راهنامی کاربردی سامانه پیشخوان مجازی
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راهنامی کاربری پیشخوان مجازی

پیشــخوان مجــازی یــک ســامانه اینرتنتــی اســت کــه مجموعــهای از خدمــات مختلــف را بــه
کاربـران حقیقــی ،حقوقــی و مشــرتک ارائــه میدهــد .همچنیــن از طریــق ایــن ســامانه میتوانیــد
درخواســت برخــی از خدمــات بانکــی را بــه صــورت حضــوری (در محــل مشــرتی) داده و بــا پرداخــت
هزینههــای مربــوط بــه آن ،خدمــات حضــوری مــورد نظــر را بــدون رصف وقــت و هزینــه رفــت و
آمــد ،در محــل خــود انجــام دهیــد.

نحوه فعالسازی پیشخوان مجازی

 -1افتتــاح ســپرده و دریافــت کارت ،رمــز دوم و رمــز حســاب (در صورتــی کــه در بانکآینــده
حســاب نداریــد) بــا در دســت داشــن کارت ملــی و شناســنامه در یکــی از شــعب بانکآینــده
 -2داشــن رمــز دوم و یــا گرفــن رمــز دوم از طریــق مراجعــه بــه خودپردازهــای بانــک آینــده
(دریافــت رمــز دوم از بخــش عملیــات رمــز).
 -3فعالسازی پیشخوان مجازی
الف) دریافت رمز ورود به پیشخوان از طریق شعب و با در دست داشن کارت ملی
ب) از طریق بخش ثبت نام در آدرس https://www.abplus.ir
 مشخصات فردی ،شامره مشرتی و شامره موبایل خود را در آدرس باال ثبت منایید. از مرکــز متــاس بانــک بــا شــام متــاس گرفتــه شــده و پــس از احـراز هویــت از طریــق اعــام نــامو نــام خانوادگــی ،نــام پــدر ،شــامره شناســنامه و شــامره ملی،رمــز ورود خــود را در قالــب پیامــک
دریافــت میمناییــد.

خدمات پیشخوان مجازی

خدمات قابل ارائه در پیشخوان مجازی به تفکیک نوع مشرتی به ترتیب زیر است:

 مشرتیان حقیقیالف) رسویسهای غیر حضوری
-1تراکنشهای غیر حضوری online
خدمات حساب
• انتقال وجه بین بانکی
• انتقال وجه بین حسابهای داخلی
• انتقال وجه به حساب خیریه
• پایا دستهای و انتقال وجه دستهای
• مشاهده صورت حساب
• افتتاح حساب (حساب کوتاهمدت ،حساب قرضالحسنه پسانداز ،حساب جاری بدون دسته چک)
• تغییر رمز حساب
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خدمات کارت
• انتقال کارت به کارت
• انتقال وجه دستهای کارت به کارت
• مانده کارت بانکآینده
• مسدودی کارت بانکآینده
• پرداخت قبوض خدماتی
پنل کارت اعتباری
• صدور رمز مجدد
• مشاهده صورت حساب
خدمات تسهیالت
• مشاهده مشخصات تسهیات
• پرداخت قسط تسهیات
-2تراکنشهای غیر حضوری offline
خدمات حساب
• افتتاح حساب (افتتاح حساب آیندهساز و افتتاح سایر حسابها)
• مسدودی و رفع مسدودی سپرده
• تغییر روز و سپرده واریز سود
• دستور پرداخت و لغو دستور پرداخت
خدمات کارت
• ارتباط حساب با کارت
• حذف ارتباط حساب با کارت
• تغییر حساب پیش فرض کارت
سایر خدمات
• پرداخت قسط تسهیات
• درخواست امکانات جدید همراهبانک
• باز پرداخت کارت اعتباری
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ب) رسویسهای حضوری (رسویس در محل مشرتیان)
خدمات حساب
• واریز و برداشت نقدی
• دریافت رمز حساب(رمز تلفن بانک)
• صدور گواهی متکن مالی
خدمات کارت
• صدور و تحویل کارت هدیه
• تحویل رمز مجدد کارت اعتباری
• صدور اولیه و صدور مجدد کارت نقدی
• صدور رمز مجدد کارت نقدی
خدمات چک
• برداشت نقدی با چک
• واگذاری چک سایر بانکها (کلر)
• صدور و تحویل دسته چک
• واریز چک بانکی
• واریز چک رمزدار
• صدور چک رمزدار
• صدور چک بانکی
 مشرتیان مشرتکخدمات حساب
• واریز نقدی
• پنل آیندهساز (مشاهده)
• مشاهده صورتحساب در بازه زمانی دلخواه
• مشاهده  1۰۰گردش آخر
خدمات چک (خدمات حضوری از طریق ثبت درخواست پرداخت هزینه)
• واگذاری چک شخصی سایر بانکها (کلر)
• پذیرش چک شخصی بانکتات/آینده(واریز به حساب)
• پذیرش چک شخصی بانکتات/آینده(نقدی)
• استعام وضعیت چک (به صورت غیر حضوری)
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• پذیرش چک بانکی تضمین شده (واریز به حساب)
• پذیرش چک رمزدار
خدمات کارت
• انتقال وجه کارت به کارت
• انتقال وجه دستهای کارت به کارت
• پرداخت قبض
• مانده کارت
• مسدودی کارت
خدمات تسهیالت
• مشاهده مشخصات تسهیات
سایر خدمات
• محاسبه شبا
• سامانه هدف
• پرتال جامع پذیرندگان
 مشرتیان حقوقیخدمات حساب
• واریز نقدی
• مشاهده صورتحساب در بازه زمانی دلخواه
• مشاهده  1۰۰گردش آخر
خدمات چک (خدمات حضوری از طریق ثبت درخواست پرداخت هزینه)
• واگذاری چک شخصی سایر بانکها (کلر)
• پذیرش چک شخصی بانکتات/آینده(واریز به حساب)
• پذیرش چک شخصی بانکتات/آینده(نقدی)
• استعام وضعیت چک (به صورت غیر حضوری)
• پذیرش چک بانکی تضمین شده (واریز به حساب)
• پذیرش چک رمزدار
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سایر خدمات
• محاسبه شبا
• مشاهده مشخصات تسهیات
• سامانه هدف
• پرتال جامع پذیرندگان
 سامانه هدفســامانه هــدف بــا ارائــه گزارشهــای تحلیلــی دقیقتــر ،بــه کارب ـران کمــک میکنــد ،درآمدهــا
و هزینههایشــان را بهــرت مدیریــت کننــد.
مشــرتیان میتواننــد بــا تعریــف بودجــه خــود در ایــن ســامانه ،گــزارش نحــوه هزینــه و
همینطــور انح ـراف احتاملــی خــود را بــه صــورت مرتــب بررســی و مشــاهده منایــد .عــاوه بــر
ایــن بــا اســتفاده از امــکان ثبــت دســتی تراکنشهــای غیــر بانکــی خــود ،میتوانیــد گ ـزارش و
تحلیلــی یکپارچــه از وضعیــت مالــی خــود دریافــت کنیــد.
 پرتال جامع پذیرندگانپرتــال پذیرنــدگان بــه مشــرتیان کمــک میکنــد تــا تراکنشهــای انجــام شــده توســط پایانــه
فــروش خــود را رصــد و بررســی منایند.امکانــات ایــن ســامانه بــه رشح زیــر اســت:
• منایش واریزها
• امکان گزارش بر اساس اقام مختلف اطاعاتی
• امکان دریافت فایل اکسل از واریزها

