
 

  

 

 یافزار بانکدارتوسعه نرمراهنمای 

 از ابتدا تا انتها

 

 

 و مالی یهاوهیش خودکارسازی برای است یندیفرا بانکی یافزارهانرم توسعه 

 هر در خود نیاز مورد مالی خدمات از بتوانند کارکنان و کاربران که طوری به بانکی

 .کنند استفاده آنالین بانکی بسترهای طریق از زمان هر و مکان
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 یافزار بانکدارتوسعه نرم یراهنما

 از ابتدا تا انتها 
 

 

 به مندعالقه آیا هستید؟ بانکی افزارنرم توسعه به عنوان راهنمایی برای منبعی دنبال به آیا

 دنبال به آیا و رشد است حال در سرعتبهکه  هستید بانکی افزارنرم صنعت مورد در یادگیری

 زیرا نباشید، آن دنبال به این از بیشتر هستید؟ بانکی افزارنرم کارهایراه در یگذارهیسرما

 .داد خواهیم قرار بررسی مورد انتها تا ابتدا از را بانکی افزارنرم توسعه مقاله، این در

 

 

DevTeam.Space  نیدتریجد متخصص که است یافزارنرم دهندگانتوسعه از یاجامعه 

 به DevTeam.Space در فنی هایتیم. هستند یافزارنرم توسعه هایفناوری و ابزارها

 حال در که کنند ایجاد را ایپیشرفته افزارینرم هایحلراه تا اندکرده کمک متعددی هایشرکت

 . دارد وجود بازار در حاضر
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 فهرست

 چیست؟ بانکی افزارنرم

 دیجیتال بانکداری صنعت آینده ی دربارهآمارهای

 بانکی یافزارهانرم انواع

 راهنما یک - بانکی افزارنرم توسعه

 نتیجه
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 چیست؟ بانکی افزارنرم

 یندهایفرا در متنوع یافزارنرم یراهکارها معرفی برای رقابت حال در و مالی، بانکی موسسات

 تجربه از کارآمدتر زیرساخت یک ایجاد چرا کهزیادی وجود دارد  دالیلی. هستند خود تجاری

 به ما فزاینده اتکای دلیل به نیز مانند سایر صنایع مالی هایشرکت. است ترمهم کاربری

 شدن دیجیتالی حال در سرعتبه اینترنت، بر مبتنی یهایفناور و همراه تلفن هایدستگاه

 .هستند

 پرداخت برای هابانک صف در منتظرماندن از ایفزاینده طور به ،مشتریان روزها این

 و انتقال وجه به تراکنش انجام یا خود بانکی هایحساب از پول برداشت ،هاحسابصورت

 افزارینرم هایفناوری طریق از اکنون مالی هایرویه این اکثر. فراری هستند دیگر هایحساب

 نیز ارتقا پیدا کرده است. مشتری تجربه بنابراین و اندشده غیرحضوری

 طوری به ،بانکی و مالی یهاوهیش خودکارسازی برای است یندیفرا بانکی یافزارهانرم توسعه

 طریق از زمان هر و مکان هر در خود نیاز مورد مالی خدمات از بتوانند کارکنان و کاربران که

 .کنند استفاده آنالین بانکی بسترهای

 هاییفناوری جدیدترین فقرات ستون ،DevOpsو  دادهکالن، مصنوعی هوش مانند هاییفناوری

 .بسازند باال تیفیک با سفارشی بانکی افزارنرم دهندمی اجازه دهندگانتوسعه به که هستند

 حاضر حال در همراه تلفن بانکداری همراه، تلفن دستگاه از استفاده محبوبیت لطف بههمچنین 

 .است شده تر محبوب اینترنتی بانکداری از

 

 دیجیتال بانکداری صنعت آینده آمارهای

 2026 سال در دیجیتال بانکداری جهانی بازار اندازه رودمی انتظار اخیر، هایگزارش اساس بر

 مشتری، رفتار در تغییر شامل این بازار رشد اصلی هایمحرک. برسد آمریکا دالر تریلیون 12 به

