
343

SPECIFICUL ŞI PRINCIPIILE ELABORĂRII RESURSELOR TEHNOLOgICE
ALE SISTEMULUI INFORMATIC BANCAR

Elena Iachim, lect. sup. univ (UCCM) 

Organization and processing of information flows in the banking business based on the 
concept of using information technologies in this area. Thus, currently are known centralized and 
distributed information technologies in information processing in the banking systems.

This article will describe the advantages and disadvantages of these technologies.
Key-words: organization, processing of information, information technologies, banking 

system.

 Organizarea şi prelucrarea fluxurilor informaţionale din domeniul activităţii bancare se ba-
zează pe conceptul de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi informatice corespunzătoare aces-
tui domeniu.

 Astfel, la momentul actual sunt cunoscute diverse tehnologii informaţionale şi informatice 
privind prelucrarea informaţiilor în cadrul sistemelor informatice bancare.

 Tehnologia centralizată de prelucrare a informaţiei constă în faptul că iniţial are loc colec-
tarea informaţiilor, apoi această entitate informaţională este transmisă la un centru de prelucrare a 
ei. În urma prelucrării, datele rezultative obţinute sunt redirecţionate către locurile de unde a fost 
iniţial transmisă ea.

 Astfel, tehnologia în cauză permite un grad avansat de operativitate a proceselor de pre-
lucrare a informaţiei, facilităţi pentru utilizatorii finali (independenţă informaţională, tehnologică, 
acces nemijlocit la date), adaptabilitate înaltă la cerinţele fiecărui utilizator, fluxuri minimale de 
informaţii. Însă utilizând această tehnologie, nu întotdeauna are loc folosirea eficientă a tehnicii de 
calcul, este mai complexă asigurarea compatibilităţii dintre diferite sisteme informatice locale atât 
pe orizontală, cât şi pe verticală, între diferite sisteme pe diferite nivele ierarhice.

În ceea ce priveşte avantajele tehnologiei centralizate se poate remarca utilizarea eficientă a 
mijloacelor tehnice şi programate, facilitatea organizării exploatării lor, utilizarea unui număr redus 
al personalului. Totodată, există şi unele dezavantaje ale acestei tehnologii: operativitatea prelucră-
rii informaţiei este mai redusă, fluxurile informaţionale sunt voluminoase.

Analizând avantajele şi dezavantajele acestor două tipuri de tehnologii, se poate pune în-
trebarea, care dintre ele ar fi cea mai potrivită pentru activitatea eficientă şi profitabilă a unităţii 
bancare şi a întregului sistem bancar.

Necesitatea utilizării tehnologiilor centralizate de prelucrare a informaţiei bancare poate fi 
explicată de înseşi cerinţele reale ale business-ului bancar: deservirea operativă a clienţilor, volu-
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mul serviciilor oferite în orice colţ al ţării şi lumii, minimizarea termenilor în obţinerea informaţiei 
decizionale. Anume sistemele informatice centralizate pot asigura realizarea optimală a acestor 
cerinţe.

Sistemul informatic bancar bazat pe tehnologiile centralizate de prelucrare a informaţiei 
poate fi definit ca un complex de programe care asigură păstrarea centralizată şi prelucrarea în re-
gim de timp real a informaţiei bancare situate pe un server, amplasat în cadrul băncii centrale.

Făcând o comparaţie între tehnologiile centralizate, în cele distribuite păstrarea şi prelucra-
rea informaţiei are loc aparte, adică pe serverele amplasate în fiecare subdiviziune, filială. Schim-
bul de date între servere se realizează prin transmiterea fişierelor sau replicarea la nivel de sistem 
de gestiune a bazelor de date.

Datorită producerii în masă a tehnicii de calcul şi dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
bazate pe utilizarea reţelelor de calculatoare, majoritatea unităţilor bancare au început să utilizeze şi 
să pună în practică aceste tehnologii, mai mult sau mai puţin utilizându-le şi pe cele centralizate.

Dacă iniţial, reţelele locale uneau doar câteva calculatoare ce aparţineau unei subdiviziuni 
şi erau amplasate într-o singură încăpere, în ultimii ani au apărut posibilităţi reale de organizare 
a reţelelor globale capabile să cuprindă toate părţile structurale componente ale unităţii bancare, 
chiar dacă ele sunt distribuite teritorial.

Noile posibilităţi ale tehnicii informatice şi ale tehnologiilor informaţionale permit noi prin-
cipii tehnologice de organizare a business-ului bancar, care se reduc la necesitatea utilizării unui 
model centralizat de lucru.

