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آخرين اخبار تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان
به کارگیری بانک  ICICI1هندوستان از ربات های تفکیک کننده و شمارنده پول در شعب
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بانک  ICICIبه عنوان اولین بانک هندوستان در زمینه به کارگیری ربات هاای نانیتب بارای یک یاک و
شمردن اس ناس در شیب این بانک مطرح شده است .در حال حاضر این بانک با استکاده از  14ربات مساترر در
شیب  12شهر هندوستان  ،قادر به شمارش و یک یک شش میلیون اس ناس طاب یاک روز کااری اسات .بررساب
عمل رد این عملیات بان ب که به نورت کامالً م انیزه یوسط ربایها نورت مب گیرد ،حاکب از دقت بسیار باال در
انجام کار و انیطاف پذیری حداکثری به منظور انجام حجم باالیب از عملیات یک یک و شمارش اس ناس به طور
مستمر و بب وقکه است؛ بر این اساس ،کارکنان شیب بانک با یمرکز بیشاتر بار ارا اه خادمات ارزش آ ارین باه
مشتریان ،به امور نظاریب و پایش میزان جذب و حکظ مشاتریان و یاا ساایر اقادامات ماریبط باا عملیاات شایب
مب پردازند.
شایان ذکر است این ربات ها قادرند اس ناس های جمع آوری شده از سایر شایب اقاد ایان نااوری را
پاکسازی ،یک یک و شمارش نموده یا اس ناس های دسته بندی شده بر اسااس برناماه ریازی مادون و نیااز باه
نردینگب ،بین بریه شیب یوزیع شود .جالب یوجه آن ه این ربات ها بدون هیچ گونه وقکه و در بازه های زماانب
طوالنب ،با بهره گیری از سنسورهای یرکیبب پیشر ته مب یوانند در هار اانیاه بایش از  70پاارامتر را باه منظاور
یشخیص ،یک یک و شمارش اس ناس به کار گیرند .بنا بر اظهار مدیر عملیات و خدمات مشتریان بانک  ،ICICIبه
کارگیری ربات در شیب بانک ها برای اولین بار در هندوستان انجام شده که در زمره میدود بانک های مجهاز
به این ناوری نوین در دنیا است .قابل ذکر است بانک ژاپنب با نام "میتسوبیشب – یوکیو" در  4سال قبل بارای
اولین بار در دنیا ،اقدام به استکاده از ربات در شیب خود نموده است.
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