 الکترونیکی صنعت تجارت سریع رشد و هادولت مطلوب هایسیاست تک،فین رشدروبه بازار

 . است

 دیجیتال بانکداری صنعت اصلی یهاچالش از یکی سایبری امنیت بخش، این ماهیت به توجه با

 .شودمی محسوب
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 خواهد دالر میلیون 1824.7 ارزش به جهانی بازار یک دارای 2026 سال در موبایلی بانکداری

 دیجیتال تحوالت طریق از مشتریان به یرسانخدمات و امن یندهایفرا اجرای آن دلیل که بود

 .رسید خواهد دالر میلیارد 31.81 به 2027 سال تا آنالین بانکداری ارزش کلی طور به. است

 .کنیم نگاه کنید ایجاد کاربران برای دیتوانیم که بانکی یافزارهانرم انواع به جزئیات با بیایید

 

 بانکی افزارنرم انواع

 است ممکن. شودشامل می را یافزارنرم هایحلراه از ایگسترده طیف بانکی افزارنرم توسعه

 :کنید انتخاب را زیر بانکی افزارنرم هایحلراه از یکی

     

 مالی عملیات مدیریت افزارنرم

 ریزی،برنامه در بانک کارکنان و مدیران به کمک برای را مدیریتی ابزارهای بانکی هایراهکار این

 .کنندمی ارائه معامالتی هایرویه و حسابداری بندی،بودجه

 و خروجی مالی اسناد جمله از هاگزارش کلیه خودکارسازی به هابانک اسناد مدیریت افزارنرم

 مدیریت افزارنرم. کندمی کمک غیره و قراردادی اوراق اداری، اسناد ها،یادداشت ورودی،

 به امنیت حفظ با افزارهانرم این. کندمی کمک بانکی اقدامات به بخشیدن سرعت به اسناد

 .کنندمی کمک وظایف اجرای و یریگمیتصم

 

 اداری مدیریت افزارنرم

 ابیغو حضور مانند یمدیریت وظایف مرتبط به مدیریتی هایسیستم ،اداریر افزانرم محصوالت

 .هستند غیره و یبندزمان ،کارکنان
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 مشتری خدمات هایحلراه

 

 از مکانی هر از مشتریان به را خدمات که است بانکی Core یافزارهانرم شامل هاحلراه این

 مرکزی سرور یک به هابانک شعب تمام. دهدمی ارائه شعب یا خودپرداز هایدستگاه طریق

 .شود ارائه مشتریان به خودکار صورت به ندهایفرا این تا شوندمی متصل

 انتظار. کندمی پردازش لحظه در و زمانهم صورت به را هاتراکنش بانکی، یکپارچه خدمات

 دالر میلیارد 16.38 به 2027 سال تا بانکی Core یافزارنرم محصوالت جهانی بازار اندازه رودمی

 .برسد

 

 :از اندعبارت بانکی Core خدمات

 آنالین هایتراکنش -1

 وام مدیریت -2

 مسکن وام مدیریت -3

 موبایلی هایپرداخت -4

 اعتباری کارت صدور  -5

 

 

 یهابرنامه کامل با ماژول کی CRMاست.  یبانک CRM یخدمات مشتر یهاحلاز راه گرید یکی

 . کندیکمک م یو خدمات مشتر یمال یندهایفرا ونیاتوماس ،یابیمختلف است که به بازار

 به خدمات ارائه در فروش مدیران به و مشتری هایداده آوریجمع در بازار محققان به آنها

 مانند هافناوری جدیدترین ،در این مسیر. کنندمی کمک آنها فردی ترجیحات اساس بر مشتریان

 برای شخصی تجربه یک توسعه به کمک برای کنندهبینیپیش یماشین یادگیری هایالگوریتم

 .شوندمی استفاده کاربران
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 ابتدا تا انتها از بانکی افزارنرم توسعه ندیفرا مورد در ما جامع راهنمای به اکنون دهید اجازه

 برای را آن اجرای و توسعه تا افزارنرم ایده از افزار،یک نرم کامل توسعه راه نقشه این. برویم

 بانکداری صنعت در یگذارهیسرما به مندعالقه وکارکسب صاحب یا آپاستارت گذارانیبن هر

 .کندمی ترسیم دیجیتال

 

