خدمات عملیاتی شده در سامانه :IB
 ثبت دستور پرداخت درون بانکی بصورت درصدی از مانده
توضیح :در منوی انتقال وجه  >-دستور پرداخت  >-ثبت دستور پرداخت ،می تووان بوه جوای
مشخص نمودن مبلغی ثابت جهت انتقال وجه در فواصل زمانی معین ،درصدی از مانده حساب
مبدأ در زمان انجام تراکنش را به عنوان مبلغ انتقال وجه مشخص نمود.

 برقراری امکان ویرایش دستور پرداخوتهوای ثبوت شوده در منووی انتقوال وجوه  >-دسوتور
پرداخت  >-مشاهده دستور پرداختها
 غیرفعالسازی توکنها
با توجه به اینکه امکان استفاده همزمان از انواع رمزیاب در سامانه اینترنت بانک برای هور کواربر
فراهم می باشد (اطالعیه شماره  59/111/101مورخ  .)59/00/00با استفاده از این خدمت موی
توان ،نسبت به غیرفعالسازی هر یک از رمزیابها اقدام نمود.
 )1از منوی تنظیمات ،خدمت "غیرفعالسازی توکنهای کاربر" را انتخاب نمایید.

صفحه 1از 11

 )2لیست کلیه رمزیابهای مشتری نمایش داده می شود.

 )3جهت غیرفعالسازی می توان در جلوی رمزیاب مورد نظور قسوت "غیرفعالسوازی تووکن" را
عالمت زده و بر روی دکمه ارسال کلیک نمود.

 )0پس از وارد نمودن امضای الکترونیکی رمزیابهای مورد نظر غیرفعال می گردند.

صفحه 2از 11

توضیح :الزم به ذکر است جهت فعالسازی مجدد رمزیابهای غیر فعال شده به ایون رو

موی

باید با استفاده از همان رمزیاب نسبت به ثبت درخواست فعالسازی (موجوود در صوف ه ابتودایی
سایت) ،اقدام و با در دست داشتن رسید ثبت درخواست و مدارک هویتی معتبر بوه هور یوک از
شعب بانک مراجعه نمود.
خدمات عملیاتی شده در سامانه :BIB
 امکان استفاده از رمزیابهای " "USSDو "ایستا با پیامک" در سامانه ( BIBمشابه سامانه
 IBوفوووخ بخشووونامه شوووماره  1-50/111/66موووورخ  50/10/20و اطالعیوووه شوووماره
 59/111/190مورخ )59/06/16
 امکان استفاده همزمان از انواع رمزیواب در سوامانه ( BIBمشوابه سوامانه  IBوفوخ اطالعیوه
 59/111/101مورخ )59/00/00
 امکان فعالسازی مجدد کاربرانی که توسط مدیر تراکنش غیر فعوال شودهانود ،بوا اسوتفاده از
گزینه ت ویلداری

(فعالسازی کد کواربری اشوخاح حقوقی/مشوترک سوامانه اینترنوت

بانک)
توضیح :در صورتیکه مدیر تراکنش با استفاده از سرویس مدیریت  >-غیرفعالسازی کاربران،
نسبت به غیرفعال نمودن کد کاربری هر یک از امضاداران اقدام نمووده باشود ،امضوادار غیور
فعال شده می تواند در سامانه  BIBنسبت به ثبت درخواسوت "فعالسوازی" ،اقودام و پوس از
یک روز کاری با مراجعه به شعبه ،ارائه مدارک هوویتی و تکمیول فورم مربوطوه در صوورتیکه
همچنان جزء امضاداران مجاز شرکت باشد ،نسبت به ارائه درخواست فعالسازی کود کواربری
خود اقدام نماید.
خدمات عملیاتی شده در سامانه های  IBو :BIB
 انتقال وجه دستهای درون بانکی با بارگذاری فایل
 )1از منوی انتقال ،سرویس انتقال وجه دستهای را انتخاب نمایید.

صفحه 3از 11

 )2نمونه فایل مربوطه که با پسوند  csvمی باشد را از مسیر مشخص شده دریافت و در قسمتی از
حافظه سیستم خود ذخیره نمایید.

 )3فایل مذکور را با استفاده از نرم افزار  Notepadباز کرده و از ردیف دوم بوه ترتیوب ذیول از
چپ به راست تکمیل و ذخیره نمایید.
شناسه پرداخت ،شرح ،مبلغ ،حساب مقصد ،حساب مبدأ

صفحه 4از 11

 )0در سرویس انتقال وجه دستهای ،با استفاده از دکمه "انتخواب فایول" ،نسوبت بوه بارگوذاری،
فایلی که در مرحله  3ذخیره نمودهاید؛ اقدام نمایید.

 )9پس از بارگذاری فایل ،مشخصات رکوردهایی که مشکلی نداشته باشند ،در جدول انتقال وجوه
نشان داده می شوند که کاربر میتواند نسبت به حذف هر رکورد نیز اقدام نمایند.
همچنین با کلیک بر روی قسمت "مشاهده جزئیات" ،شرح مشکل سطرهایی که بوا خطوا مواجوه
شدهاند ،نمایش داده می شود.