În prezent, când are loc dezvoltarea rapidă a resurselor programate şi tehnologiilor bancare, 
cauzele ce contribuie la selectarea tehnologiilor centralizate şi, de asemenea, posibilităţile oferite 
de cele din urmă, diferă radical de tehnologiile centralizate din anii 1990. Dacă în acei ani, cen-
tralizarea era necesară din cauza imposibilităţii de asigurare cu resurse tehnice şi programe fiecare 
subdiviziune a unităţii bancare, atunci, în prezent, necesitatea centralizării este condiţionată de alţi 
factori care vor fi descrişi în continuare.

În opinia mea, trecerea unităţilor bancare la sistemul centralizat de lucru va favoriza ma-
jorarea eficienţei conducerii, în primul rând, prin aceea că toată informaţia necesară aparatului de 
conducere se află într-o bază de date unitară. O astfel de informaţie este simplu de utilizat în analiză 
şi în luarea deciziilor, neavând importanţă dacă pentru această se utilizează complexul OLAP (on-
line analytical procesing), în care datele intervin din sistemul centralizat sau analiza informaţiei are 
loc nemijlocit în sistemul informatic bancar. Nici în primul, nici în al doilea caz pentru a obţine un 
raport sau un indicator necesar, specialiştii bancari nu vor trebui să telefoneze la infinit filialele şi 
subdiviziunile băncii sau să intervină cu interogări spre bazele de date respective. Mai mult ca atât, 
această informaţie poate fi neadecvată, incorectă şi neactuală.

Existenţa în sistem a întregii informaţii şi posibilităţile reînnoirii ei în regim timp real per-
mite supravegherea şi coordonarea resurselor bancare, neavând dubii că informaţia utilizată în 
luarea deciziilor poate fi neactuală şi eronată.

Deci, tehnologiile informaţionale centralizate de prelucrare a informaţiei constituie un fac-
tor decisiv în analiza informaţiei şi în luarea corectă a deciziilor în conducere. 
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În afară de aceasta, tehnologiile centralizate oferă noi posibilităţi de deservire a clientelei. 
În prezent, când deservirea clientelei este o componentă principală a afacerii bancare, majoritatea 
băncilor urmăresc scopul atragerii clientelei noi şi păstrării celei vechi. Dar cum poate fi atins acest 
obiectiv? Anume prin oferirea noilor servicii şi posibilităţi în obţinerea serviciilor tradiţionale. 
În sistemul informatic cu o bază de date unitară este uşor de realizat acest scop, adică deservirea 
oricărui client în oricare filială a băncii. În afară de cele menţionate mai sus, sistemul informatic 
bancar cu o bază de date unitară are un şir de avantaje care condiţionează o deservire mai calitativă 
a clienţilor, decât cel distribuit. Unitatea bancară ce exploatează un astfel de sistem va avea nevoie 
de mai puţin timp pentru implementarea noilor servicii sau modificării lor, decât în cazul când fie-
care filială dispune de baza sa de date. Pentru aceasta e necesar de a permite subdiviziunilor accesul 
la noile operaţiuni ale sistemului informatic bancar. Tehnologia de realizare a operaţiunilor ce se 
desfăşoară în cadrul filialelor este urmărită de banca centrală. Astfel, centrala dispune în orice timp 
de situaţia reală a desfăşurării activităţilor filialelor şi a clientelei deservite, având posibilitate de a 
lua decizii în orice moment.

Pentru o instituţie bancară, fiabilitatea sistemului informaţional care, în mare parte, depinde 
de tehnologiile utilizate, este unul dintre criteriile importante ale calităţii sistemului. Anume acest 
factor în domeniu activităţii bancare are un rol foarte important în comparaţie cu alte modalităţi de 
afaceri.

Tehnologiile centralizate pot asigura o fiabilitate majoră a sistemului, în primul rând, este 
mai uşor de urmărit situaţia subdiviziunii sau filialei, nu este necesar să se efectueze schimbul de 
fişiere între centrală şi filiale sau subdiviziuni, care poate să conducă la pierderea informaţiei sau 
deteriorarea ei. Dacă s-ar utiliza tehnologia distribuită, atunci ar apărea direct o necesitate şi în 
asigurarea fiabilităţii comunicaţiilor. Aceasta conduce la majorarea cheltuielilor de întreţinere a 
sistemului. Deci, tehnologia centralizată din acest punct de vedere este mai ieftină.