 راهنما یک - بانکی افزارنرم توسعه

 بانکی افزارنرم ایده

 محصول طریق از خواهیدمی که است بانکی خدمات مورد در یریگمیتصم قدم اولینایده، 

 بدان این. است نیاز بر مبتنی روش یک از پیروی خوب، رویکرد یک .دهید ارائه یافزارنرم

 چه که کنیدمی فکر این به و کنیدمی بررسی را خود بالقوه مشتریان نیازهای شما که معناست

 .کندمی ترآسان را آنها زندگی چیزی

. است سفارشی افزارنرم توسعه یک طریق از مشتری مشکل رفع برای حلی راه ارائه شما هدف

 حلراه یک باید است، موجود آنالین صورت به حاضر حال در که متعددی بانکی افزارهاینرم با

 .دهید ارائه فردمنحصربه بانکی افزارنرم

 امتناع پایین یاعتبار سابقه با افرادی به وام دادن از هابانک اکثر .بگیرید نظر در را مثال این

 و دهد وام افراد این به که کنید ایجاد افزارینرم محصول یک توانیدمی بنابراین .ورزندمی

 به کمک برای مصنوعی هوش از کند. تعیین آنها مالی اطالعات روی از را آنها بودن شرایط واجد

 .کنید استفاده خیر، یا دارند را آن بازپرداخت یایآنها توان واقعاً آیا اینکه تعیین

 ایده بهترین برای گیریتصمیم به واقعاً، SWOT تحلیلتجزیه و  و فکری طوفان مانند هاییتکنیک

 .کندمی کمک تجاری محصول
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 سنجی امکان تحلیل و بازار تحقیقات

 انجام کامل طور به را بازار تحقیقات باید خود، بانکی افزارنرم ایده مورد در گیریتصمیم از پس

 مشخص کنید سعی و نگاه آنها هایویژگی و کاربری پایگاه مشابه، افزارینرم محصوالت به. دهید

 .است رفته دست از چیزی چه کنید

 الگوهای. کنید بررسی جزئیات با را کنندمی استفادهافزار نرم از که مشتریانی انواع همچنین،

 را چیزهایی چه بانکی افزارنرم از خاص بخش این در کاربران این چیست، آنها استفاده

 را آنها روی گذاریسرمایه ارزش هاییویژگی چه ...و کاربران گرایش به توجه با و پسندندمی

 ندارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 شودمی انجام روش چهار به سنجیامکان تحلیل

 کندمی کمک شما به تحلیل این. فایده /هزینه تحلیل تشریح در شما به کمک برای :اقتصادی

 .خیر یا است صرفه به مقرون اقتصادی نظر از بانکی محصول این ساخت آیا که بگیرید تصمیم

 بانکی افزارنرم محصول تکمیل برای که را خود فنی منابع تا کندمی کمک شما به تحلیل این :فنی

 .کنید وتحلیلتجزیه دارید، نیاز آن به خود

 نقاط. بانکی افزارنرم توسعه یندفرا زمان مدت مورد در یریگمیتصم به کمک برای :زمانی جدول

 محصول توسعه برنامه مورد در توانیدمی همچنین. است زمانی جدولتکمیل  توسعه، اصلی عطف

 .کنید صحبت خود افزارنرم توسعه شریک با

 محصول، استفاده قابلیت نیاز، مورد انسانی منابع کندمی کمک شما بهتحلیل  این :عملیاتی

 را تحلیل کنید. پشتیبانی و نگهداری

 و هانظرسنجی انجام در شما به توانندمی ،Living factsو SoGoSurvey مانند آنالین، ابزارهای

 .کنند کمک آماری هایداده از استفاده با واقعی کاربران از بازار تحقیقات آوردندستبه

 توسعه شریک یک انتخاب برای بعدی مرحله در شما به کامل سنجیامکان تحلیل یک انجام

 .کندمی کمک مناسب یافزارنرم

    

 کنید انتخاب را ی خودافزارنرم توسعه شریک

 شرکت یک به شما بانکی افزارنرم محصول موفقیت زیرا ،است یندافر این در مهم گام یک این

