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Abstract: În această lucrare se analizează  infrastructura  mobile-banking, care este un nou tip de 

serviciu, slab implimentat, dar care are o tendinţă în creştere. Atenţia este acordată mai mult 

metodelor de livrare a acestui serviciu, ele sunt : SMS, Mobile Web, Mobile Client Application şi 

metodele hibride a acestora. Sunt de asemenea prezentate serviciile care le suportă fiecare metodă 

în parte, cât şi a  particulăritaţilor lor. 

 

Cuvinte cheie: mobile-banking, SMS, Web Mobile, Mobile Client Application, servicii, bancă, 

telefon mobil. 

  

 

1 Introducere 

Mobile-banking este un nou tip de serviciu oferit de catre bănci clienţilor săi prin 

intermediul operatorilor de telefonie mobilă. Acest serviciu permite de a accesa serviciile băncilor, 

în timp real, şi de a efectua operaţiuni bancare utilizând telefonul mobil. Cu toate că sunt mai mulţi 

utilizatori care  folosesc mai degrabă un PC pentru banking, decât cei care utilizează telefonul 

mobil, cei din urmă au o tendinţă în creştere. Conform unor date statistice din S.U.A, a fost necesar 

aproximativ 10 ani (1996-2006) pentru a ajunge la 40 milioane de utilizatori online-banking, 

raportând la alte date estimate va fi nevoie de 10 ani (2006-2016) pentru a atinge un număr similar 

de clienţi mobile-banking, aceste date statistice si estimarile sunt reprezentate în fig. 1(eroarea  +/- 

10%) 

 
 

Figura 1 Mobile Banking vs. Online Banking, prognoză: 1995-2016 

 

2 Serviciile Mobile Banking 

În prezent, majoritatea bancilor oferă urmatoarele servicii: 
1. Alertele contului,  alerte de securitate şi preîntâmpinări 

2. Balanţa contului, update-uri şi actualizările recente 

3. Servicii client prin mobil 

4. Informaţii despre localizarea filialelor şi a ATM-urilor 

5. Plata facturilor, verificarea tranzacţiilor, fonduri de transfer 

Viitoarele servicii vor include: comerţ mobil, plaţile mobile, plaţile fară contact, mobile coupons şi 

servicii bazate pe localizare. 

3 Metodele de livrare a serviciile mobile-banking 

Pentru crearea unei soluţii acestiu serviciu, se utilizează o varietate de aplicaţii care includ: 

Short Message Servise(SMS), Mobile web şi Mobile Client Application. Fiecare dintre acestea, are 
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poziţiile sale slabe şi puternice, şi este important de identificat care este cel mai adecvat mod de 

livrare a fiecarui serviciu bancar. Fiecare bancă trebuie să decidă care şi câte metode de prestare  

doreşte să ofere pentru serviciul său de mobile-banking. De obicei bancile încep cu alerte şi 

notificări SMS, deoarece ele sunt asemanătoare cu alertele prin e-mail, apoi pot progresa la mobile 

web şi mobile client applications. Avantajele şi dezavantajele metodelor de livrare sunt prezentate 

în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 Comparaţiile dintre metodele de livrare 

Tipul de 

livrare 
Omniprezenț ă 

Uşurinţa în 

folosire 
Accesibilitatea Securitatea 

Varietatea 

aplicaţiilor 

SMS    
 

 

Web Mobile 
               

Mobile Client 

Application 

 
   

  

Hibrid  

SMS cu Web 

Mobile        

SMS 

Securizat     
  

                                Foarte bun               Bun              Mediu          Slab                     

Foarte slab 

Web mobile, deocamdată, are o experienţa bogată, dar are nevoie de o bază enormă de intalat a 

utilizatorilor de telefoane si de retea. Mobile client are cea mai bună experienşă a utlilizatorului şi o 

securitate înaltă, dar clienţii au nevoie sa descarce aplicaţiile pe telefonul lor mobil. Fiecare metodă 

o vom discuta-o în cele ce urează. 

 

3.1 Short Message Service (SMS) 

Deoarece majoritatea telefoanelor suportă SMS-ul şi că SMS-ul nu este atât de scump în 

comparaţie cu alte servicii de date, face ca această tehnologie să fie calea care deserveşte cea mai 

larga piaţă posibilă. SMS-ul deasemenea se poate de folosit în îmbinare cu alte metode de livrare, 

de exemplu mobile web. Banca poate aplica acest serviciu generând  mesaje scurte către clienţilor 

săi, sau de a raspunde la o cerere a clientului, de exemplu un utilizator generează o cerere către 

bancă pentru a afla localizarea unui ATM, mai apoi infromaţia adecvată este returnată printr-un 

SMS reply. în figura 2 este reprezentată o notificare SMS mobile-banking. 

 

 
 

Figura 2 Notificare Mobile Banking 

Avantajele serviciului SMS: uşor de folosit, echipament de mesagerie comună printre consumatori, 

funţionează la toţi operatorii de telefonie mobilă, accesibil pentru clienţi, nu necesită un soft 

instalat, permite bancilor şi intituţiilor financiare de a presta servicii în timp real clienţilor şi 

angajaţilor. 
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Dezavantajele serviciului SMS: textul este limitat doar la 140-160 caractere pe mesaj, nu oferă un 

mediu securizat, are o varietate slabă a aplicaţiilor. 

