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جْت دریافت رهس پَیا در  ATMپس از ایٌکِ رهس اٍل خَد را ٍارد هیکٌیذٍ ،ارد صفحِ تغییر رهس شذُ ٍ
سپس گسیٌِ خذهات رهس پَیا را اًتخاب کٌیذ(.شکل )1

شکل 1

اتتذا گسیٌِی تخصیص رهس پَیا را اًتخاب کردُ (شکل  ٍ )2پس از آى شوارُ تلفي ّوراُ خَد را ٍارد کٌیذ.
(شکل )3
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شکل 2

شکل 3
3

در صَرتی کِ شوارُ ّوراُ ٍارد شذُ صحیح تَدُ ٍ هٌغثق تا شوارُ ثثت شذُ در سیستن اعالعات هشتریاى
تاًک تاشذ ،پیغاهی هثٌی تر تاییذ عولیات ًوایش دادُ شذُ (شکل  ٍ )4یک شوارُ سریال در رسیذ چاج
هیشَد ٍ پیاهکی ًیس حاٍی لیٌک داًلَد ًرم افسار ٍ کذ فعالسازی تخصیص رهس پَیا ترای شوارُ ّوراُ ارسال
هیشَد.

شکل 4

اگر شوارُ ّوراُ ٍارد شذُ هٌغثق تا شوارُ ثثت شذُ در سیستن اعالعات هشتریاى تاًک ًثاشذ ،پیغاهی
هغاتق شکل ً 5وایش دادُ شذُ ٍ تایذ تِ هٌظَر تصحیح شوارُ ّوراُ ،تِ یکی از شعة تاًک هسکي هراجعِ
شَد.
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شکل 5

پس از ًصة ًرم افسار ،رًٍذ ثثت تَکي ٍ دریافت رهس پَیا در تخش "دستَرالعول خذهات رهس پَیا در ًرم افسار
رهس یکثار هصرف تاًک هسکي" ،هشخص شذُ است کِ تا اعالعات دریافت شذُ از خَدپرداز ،هیسر هیتاشذ .پس
از دریافت رهس پَیا ،هیتَاًیذ در کلیِ تراکٌشّای حضَری ٍ غیرحضَری از آى استفادُ کٌیذ.
نکاتی که در زمینهی رمس پویا باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

ٌّ گاهی کِ رهس دٍم پَیا فعال شَد ،رهس دٍم ایستا غیر فعال هی شَد.


ایي رهس تا یک دقیقِ ٍ فقظ ترای یک تار قاتل استفادُ است.

 اگر تخَاّیذ اهکاى استفادُ از رهس دٍم پَیا ٍجَد ًذاشتِ تاشذ  ،از عریق هٌَی خذهات رهس پَیا /
غیرفعالسازی رهس دٍم پَیا هیتَاًیذ رهس پَیای خَد را غیر فعال ًواییذ (شکل  ،)156در ایي صَرت تِ
دلیل هسائل اهٌیتی اهکاى فعالسازی هجذد رهس پَیا تر رٍی دستگاُ خَدپرداز ٍجَد ًخَاّذ داشت ٍ
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هراجعِ حضَری تِ شعثِ جْت احراز َّیت الساهی هیتاشذ (.شکل )7

شکل 6

شکل 7
6

 در صَرتی کِ شوارُ تلفي ّوراُ تغییر کٌذ ،تا تَجِ تِ تخشٌاهِ تاًک هرکسی ،کلیِ تَکيّای هرتَط تِ
آى شوارُ تلفي ّوراُ ،غیرفعال خَاّذ شذ ٍ هشتری هجذدا تایذ تا حضَر در پشت دستگاُ خَدپرداز ترای
کارت هَرد ًظر اقذام تِ ثثت تَکي جذیذ ًوایذ(.شکل )8

شکل 8

 درصَرتی کِ  3تار یا تیشتر ،رهس دٍم پَیای خَد را اشتثاُ ٍارد ًواییذ ،رهس دٍم کارت هسذٍد هیگردد ٍ
ترای فعالسازی هجذد  ،تایذ تا هراجعِ تِ دستگاُ خَدپرداز ٍ تخصیص رهس دٍم پَیا ًسثت تِ رفع اًسذاد
کارت خَد اقذام ًواییذ.
 اگر یک رهس پَیای فعال داشتِ تاشیذ ٍ هجذدا تخصیص رهس پَیا را اًتخاب کٌیذ ،پیغاهی هغاتق شکل9
ًوایش دادُ شذُ ٍ در صَرت تاییذ یک رهس پَیای جذیذ ترای کارت شوا فعال هیگردد ٍ تَکي تخصیص
یافتِی قثلی غیر فعال هیگردد.
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شکل9

8

