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در سزٍیسّبی پیبمرسبى تعزفِی ارسبل پیبهک ثب تَجِ ثِ تعذاد کبراکتزّبی پیبم هتفبٍت است ٍ ایي ّشیٌِ اس اعتجبر حسبة ّز
کبرثز کسز هی ضَد .لذا ثزای ارسبل پیبهک السم است کِ اثتذا اعتجبری جْت حسبة کبرثزی ضبرص ضَد .هٌَی «حسبة کبرثزی» در
پٌل هذیزیتی پی جَ اهکبًبتی را جْت ضبرص ایي اعتجبر ٍ ثجت فیص پزداختی در اختیبر کبرثز قزار هیدّذ.

مىً حساب کاربری

در غفحِی «ضبرص حسبة» جذٍلی اس تعزفِّبی ارسبل پیبهک ثِ اسای هجلغ ضبرص اعتجبر ٍجَد دارد .در ایي ثخص ثِ دٍ رٍش
هیتَاى اعتجبر را ضبرص کزد.

صفحٍ ضارش حساب

1

رٍش اٍل «پزداخت آًالیي» است .در ایي رٍش هجلغ اعتجبر در هحل هَردًظز ٍارد هیضَد ٍ ثب اًتخبة کلیذ «تبییذ» کبرثز جْت
ٍاریش ٍجِ ثِ درگبُ ثبًک ارجبع دادُ هیضَد.

صفحٍ پرداخت آوالیه

درگاٌ باوک ملت

2

توبهی دارًذگبى کبرتّبی عضَ ضجکِ ضتبة هی تَاًٌذ ثب داضتي رهش ایٌتزًتی کبرت خَد اقذام ثِ ّزگًَِ خزیذ ایٌتزًتی ٍ ًقل ٍ
اًتقبل ٍجِ اس طزیق ایٌتزًت ًوبیٌذ .رهش ایٌتزًتی کلیِی کبرتّب اس طزیق دستگبُّبی خَدپزداس ثبًک هزثَطِ قبثل دستیبثی است.
ثزای ٍاریش ٍجِ پس اس ٍارد ضذى ثِ غفحِی درگبُ ثبًک ،ثبیستی اطالعبت کبرت را در هحلّبی خَاستِ ضذُ ٍارد کزد ٍ در
ًْبیت دکوِی «پزداخت» را فطزد .اطالعبت کبرت ضبهل هَارد سیز است:
-

ضوبرُ کبرت :ضوبرُ  61رقوی حک ضذُ رٍی کبرت

-

رهش ایٌتزًتی کبرت :قبثل دریبفت اس دستگبُّبی خَدپزداس ٍ یب ضعجبت ثبًک هزثَطِ

-

ضوبرُ ضٌبسبیی دٍم ( :)CVV2ضوبرُ  3یب  4رقوی حک ضذُ در پطت کبرت

-

تبریخ اًقضبی کبرت :تبریخ حک ضذُ در پطت کبرت (در پٌل ثبًک هلت ٍرٍد تبریخ الشاهی ًیست)

-

حزٍف تػَیز :کذ اهٌیتی در ٌّگبم عولیبت ایٌتزًتی

عولیبت خزیذ ایٌتزًتی پس اس غحت سٌجی تَسط ثبًک ثِ پبیبى رسیذُ ٍ یک ضوبرُ رّگیزی تَسط سبیت ثِ کبرثز دادُ هیضَد.
در غَرتیکِ ثِ ّز دلیل اًتقبل غَرت ًگیزد ،تَسط ضوبرُ رّگیزی هی تَاى عولیبت را اس ثبًک هزثَطِ پیگیزی ًوَد؛ ٍ در
غَرتی کِ هجلغ خزیذ اس حسبة کبرثز کسز ضَد ٍ ثِ حسبة فزٍضٌذُ اًتقبل دادُ ًطَد پس اس هذت سهبى  24سبعت هجلغ ثِ
حسبة خزیذار عَدت دادُ هی ضَد .لذا داضتي ضوبرُ رّگیزی تب سهبى اطویٌبى اس اًتقبل غحیح ٍجِ ضزٍری است.