 .دارد بستگی اعتماد قابل و تجربه با آگاه، یافزارنرم توسعه

 دهندگانتوسعه استخدام از ،بانکی افزارنرم مانند پیچیده افزارینرم محصول یک برای

 شکست به منجر صنعت این در ضعیف فنی هایمهارت و دانش زیرا ،کنید نظر صرف فریلنسر

 طریق از را افزارنرم توسعه خدمات که ترکیبی شرکت یکاز خدمات  عوض، در. شودمی محصول

 ، استفاده کنید.دهدمی ارائه دهنده توسعه هایتیم و دهندگانتوسعه
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 در افزارینرم هایحلراه از وسیعی طیف توسعه در زیادی تجربه باید یافزارنرم هایشرکت

 .باشند داشته سازمانی سطح

 به آنها همه، از ترمهم. داشت خواهد عالی محصول توسعه و ارتباطی هایرویه خوب، شرکت یک

 در کدام هر که دهندمی ارائه را ماهر دهندگانتوسعه از وسیعی طیف به دسترسی شما شرکت

 . هستند متخصص خاص نویسی برنامه حوزه یک

 باید شما زیرا دارد نیاز زیادی انرژی و زمان به دهندگانتوسعه از داخلی تیم یک ساخت

 سپاریبرون بااما . کنید طی را دهندهتوسعه هر برای آموزش و استخدام های طوالنییندافر

 کنید طی را مختصر بررسی یندافر یک باید فقط ،یافزارنرم توسعه شرکت یک به بانکی پروژه

 .است داده انجام شما برای رااستخدام و آموزش  کار قبالً شرکت زیرا

 بررسی بر را خود تحقیقات ،پروژه شماست مناسب مدنظر دهندهتوسعه اینکه از اطمینان برای

 مشتریان، بررسی موردی، مطالعات ،(بانک با مرتبط هایپروژه ویژه به) شرکت گذشته هایپروژه

 .کنید متمرکز غیره و توسعه هایشیوه فنی، تخصص

 بگیرید، تماس مناسب افزارنرم توسعه هایشرکت با که است این دهید انجام باید که کاری تنها

 توسعه شرکای با و کنید بررسی را آنها دهندگانتوسعه بگذارید، میان در آنها با را پروژه جزئیات

 . کنید کار به شروع خود جدیدی افزارنرم

ررسی ب مورد کنید، جووجست خود دهندگانتوسعه در باید که را فنی هایمهارت بعد، مرحله در

 .داد خواهیم قرار

 

 بانکی افزارنرم توسعه در نیاز مورد هایمهارت

 بانکی خدمات تا شده ساخته ابزارها و هافناوری جدیدترین از استفاده با بانکی افزارنرم

 .دهد ارائه را مشتری تجربه بهترین و یکپارچه
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 وب اپلیکیشن توسعه

 .«بک اند»و  «فرانت اند»فرایند  :هستند توسعه یندافر دو شاملها وب اپلیکیشن

 

 فرانت اند توسعه

 UI/UX طراحان توسط شده طراحی کاربری رابط سازیپیاده مسئول اند فرانت دهندگانتوسعه

 ماهر اسکریپت جاوا و  CSS،HTML در باید اند فرانت دهندگانتوسعه. هستند کد نوشتن با

 .باشند

 تعاملی و پویا هایسایتوب ساخت رایب  React  و jquery مانند JS  مورد در کافی دانش باید آنها

 نیز قوی و ایمن هایوب اپلیکیشن ساخت برای امروزه ،Angular اسکریپت، جاوا.  باشند داشته

 .است محبوب

 

 بک اند توسعه

 و هابرنامه امنیت، هاداده سازییکپارچه عملکرد، مانند وظایفی با Back-end دهندگانتوسعه

 .شوندمی استفاده مالی محصوالت ساخت برای گسترده طور به پایتون و جاوا. دارند سروکار غیره

 به زبان این. است انگلیسی زبان دستور با استفاده برای ساده نویسیبرنامه زبان یک پایتون

 دهدمی اجازه دهندگانتوسعه به که حالی در کندمی کمک قوی وب کاربردی هایبرنامه ساخت

 اینکه مانند است ایالعادهفوق هایویژگی دارایهمچنین . کنند اتخاذ را چابک رویکردی

 اضافه جدید کد نیاز صورت در و کار دوباره را کد ماژول تا سازدمی قادر را دهندگانتوسعه

 .کنند

 حال عین در است، پذیرانعطاف و سبک. است پرکاربرد نویسیبرنامه هایزبان از دیگر یکی جاوا

