التحصیل مدرسه داتین و 
استخدام در تیم های داتینی

61
نفر همکار

در  جذب  بیشترین 
عنوان شغلی

برنامه 
نویسی

سرمایه های انسانی مقدمهسرمایه های انسانی
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سرمایه های انسانی سرمایه های انسانی

جذب همکار از تمام ایران
داتیـن در راسـتای توسـعه همـه جانبـه در سـال های آینـده، پـروژه دورکاری و جذب همکار از 
سراسـر کشـور را از زمسـتان 1399 آغاز و متخصصان نرم افزار شـامل برنامه نویس، تحلیل گر 

و آزمـون گـر را از سراسـر کشـور بـه همـکاری دعوت کرد.

 در حال همکاری با داتین 
مهاجرت معکوساز سایر استان ها 42

 نفر
15
 نفر

عناوین شغلی جذب شده در سایر استان هاتعداد کل همکاران به تفکیک شهرها 

مشهد
20

پردیس
90

تهران
978

اصفهان
7

قم
1

کرمان
1

تبریز
2

شیراز
3

شهرکرد
1

اراک
2

همدان
1

قزوین
1

گیالن
2

بابل
1

آزمون گر

اسکرام مستر
راهبر فنی

مالک محصولپشتیبان فنی

کارشناس خدمات تجربه مشتری

کارشناس عملیات
 برنامه نویس دات نت

برنامه نویس جاوا

پشتیبان مشتری

کارشناس خدمات داده

مقدمه

106107

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



پیدایش داتین

به  یا  می کنیم.  نگاه  جلو  به  رو  فقط  هستیم  که  جوان تر 
تغییر؛  دنبال  به  یا  هستیم  رفتن  پیش تر  و  حرکت  دنبال 
تغییر در جایی که هستیم، تغییر به جای جدید، حرکت به 
سوی آرمان های بزرگتر، به سمت شغل های بهتر، به سمت 

موقعیت های درخشان تر؛ و این ذات آدمی است. 

اما وقتی که جلوتر می رویم، می بینیم که بخش مهمی از 
زندگی، در واقع همین مسیری است که در آن قرار داریم 
و چون نگاهمان همیشه رو به جلو بوده، متوجه اوقاتی که 
زیسته ایم، نشده ایم. در حالی که بخشی جدی  از زندگی، آگاهی 

آگاهانه 
داتینی زیستن

شهاب جوانمردی
مدیرعامل فناپ و عضو 

هیئت مدیره  داتین

سرمایه های انسانیپیدایش داتین مقدمهسرمایه های انسانی

108109

روایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـاروایتی از یک دهه تالش و تجربه های یکتـا



پیدایش داتین

نسبت به آن چیزی است که پشت سر گذاشته ایم و درک و لذت موقعیتی که 
االن در آن هستیم. 

سال 2۰14 فرصتی دست داد تا به سیلیکون ولی بروم. در بازدید از شرکت هایی 
مثل فیس بوک و گوگل، دیدم که بخش مهمی از محل فعالیتشان را به ثبت و 
حفظ تاریخ مجموعه و فعالیت هایشان از بدو تاسیس، اختصاص داده بودند که 
در معرض نمایش همکارانشان و بازدیدکنندگان قرار داشت. در این فضاهای موزه  
مانند، درباره نقاط تاسیس و محل هایی که از آن برخاسته بودند به بازدیدکنندگان 
فعالیتشان  ابتدای  در  که  المان هایی  از  بسیاری  حتی  می شد.  داده  اطالعات 
داشته اند و در آن مقطع، در آن زیرپله ها، کارگاه ها یا اتاقک های جنب مزرعه 

همراهی شان می کرده با خود حفظ کرده و در مرکز شرکت قرار داده بودند. 

شرکت ها هم مثل آدم ها به دنبال اصالت و هویت هستند. بخشی از این اصالت 
به تاریخ شرکت ها برمی گردد. ما اگر قرار است که یک داتینی باشیم باید تاریخ 
مجموعه مان را خوب بدانیم. هرچند هنوز بیش از 1۰ سال از عمر داتین نگذشته، 
اما 1۰ سال پرفرازونشیب را گذرانده است. امیدوارم در کنار نگاه ارزشمندتان به 
آینده درخشان خودتان و آینده پرتاللو داتین، همیشه یک نگاه خردمندانه و با 

پرسش و تفکر رو به گذشته داشته باشید.

به اعتقاد من آدم هایی که از گذشته خود، خوب سوال می کنند، آینده بهتری را 
هم می توان برایشان متصور بود. این گذشته تنها به فیزیک، ساختمان،  پروژه و 
محصول بازنمی گردد. بخش جدی از این گذشته متعلق به آدم هاست. آدم هایی 
که سنگ بنای اینجا را گذاشتند و برای لحظه به لحظه آن زحمت کشیدند. اگرچه 
بسیاری از آن ها امروز در جمع ما نیستند و در جای دیگر مشغول به کار، فعالیت 
و ساختن هستند؛ اما همه اینها بخشی از هویت و اصالت داتین را تشکیل 
می دهند. نباید فراموش کنیم که قدردانی از این افراد و آگاهی از نقش آن ها، به 
مثابه قدردانی از شما در آینده و دانستن نقش تک تک شما در امروِز داتین است. 

از آنجایی که  خودمان و شما را دعوت می کنم به آگاهانه زیستن در داتین. 
امروز بخش جدی ای از عمرمان را در محل کارمان برای ساختن رویاهایمان صرف 
می کنیم، خوب است که هر لحظه  نسبت به دوستی ها و همکاری ها، نسبت به 

پاسخگویی مسئوالنه به مشتریان و خلق آینده ای بهتر آگاه تر باشیم. 

قطعا داتین در تاریخ صنعت مالی کشور یک برگ درخشان بوده، هست و خواهد 
بود و همه شما دوستان خوبم تصویرگران و نگارندگان این برگ زرین بوده اید، 

هستید و خواهید بود. 

تولد 1۰ سالگی داتین مبارک!
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