3

در رٍش ٍاریش ثِ حسبة ،اطالعبت حسبة ثٌیبد خیزیِ خَاجِ ًػیز طَسی ارائِ ضذُ است .در ایي رٍش کبرثز تَسط اطالعبت
حسبة دادُ ضذُ هجلغ هَردًظز خَد را اس طزیق یکی اس ضعت ثبًک هلت ٍاریش هیکٌذ ٍ سپس اطالعبت فیص ٍاریشی را اس قسوت
«ثجت فیص» در سبهبًِ ثجت هیًوبیذ .در ایي ثخص کبرثز ثبیذ هجلغ ٍاریشی ،ضوبرُ فیصً ،بم ٍاریش کٌٌذُ ٍ ًَع پزداخت را تعییي
ًوبیذ .پزداخت ٍجِ هیتَاًذ ثِ یکی اس رٍشّبی ٍاریش ثِ حسبة ،حَالِ ایٌتزًتی ،حَالِ سبتٌب ،کبرت ثِ کبرت ٍ یب حَالِ ّوزاُ ثبًک
غَرت گیزد .ثْتز است کِ فبیل تػَیز فیص ٍاریشی ًیش اس قسوت هزثَطِ ضویوِ ضَد .درغَرت ٍجَد تَضیحبت ،ایي ثخص ًیش
تکویل ضذُ ٍ در ًْبیت دکوِی «ثجت فیص» اًتخبة ضذُ تب عولیبت پزداخت ثِ حسبة تکویل ضَدّ .وچٌیي اگز ثِ ّز دلیل قبدر
ثِ تکویل ایي ثخص ًویثبضیذ هیتَاًیذ اس طزیق تلفي ثب ّوکبراى پطتیجبًی سبهبًِ توبس ثگیزیذ.

صفحٍ اطالعات ياریس بٍ حساب

پس اس ثجت فیص ،هجلغ ٍاریشی ثزرسی ضذُ ٍ تَسط هسئَلیي سبیت ،هجلغ هذکَر ثِ اعتجبر کبرثز افشٍدُ خَاّذ ضذ.

4

ثخص «گزدش حسبة» اطالعبتی را در ایي خػَظ در اختیبر کبرثز قزار هیدّذ .ایي اطالعبت ضبهل کذ تزاکٌص ،تبریخ تزاکٌص،
ًَع تزاکٌص ،اعتجبر تزاکٌص ،اعتجبر ثبقی هبًذُ ٍ تَضیحبت است .اًَاع تزاکٌطی کِ ثز اعتجبر کبرثز ٍ هیشاى حسبة کبرثز تبثیزگذار
است ضبهل ارسبل پیبهک ،ضبرص حسبة ٍ ثبسگطت اعتجبر است .در ایي ثخص در قسوت تَضیحبت تزاکٌصًَ ،ع افشایص یب کبّص
اعتجبر ًیش هطخع ضذُ است.

صفحٍ اطالعات گردش حساب

5

ثخص «گشارش آهبری» ضبهل دٍ قسوت ًوبیص جذٍلی ٍ ًوبیص ًوَداری است .در ًوبیص جذٍلی هیتَاى عولکزد هبّبًِ پٌل را
ثِتفکیک رٍس هالحظِ ًوَد .در ایي ثخص تعذاد پیبهکّبی ارسبلی ٍ دریبفتی در ّز رٍس اس هبُ هَردًظز هَجَد استّ .وچٌیي
اطالعبت گزدش اعتجبر هبّبًِ ًیش گشارش ضذُ است.

صفحٍ گسارش آماری

ثب اًتخبة تبریخ ّز رٍس هیتَاى گشارش رٍساًِی آى رٍس را هالحظِ ًوَد .گشارش رٍساًِ ضبهل تعذاد پیبمّبی ارسبل ضذُ ٍ دریبفت
ضذُ ،سثبى پیبم (کِ هی تَاًذ فبرسی ٍ یب اًگلیسی ثبضذ) ،گزدش اعتجبر رٍس ضبهل اعتجبر افشٍدُ ضذُ ٍ اعتجبر هػزف ضذُ در ایي رٍس
هیثبضذ.

گسارش فعالیت ريزاوٍ

6

ثخص ًوبیص ًوَداری تعذاد پیبهکّبی ارسبلی در ّز رٍس را ثِغَرت ًوَداری ًوبیص هیدّذ.

گسارش آماری – ومایص ومًداری

یکی اس هْن تزیي اهکبًبت ایي سبهبًِ ،تغییز اطالعبت ثجت ضذُ کبرثز اس جولِ رهش ٍرٍد ثِ سبهبًِ هیثبضذ .ثزای هطبّذُ ٍ ٍیزایص
اطالعبت اس هٌَی حسبة کبرثزی ،گشیٌِی "هطخػبت کبرثزی" را اًتخبة هیکٌین .در ایي ثخص ّن اهکبى درج رهش عجَر جذیذ ٍ
ّن اهکبى ٍیزایص هطخػبت کبرثز ٍجَد دارد .هطخػبت کبرثز ثجت ضذُ در ایي سبهبًِ ضبهل ًبمً ،بم خبًَادگی ،ایویل ،ضوبرُ
هَثبیل ،ضوبرُ توبس ٍ آدرس هیثبضذ .پس اس تغییز ٍ اغالح اطالعبت ثبیذ رٍی کلیذ تبییذ کلیک کٌین .در ایي ثخص ّوچٌیي تبریخ
اًقضبی پٌل قبثل هطبّذُ است.

تىظیمات اطالعات کاربر
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