ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
iParsian

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در اداره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم "ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﻦ" ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪرن و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻬﺖ
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻫﻤﺮاه ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎی زﯾﺮ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:


ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ آدرس
 www.parsian-bank.comو درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ<< ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ<< ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ.



ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ،
ﺑﺎزار ،ﻣﺎﯾﮑﺖ و ﻏﯿﺮه.



ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث و و اﯾﻔﺎی.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را
ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺬف
ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد دارد ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﺗﻬﺎ ،ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و
ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ در ﺳﺮور اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
ﺣﺬف و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت وی از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود.
در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ردﯾﺎﺑﯽ
و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی آﻧﺮا در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
وارد ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت رﯾﺎﻟﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺪ
ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ را ﻗﺒﻼ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ام" ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﺪارم" ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎ ﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺒﻼ از ﺷﻌﺒﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻌ ﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ﮐﺎرﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺬرواژه ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻌ ﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﺪون وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی وارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻮد.
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﮑﺎن ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮ از اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار داده
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﮐﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.

در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ از ﮐﺎرﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ،
ﻣﻮﺟﻮدی و ﮔﺮدش ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر روزاﻧﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب،
اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب
ﻣﺒﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ورود ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬرواژه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ "ورود ﺑﺎ رﻣﺰ
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف  "OTPو زدن دﮐﻤﻪ ی درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺎﻣﮏ را ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن،
ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﺠﻤﻮع وارﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ
روزاﻧﻪی ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮﺟﻮدی و ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ،ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺳﭙﺮده
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪی ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﺳﭙﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ رو
ﺑﻪ ﭘﺎ ﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدی و ﻣﻨﻮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻨﻮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ از ﺣﺴﺎب اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه اﻧﻮاع اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ اﻋﻢ از اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﭘﺎﯾﺎ و ﺳﺎﺗﻨﺎ(،
دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﺎدی و ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻘﺼﺪ و ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ذﺧﯿﺮه ﺑﻮده و در اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب از
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ را در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد.

ﺑﺮای اﻧﻮاع اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ از ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺳﭙﺮده ،رﻣﺰ دوم
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ رﻣﺰ دوم را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و اراﺋﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻨﻮی ﺑﻌﺪی در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ده ﮔﺮدش آﺧﺮ
ﺣﺴﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ،
ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪی ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب دو دﮐﻤﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭼﺎپ
و ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ و ﻓﮑﺲ اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﮔﺬاری ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی
ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮده از دﮐﻤﻪی
ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .د اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارش ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﮔﺰارض ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﭼﮑﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ
وارﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﮐﺎرت اﻣﮑﺎن ﺻﺪور
ﺣﻮاﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﻮاﻟﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٤.٠٠٠.٠٠٠رﯾﺎل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
دﻟﺨﻮاه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ ﯾﮏ رﻣﺰ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ٩رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ از
ﮐﺎرﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ
ﺷﻤﺎره ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ وارد ﻣﻨﻮی
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﮐﺎرت در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﺷﺪه و ﭘﺲ از
وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺣﻮاﻟﻪ و رﻣﺰ ﺣﻮاﻟﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻮی دﺳﺘﻪ
ﭼﮏ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭼﮏ و دﺳﺘﻪ ﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ
دﺳﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮑﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺛﺒﺖ و
وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﮏ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

ﻣﻨﻮی ﺑﻌﺪی در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دﯾﮕﺮ را
ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﮐﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
وﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎ ﻦ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرت ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮ
ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
در ﻣﻨﻮی ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت ﻣﻘﺼﺪ را
ﺑﻪ ﺛﻮرت دﺳﺘﯽ وارد ﮐﺮده و ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻘﺼﺪ در ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ
اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرت ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ،ﺗﻐ ﺮ رﻣﺰ
دوم ﮐﺎرت و اﻧﺴﺪاد ﮐﺎرت.
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده را در ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری دارﻧﺪ در ﻣﻨﻮی
اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ،ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ و ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﻣﻘﺼﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺒﺾ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی
ﺑﻌﺪی را دارد.
ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﺾ در ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
وﯾﺮاﯾﺶ و ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﻫﻢ از ﮐﺎرت و ﻫﻢ از ﺣﺴﺎب
وﺟﻮد دارد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻮض ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد
را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎ"ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻣﻨﻮی ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ،اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ﻋﺎدی و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻤﮑﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻫﻤﺮاه اول ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ،
راﯾﺘﻞ و ﺗﺎﻟﯿﺎ وﺟﻮد دارد.

ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﮔﻮﺷﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی در ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد و دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺮده و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺴﺎط ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻫﻢ از ﮐﺎرت و ﻫﻢ از ﺣﺴﺎب
وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎ"ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

در ﻣﻨﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﺮای وی
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ و وارد
ﮐﺮدن آن ﮐﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ  VIPﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯿﺸﻮد.

در ﻣﻨﻮی ﻧﺮخ ارز ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی راﯾﺞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻣﻨﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ،دارا
ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﭘﺮداز و ﻧﻮع ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮی زﺑﺎن در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺼﺪ ،ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﻣﻘﺼﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ،
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻗﺒﺾ و ﺷﻤﺎره ﺗﺴﻬﯿﻼت را اﺿﺎﻓﻪ ،ﺣﺬف و
وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐ ﺮ دﻫﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐ ﺮ ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺗﻐ ﺮ رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﻐ ﺮ ﮔﺬرواژه
و ﺗﻐ ﺮ رﻣﺰ دوم )رﻣﺰ اﻧﺘﻘﺎل( ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﺎپ ،ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﻮو اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