 زبان یک جاوا. کند مدیریت را هاداده از زیادی حجم بتواند که است قدرتمند کافی اندازه به

 .است اعتماد قابل و ایمن که گراستشی ساختاریافته نویسیبرنامه
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 موبایل اپلیکیشن توسعه

 بانکداری اپلیکیشن نوع به دارید نیاز خود موبایل اپلیکیشن دهندگانتوسعه در که هاییمهارت

 همراه تلفن دستگاه عامل سیستم هر .دارد بستگی کنید اندازیراه خواهیدمی که همراهی تلفن

 .دارد جداگانه مهارت مجموعه یک به نیاز

    

    iOS  اپلیکیشن توسعه 

 کنندمی کار iOS عامل سیستم روی که هاییدستگاه برای  IOهای اپلیکیشن توسعه هایمهارت

 نویسیبرنامه زبان به باید iOS دهندگانتوسعه. است نیاز مورد غیره و  iPhone، iPad  مانند

Swift  یا Objective باشند داشته مهارت. 

 داشته را Xcode و (IDE) اپل یکپارچه توسعه محیط از استفاده تجربه باید دهندگانتوسعه

 .بسازند کارآمد طور به را هااپلیکیشن تا باشند

 افزارنرم محصول یک طراحی برای که اپل رابط هایدستورالعمل با باید همچنین شما توسعه تیم

 افزارنرم با کار مهارت باید همچنین دهندگانتوسعه. باشد آشنا است الزم اپل استاندارد

 .باشند داشته اشکال بدون هایاپلیکیشن ساخت برای را XCTest مانند آزمایشی

 

 اندروید اپلیکیشن توسعه

 برنامه توسعه هایمهارت شوند،می اجرا اندروید عامل سیستم روی که هاییاپلیکیشن برای

 هایبرنامه ساخت برای کاتلین و جاوا مانند نویسیبرنامه هایزبان. است نیاز مورد بومی اندروید

 .هستند رایج اندرویدی هایدستگاه برای کارآمد و ایمن

 Android و Android Studio مانند Android IDE با باید اندروید هایبرنامه دهندگانتوسعه

Software Development Toolkit (SDK) ، حداکثر با را کارآمد هایاپلیکیشن تا باشند آشنا 

 .دهند توسعه پشتیبانی
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 هارت داشتهم اسپرسو مانند تست ابزارهای از استفاده در باید اندروید برنامه هندگاندتوسعه

 Google متریال طراحی راهنمای از استفاده با را کاربری رابط طراحی الزامات باید آنها. باشند

 .بدانند

 

 ایمن افزارنرم توسعه

 اهمیت از امنیت دارد، سروکار کاربران مالی و خصوصی هایداده با بانکی افزارنرم که آنجایی از

 سایبری امنیت هایشیوه جدیدترین اجرای در باید شما دهندگانتوسعه. است برخوردار اولیه

 .باشند متخصص

 آگاه اسکریپت حمالت ،SQL تزریق سرویس، انکار مانند امنیتی تهدیدات آخرین از باید آنها

 مثال، عنوان به .بدانند آنها از جلوگیری برای را هاییحل راه باید همچنین آنها. باشند

 از برخی عبور رمزهای تغییر و (MFA) عاملی چند هویت احراز، هاداده اریرمزگذ هایالگوریتم

 باید شما برنامه هستند که اپلیکیشن سطح در امنیت از اطمینان برای اساسی استانداردهای

 .باشد آنها شامل

 با شما برنامه که شوند مطمئن تا باشند آشنا Compliance-As-Code با باید دهندگانتوسعه

 .دارد مطابقت صحیح امنیتی استانداردهای

    

 ابری پردازش

 توسعه در دهندمی ارائه که پذیریمقیاس و پذیریانعطاف دلیل به ابری رایانش خدمات

 افزارینرم ابزارهای و زیرساخت شکل به ابری رایانش خدمات. شوندمی استفاده افزارنرم

 به نیازی دیگر وکارهاکسب که است این آن مزیت. است... و هاAPI ، توسعه افزارنرم مانند

 فای وای اتصال و تاپلپ چند از فراتر اطالعات فناوری فیزیکی هایزیرساخت در گذاریسرمایه

