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بانک  DBS1سنگاپور با مشارکت بخش دولتت للتررونکتک ،بتا نتا "آژلنت

کتنولتوژی دولتت ستنگاپور

( ")GovTechو لسرفاده لز بسرر فناوری کشخکص چهره ( ،)SingPassلقدل بت پکتاده ستازی آزما شت
عضو ت مشرر ا بانک در سامان بانتدلری د جکرال لز طر ق شناسا

هوشمند چهره آنها نمتوده لستت ستاز و

کار ل ن خدمت نو ن بد ن صورت لست ک مشرری در صفح عضو ت بانتدلری د جکرال
( )Selfieخود رل ثبت نموده و سکسرم با فرلخولن

 ،DBSکصو ر سلف

هوشمند پا گاه های دلده لی دولتت للتررونکتک ستنگاپور و

کطبکق کصو ر مشرری با کصاو ر و لطالعات ذخکره شده در سامان  SingPassهو تت وی رل طت
صورت کامل مورد بررس

قرلر دلده و در صورت کا کد ،لحرلز م

چنتد ثانکت بت

نما د؛ بر ل تن لستاس مشترری بت ستادو

بدو پاسخ ب سولالت مرعدد ،کتمکل فر های غکرضرور و بدو مرلجع ب شعب  ،م
د جکرال

لمتتا

و

کولند در سامان بانتتدلری

 DBSعضو شود

شا ا ذکر لست ز رساخت  SingPassدر ولقع بسرری لست ک دولت للتررونکک سنگاپور برلی لرکبتا
کعامل بکن کمام

شهروندل با سازما های دولر  ،موسسات و شرکت های خصوص

ب شکوه لی نوآورلن در مقطع پاندم

و

ل جاد کرده و بانک ،DBS

بکماری  ، COVID-19لز ل ن بسرر موجود برلی عضتو ت مشترر انش ،بت

و ژه لشخاص مسن و کم لطتال لز ختدمات نتو ن بانتتدلری للتررونکتک ،لسترفاده نمتوده لستت بتر لستاس
برآوردهای بانک  ، DBSدر حال حاضر بکش لز ک مکلکو نفر لز مشرر ا بانک ک لز بسرر  SingPassلسترفاده
م

نما ند ،هنوز در سامان بانتدلری د جکرال عضو نکسرند ک للبر  60درصتد ل تن لفترلد بتاالی  62ستال ستن

هسرند ل ن خدمت در لبردل ب صورت پا لوت ب  100نفر لز لفرلد مسن و کعدلدی دلنشجو لرلئ شتده لستت کت
کاکنو لز کمام

آنها بازخورد مثبت مبن

بر سهولت لسرفاده ،سرعت و لمنکت لطالعات مال

ل ن بانک درصدد کعمکم لرلئ ل ن خدمت نو ن ب کمام

در افت شده لست

مشرر ا خود کا پا ا سال جاری مکالدی لست

)DBS (Development Bank of Singapore
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