صفحه 5از 11

 ) 6پس از کلیک بر روی دکمه ارسال و وارد نمودن امضای الکترونیکی در صف ه تأیید توراکنش،
انتقال وجه به صورت آنالین صورت پذیرفته و رسید تراکنشها ،قابل چاپ بوده و فایل خروجی رسوید
تراکنشها نیز در قالب فایل  PDFقابل دریافت می باشد.
در حال حاضر حداکثر  100تراکنش در هر فایل ،قابل بارگذاری می باشد.
الزم به ذکر است افزایش تعداد تراکنش ها در هور فایول و همچنوین انتقوال وجوه بوین بوانکی بوا
بارگذاری فایل نیز در دستور کار قرار دارد.

 امکان مرتب سازی و فیلتر نمودن لیست حسابهای خود مشتری
 )1در منوی تنظیمات ،سرویس "مدیریت حسابها" را انتخاب نمایید.

صفحه 6از 11

 )2در این سرویس می توان با کشیدن و رها کردن ترتیب قرارگیری حسابها در انواع سورویس-
هایی که لیست حسابهای مشتری نمایش داده می شود ،تعیین نموود( .مثوال :ترتیوب نموایش لیسوت
حسابها هنگام انتخاب حساب مبدأ در انتقال وجه)
 )3همچنین با استفاده از قسمت حذف ،از نمایش حساب مشتری در سرویس خالصه حساب و یوا
لیست حسابهای مشتری در انواع سرویسها ،جلوگیری نمود.
بدیهی است با برداشتن ،عالمت قسمت "حذف" ،حساب مورد نظر به لیست حسابها اضافه موی
گردد.
 )0در پایان برای اعمال تغییرات روی دکمه "تأیید" کلیک نمایید.

 امکان افزودن برچسب به حسابها ،کارتها و شناسه قبوو
ترتیب نمایش آنها
 تأیید شماره تلفن همراه
صفحه 7از 11

شوناخته شوده و امکوان تغییور

به منظور بهرهگیری از سرویسهای پیامکی ،مشتری می باید با استفاده از این خودمت نسوبت بوه
تأیید شماره تلفن همراه خود اقدام نماید .الزم بوه ذکور اسوت در سوامانه  IBسورویس پیوامکی
"ورود موفخ به سامانه" ارائه می گردد که برای تمامی کاربران فعال می باشد و در سوامانه BIB
سرویسهای پیامکی  )1ورود موفخ بوه سوامانه  )2اطوالع رسوانی بوه امضواداران پوس از تعیوین
امضاکنندگان  )3اطالع رسانی به امضوادارانی کوه توراکنش را امضوا نموودهانود در صوورت لغوو
تراکنش ،ارائه می گردد که پس از تأیید شماره تلفن همراه در سامانه توسط مشوتری ،فعوال موی
گردند.
 ) 1در صورتیکه مشتری تا کنون نسبت به تأیید شماره تلفن همراه خود در سامانه اینترنت بانوک
اقدام ننموده باشد ،یک عالمت هشدار در کنار آیکن یادآوریها (

 )2با کلیک بر روی آیکن یادآوریها (

) نمایش داده می شود.

) ،سرویس "تأیید شماره تلفن همراه" ،ظاهر می شود.

صفحه 8از 11

 )3بخشی از شماره تلفن همراه مشتری که در سیستم متمرکز سپهر ثبت گردیوده اسوت ،نموایش
داده می شود ،در صورت ص ت شماره تلفن همراه ،مشتری نسوبت بوه تأییود آن اقودام و روی دکموه
ادامه کلیک می نماید.

بدیهی است در صورت وجود مغایرت ،مشتری جهت اصالح شماره تلفون هموراه موی بایود بوا در
دست داشتن مدارک شناسایی معتبر به شعبه افتتاح کننده حساب خود مراجعه نماید.
 )3با ورود به مرحله بعد شناسه تأیید از طریخ پیامک برای شماره تلفن همراه نمایش داده شوده،
ارسال می گردد که مشتری می باید نسبت به درج آن در قسمت مشخص شده اقدام و بر روی دکموه
"تأیید" کلیک نماید.

 )0در صورت ص ت شناسه تأیید وارد شده ،پیغام موفقیت آمیز بودن عملیات تأیید شوماره تلفون
همراه نمایش داده می شود.

صفحه 9از 11

توضیح :در صورت ایجاد هر گونه تغییر در شماره تلفن همراه مشتری در سیستم متمرکوز سوپهر،
مجدداً یادآوری تأیید شماره تلفن همراه ،فعال می گردد.

 نمایش جزئیات آخرین ورودهای کاربر به سامانه اینترنت بانک
توضیح :با کلیک بر روی قسمت "جزئیات" در منووی عنووان؛ اطالعوات تواری و زموان آخورین
ورودهای کاربر به سامانه اینترنت بانک بر اساس نوع رمزیاب ،نمایش داده می شود.

 نمایش باقیمانده سقف مبلغ مجاز برداشوت از حسواب بوه م وت انتخواب حسواب در کلیوه
سرویسهای انتقال وجه
توضیح :با توجه به اعمال م دودیت در مجموع سوقف مبلوغ برداشوت از هور حسواب در سوامانه
اینترنت بانک بر اساس نوع رمزیاب ،در هر تراکنش انتقال وجه ،به م ت انتخواب حسواب مبودأ،
عالوه بر مانده حساب مشتری ،مبلغ باقیمانده مجاز جهت انجام تراکنشهای مالی نیز نموایش داده
می شود.

اقدام کننده :اداره کل انفورماتیک -گروه کارشناسان نرم افزارهای نوین
صفحه 11از 11