 .ندارند

 به آزور مایکروسافت و آمازون وب خدمات مانند (IaaS) سرویس عنوان به زیرساخت

 کار خود یابر دهندهارائه زیرساخت روی مجازی صورت به تا دهدمی اجازه دهندگانتوسعه



13 
 

 

 زحمت به نیازی و دارند عهده بر را اپلیکیشن ساخت مسئولیت فقط دهندگانتوسعه. کنند

 .ندارند افزارسخت نگهداری

 Google App Engine و AWS Elastic Beanstalk مانند (PaaS) سرویس عنوان به پلتفرم

 همچنین و برنامه توسعه های IDE مدیریت امکان که دهدمی ارائه را عاملی سیستم خدمات

 .کندمی فراهم ابری فضای در را هاداده ذخیره

شده را در یکربندیاز قبل پ یافزارنرم یهابسته( SaaS) سیافزار به عنوان سروپلتفرم نرم

را  یافزارنرم یهاشنیکیاپل ستندیدهندگان مجبور نتوسعه. دهدیکاربران قرار م اریاخت

است.  SaaS یهانمونه نیاز ا یکی Microsoft Office365کنند.  تیریمد ایخودشان نصب 

 شیاز پ یبه ابزارها یوجود دارند که امکان دسترس یادیافزار زنرم وسعهت یابزارها

 .کنندیفراهم م زیرا ن رهیو غ یهوش مصنوع یهاستمیمانند س افتهیتوسعه

 

 هافناوری آخرین

 بهترین ارائه برایهای زیاد با قابلیت یاپلیکیشن ساخت به هافناوری جدیدترین از استفاده

 .کندمی کمک مشتری تجربه

  

 مصنوعی هوش

 بانکی و مالی افزارهاینرم در گسترده طور به ماشینی، یادگیری هایالگوریتممصنوعی و  هوش

 ماشینی یادگیری هایالگوریتم. شودمی استفاده مشتری شخصی تجربه ارائه برای

 تک برای هاسرویس بهترین شناسایی به و گیرندمی یاد کاربر هایداده روند از کنندهبینیپیش

 .کنندمی کمک کاربران تک

 چت هایربات. هستند مشتریان به کمک برای محبوب بسیار هایویژگی از دیگر یکی هابات چت

 بر عالوه. دهند خدمات کاربر چندین به خستگی بدون و ساعته 24 همزمان، طور به توانندمی

 مانند هاییتکنیک طریق از کاربر و چت تعامل بهبود به مصنوعی هوش هایالگوریتم این،

 انسان شبیه و دقیق ایفزاینده طور به را ارتباطات کهکنند می کمک (NLP) طبیعی زبان پردازش

 .سازدمی
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 و ماشین یادگیری در باید دهندگانتوسعه بانکی، افزارنرم در مصنوعی هوش سازیپیاده برای

 مهارت Keras و  PyTorch،TensorFlow مانند هاییچارچوب و هاAPI عمیق، یادگیری مخازن

 .باشند داشته

  

 بالکچین 

. امروزه امنیتی هایویژگی اجرای برای ویژه به دارد، زیادی تقاضای امروزه بالکچین فناوری

 هایروش سازیایمن برای بانکی افزارهاینرم در بالکچین فناوری از توانندمی دهندگانتوسعه

 .کنند استفاده غیره و کاربری حساب تأیید کاربر، اطالعات سوابق پرداخت،

 مانند نویسیبرنامه هایزبان و Geth،  Remix مانند بالکچین ابزارهای در باید دهندگانتوسعه

Solidity   ،باشند داشته مهارت غیره و بالکچین هوشمند قراردادهای سازیپیاده برای. 