 

3.2 Mobile Web 

  Mobile Web-ul permite utilizatorilor de a accesa site-urile web de la telefonul lor mobil, el 

este un canal pentru livrarea conţinutului web, acest conţinut este caracterizat de natura fiecarui 

utlilizator ca: informaţia necesară(înoirea unui blog, primirea noută‚ilor, accesarea informaţiei 

despre calătorie), posibilitaţile telefonului mobil(marimea ecranului, tipul tastaturii) şi capacită‚i 

speciale (localizarea, tupul conexiunii ca 3G sau WLAN). Site-urile Mobile Web include domeniile 

well-known (.com) şi .mobi, care sunt create de marile companii ca Microsoft, Google, Nokia, 

Samsung şi Vodafone.  

Avantajele Mobile Web: acomodarea utilizatorilor de a nagiva pe internet de la un telefon mobil 

care oferă o uşurinţa în folosire, permite utilizatorilor finali de a accesa aplicaţiile băncii, 

conexiunile securizate pot fi stabilite pe majoritatea browser-rilor folosite în telefoane mobile. 

Dezavantajele Mobile Web: O varietate de non-standarde care includ telefoane mobile, browser-e 

şi sisteme de operare, lipsa experienţei utilizatorilor din cauza varierei vitezei de conexiune şi a 

limitarii telefoanelor mobile, fară capabilitaţi de utilizare în afara ariei. 

 

3.3 Mobile Client Application 

Aceste tip de livrare a serviciului mobile-banking se bazează pe tehnologiile avansate din 

telefonul mobil, care necesită descarcarea aplicaţiilor utilizate de bancă de pe serverele acesteia. 

Aceast fapt va introduce şi va crea un mediu mai securizat şi mai prietenos între bancă şi clienţii 

săi. Utilizarea Mobile Client Application permite consumatorilor o mulţime de beneficii care 

includ: accesarea tuturor funcţionalitaţişor bancare, autentificare sigură, criptarea datelor, 

capacitatea de personalizare şi marcare. Odată instalate şi configurate, aplicaţiile de pe telefonul 

mobil, banca poate uşor de distribuit update-uri, upgarde-uri, şi poate uşor sa administreze 

configurarea aplicaţiilor, în figura de mai jos este reprezentat o aplicaşie Mobile Client Application.   

 

 
 

Figura 3 Aplicaţie Mobile Client Application 

 

Avantajele: oferă mai mult control asupra organizarii experienţei utilizatorului şi o interfaţă mai 

bogată, abilitatea de a lucra chiar  dacă nu are legatură cu operatorul de telefonie mobilă, accesul 

securizat poate fi stabilit cu ajutorul aplicaţiilor, majoritatea aplicaţiilor deasemenea au posibilitaţi 

de ştergere de la distanţa a informaţiei dacă telefonul mobil este pierdut sau furat. 

Dezavantaje: mii de combinaţii diferite de telefoane mobile, sisteme de operare şi care nu poate 

suporta toate dispozitivele, diferite modele de telefoane mobile cauzează o neconsecvenţa în 

folosire a utlilizatorului cand descarcă sau utilizeaza o aplicaţie, posibilitatea de a crea serviciul 

clientelă pentru problemele consumatorilor.  
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3.4 SMS cu Mobile Web 

Acest serviciu e folosit atunci când banca trimite clientului un serviciu prin SMS, în 

conţinutul caruia se află şi un link pentru a accesa o pagină web pentru mai multe infomaţii. 

 

3.5 SMS Securizat 

SMS-ul securizat este o combinaţie între Mobile Client Application şi cu SMS pentru a 

personaliza mesajele, pentru creşterea securitaţii şi extinderea funcţionalitaţii. SMS-ul securizat are 

o largire a numărului de caractere de la 160 până la 5000 şi poate fi salvat într-o aplicaţie securizată 

şi protejată cu codul PIN al clientului. Acesta permite transmiterea catre clienţi a informaţiei 

sensibile ca: datelor cu caracter privat, id-urile utilizatorilor, parolele şi informaşii despre tranzacţii. 

 

4. Transmiterea fluxului de date de la bancă către clienţii săi 

Pentru a implimenta serviciile mobile-banking, banca poate alege un intermediar ca să 

transmită şi să facă legătura cu fiecare operator de telefonie mobilă, în figura 4 este reprezentată 

structura generalizată a circularii datelor. 

 

 
 

Figura 4 Transmiterea datelor de la bancă catre client 

 

5 Concluzie: Serviciile mobile-banking vor avea o utilizare foarte mare. Uşurinţa folosirii 

telefonului mobil, varietatea aplicaţiilor acestuia cât cerinţele utilizatorilor va face din mobile-

banking o piaţă atractivă orientate pe servicii de înaltă calitate cu un mediu securizat. Aceste 

servicii vor satisface oricare client indiferent de tipul şi posibilitaţile telefonului mobil, cât şi de 

capacitaţile consumatorului de utilizare a lui.  

 

Bibliografie 

 

1. Mobile Marketing Association, Mobile Banking Overview(NA), January 2009 

2. www.mmaglobal.com 

3. http://money.howstuffworks.com/personal-finance/online-banking/mobile-banking5.htm 

http://www.mmaglobal.com/
http://money.howstuffworks.com/personal-finance/online-banking/mobile-banking5.htm