Aplicarea în practică a unei astfel de tehnologii va permite unităţii bancare economisirea 
unor surse financiare. În primul rând, filialele şi subdiviziunile nu vor solicita servere proprii care 
asigură funcţionarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a întregului sistem informaţional, 
din cauza că toată informaţia se păstrează şi se prelucrează în cadrul serverului băncii centrale. De 
aici rezultă că poate fi exclusă necesitatea administrării sistemului de gestiune a bazei de date şi a 
întregului sistem informatic al filialelor, care conduce la reducerea numărului personalului. Astfel, 
pot fi economisite resursele financiare, care mai apoi pot fi investite în dezvoltarea sistemului in-
formatic bancar şi implementarea noilor tehnologii.

De asemenea, tehnologiile informaţionale centralizate utilizate în constituirea unui sistem 
informatic bancar pot contribui şi la economisirea timpului. De exemplu, dacă are loc modificarea 
unei legi sau a unui cont, atunci e necesar de efectuat aceste modificări numai într-o singură bază 
de date (centrală) şi automat aceste modificări se extind şi asupra filialelor. Într-un sistem distribuit, 
aceste modificări se repetă la nivel de fiecare subdiviziune sau filială. În afară de acestea, condu-
cerea centralei este obligată să informeze filialele despre aceste modificări, apoi responsabilii din 
filiale să intervină cu modificări în bazele de date ale lor, deci este nevoie de o perioadă de timp 
îndelungată. Mai mult ca atât, informaţiile comunicate de centrale pot fi tratate incorect, care mai 
târziu se pot răsfrânge negativ asupra activităţii filialei, apoi şi a băncii în întregime.
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Utilizând tehnologia centralizată, atare pericole pot fi evitate.
Un rol important în cadrul unităţilor bancare îl au specialiştii subdiviziunii, care asigură 

efectuarea auditului intern şi a securităţii informaţionale. Primii, în general, se ocupă de controlul 
asupra corectitudinii îndeplinirii operaţiunilor bancare şi utilizării resurselor lor, iar cei secunzi – 
de accesul nesancţionat la informaţia bancară şi depistarea unor astfel de infracţiuni.

E evident că într-un sistem informatic bancar, constituit în baza tehnologiilor centralizate, 
pericolul accesului nesancţionat se minimizează, deoarece în acest caz este mai comod şi mai uşor 
de întreţinut un control asupra acceselor la informaţie din simplu motiv că ea se află într-un sigur 
loc, decât a celor distribuite teritorial.

Pe lângă aceasta, se utilizează principiul de criptare a informaţiei şi alte mijloace de secu-
ritate, ce asigură o înaltă stabilitate a sistemului influenţând pozitiv gradul de eficienţă a celui din 
urmă.

Analizând aceste două tipuri de tehnologii (distribuită şi centralizată) o putem remarca pe 
cea optimală, care este considerată tehnologia centralizată de prelucrare a informaţiei bancare.

Utilizând-o, băncile au numai de câştigat în direcţia fiabilităţii, asigurării unei înalte pro-
ductivităţi, asigură un control riguros, şi oferă analize operative privind activitatea bancară, struc-
tura informaţiilor bancare, supravegherea şi controlul clientelei băncii, subdiviziunilor şi filialelor 
bancare.

Afară de acestea, se economisesc resurse financiare, ce pot fi investite în dezvoltarea sis-
temului, cum ar fi: constituirea în cadrul lui a unui subsistem automat de analiză a informaţiei 
bancare şi luare a deciziilor, a unui subsistem de simulare a diferitelor situaţii şi de previziune a 
consecinţelor lor. În opinia noastră, ar fi bine ca în afară de aceste rezultate să se obţină automat şi 
informaţia grafică, în formă de diferite diagrame, ce ar contribui la facilitatea analizei şi luarea de 
decizii.

Toate acestea pot fi implementate relativ uşor în sistemele informatice bancare, bazate pe 
tehnologiile centralizate.

În viziunea noastră acest tip de tehnologii este cel mai potrivit în cadrul sistemului bancar 
comercial.

Dacă e să vorbim despre BNM şi relaţiile acesteia cu sistemul bancar comercial din RM, 
atunci se poate observa că aici în permanenţă au dominat şi vor domina tehnologiile centralizate.

Din acest punct de vedere, fiecare bancă comercială este privită ca o unitate autonomă (chiar 
dacă ea utilizează tehnologia centralizată), în sens că fiecare îşi prelucrează informaţia la locul 
apariţiei ei. Apoi, o parte din informaţie este transmisă BNM pentru analiză şi calcularea diferitelor 
indicatori macroeconomici. Aşadar, anume aici vom atesta utilizarea tehnologiei centralizate, adică 
relaţiile informaţionale existente dintre sistemul comercial bancar şi BNM.
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