 

 افزارنرم توسعه استراتژیایجاد  ریزیبرنامه

 و مالی افزارنرم توسعه استراتژی سازیپیاده به نوبت خود، دهندگانتوسعه تیم یافتن از پس

 وجود زیادی افزارنرم توسعه هایچارچوب و هاروش افزار،نرم صنعت در. رسدمی کار گردش

 .دارد

ایحاد  .کنیممی توصیه ما که است چیزی همان این. است چابک روش روش، پرکاربردترین

 افزارمنر سریع و قابل مدیریت توسعه یندافر دنبال به که هاییشرکتبه کمک  استراتژی

 .رودمی پیش خوبیبه هستند،

 هایتیم در که دهدمی را امکان این دهندگانتوسعه به چابک محصول توسعه استراتژی یک

 Scrum مانند هاییچارچوب .دهند توسعه سرعت به را افزارنرم تا کنند کار منظوره چند و کوچک

 .کنندمی کمک افزارنرم توسعه یندافر در چابک هایشیوه سازیپیاده به Kanban و
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 توسعه و طراحی

 شروع MVP یا دوام قابل محصول حداقل ایجاد با باید سفارشی افزارینرم هایحل راه توسعه

 به. کندمی ارائه کاربران استفاده برای اساسی هایویژگی با MVP یک شما توسعه تیم. شود

 توصیه هایپیشرفت اساس بر که جدیدی هایویژگی با را خود افزارینرم محصول شما تدریج،

 .داد خواهید ارتقا و اصالح است، کاربر توسط شده

    

 استقرار و تست

 با مرتبطهای ریسک زیرا کنیدمی اندازیراه اشکال بدون را بانکی افزارنرم که شوید مطمئن

 .دهید انجام را محصول کامل آزمایش. است زیاد بسیار بانکی محصوالت

 کار برنامه طبق یافزارنرم محصول که شوید مطمئن تا کنید استفاده QA تست ابزارهای از

 افزارینرم محصول تست برای RainForest و TestRail مانند افزارینرم ابزارهای از. کندمی

 .کنید استفاده

 

 کنید بازاریابی را افزارینرم محصول

 را افزارینرم محصول یک دیجیتال، عصر در. است ضروری شما بانکی افزارنرم بازاریابی

 :از عبارتند موارد این از برخی. کرد سازیتجاری ،کانال چندین طریق از توانمی

 

 اجرا حال در تبلیغات

 مانند اجتماعی هایرسانه هایپلتفرم از استفاده با را خود افزارینرم محصول تبلیغات

 . کنید اجرا غیره و گوگل یوتیوب، اینستاگرام،
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 مطبوعاتی ای وتبلیغات رسانه

 جزئیات با را شما بانکی محصول که کنید ارسال را مقاالتی و بگیرید تماس خبری هایسایتوب با

جدید بیشتری نشان  مخاطبانبه را  شما محصول ،مطبوعاتی ای وتبلیغات رسانه .معرفی کنند

 دهد.می

 

 آنالین حضور

 آنالین حضور روی خود، اجتماعی هایرسانه صفحات به آن دادنپیوند  و خود سایت وب ساختن با

 هایرسانه و گوگل مانند آنالین هایپلتفرم در را آنها دارید، بودجه اگر. کنید گذاریسرمایه

 .کنید تبلیغ اجتماعی

 

 گیرینتیجه

 رویای خواهیدمی اگر. است فنی تخصص و گسترده ریزیبرنامه نیازمند بانکی افزارنرم توسعه

 مالی افزارنرم توسعه تیم با همکاری کنید، محقق بانکی افزارنرم حلراه یک ایجاد برای را خود

 .است برخوردار اساسی اهمیت از مناسب

 

 چیست؟ دیجیتال بانکداری صنعت در روندها آخرین

 :از عبارتند اندکرده پیدا محبوبیت دیجیتال بانکداری در که روندهایی جدیدترین از برخی

 بیمه انسان، جای به مالی مشاوره ارائه برای رباتیک مشاوران ،(P2P) همتا  به همتا هایپرداخت

 .غیره و شخصی دیجیتال

 

 کند؟می استفاده هافناوری کدام از بیشتر بانکی افزارنرم توسعه صنعت

 نیز اوراکل. است متکی جاوا و روبی پایتون، نت،دات به شدت به بانکی افزارنرم صنعت

 .است بانکی بخش توسط داده پایگاه فناوری ترینپراستفاده
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 است؟ ضروری مالی موسسات برای بانکی افزارنرم توسعه چرا

 برای لحظه در هایتراکنش پردازش امور بانکی و مالی و تسهیالت امروزی، دیجیتال عصردر 

 .است مهم بسیار وفادار مشتری پایگاه یک ایجاد نهایت در و مشتری رضایت جلب
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