ابزارهای استفاده از پیشخوان مجازی

بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از خدمــات ایــن ســامانه نیازمنــد اتصــال بــه اینرتنــت اســت از
کامپیوتــر رومیــزی ،تبلــت و موبایلهایــی کــه قابلیــت اتصــال بــه اینرتنــت را دارنــد میتوانیــد
بـرای دســتیابی بــه خدمــات ایــن ســامانه بــه آدرس اینرتنتــی  https://www.abplus.irمراجعــه و از
طریــق دکمــه ورود بــه ســامانه وارد شــده و از خدمــات آن اســتفاده مناییــد.

توصیههای امنیتی استفاده از پیشخوان مجازی

 آدرس سایت پیشخوان مجازی در نوار آدرس مرورگر باید با  httpsآغاز شده باشد. جهــت اســتفاده از ســامانه پیشــخوان مجــازی بانکآینــده ،رصفــا بــا مراجعــه مســتقیم بــهآدرس  https://www.abplus.irاقــدام منــوده و دقــت مناییــد تــا بــه اشــتباه وارد آدرسهــای مشــابه
بــه آدرس مذکــور و همچنیــن بازمنــودن لینکهــای غیرمعتــر نشــوید.
 حتیاملقــدور از مکانهــای عمومــی ماننــد کافینــت ،رایانههــای ناشــناس ،شــبکههای بیســیمعمومــی و همچنیــن مکانهایــی کــه مجهــز بــه دوربیــن مداربســته هســتند ،ب ـرای ورود ســامانه
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پیشــخوان مجــازی اســتفاده نکنیــد و در صــورت اســتفاده ،حتــام از صفحــه کلیــد مجــازی
جاگــذاری شــده در صفحــه ورود اســتفاده منــوده و از ذخیــره منــودن شــامره مشــرتی و کلمــه
عبــور خــود خــودداری مناییــد.
 در زمــان وارد منــودن شــامره مشــرتی و کلمــه عبــور ،مراقــب عــدم رویــت آن توســط اشــخاصحــارض در محــل باشــید.
 از عــدم نصــب ابزارهــای رسقــت کلمــه( )key loggerســختافزاری و نرمافـزاری بــر روی رایانــهخــود اطمینــان یافتــه و جهــت افزایــش ســطح امنیــت ،همــواره از صفحــه کلیدهــای مجــازی
تعبیــه شــده در صفحــه ورود پیشــخوان مجــازی اســتفاده مناییــد.
 از دانلــود نرمافزارهــای متفرقــه و نامعتــر بــر روی رایانــه ،تبلــت و تلفــن همــراه خــودخــودداری منــوده و از بروزرســانی مســتمر سیســتمعامل ،مرورگــر وب و ســایر برنامههــا ماننــد
آنتیویــروس روی دســتگاههای مذکــور ،مطمــن شــوید.
 به هیچ عنوان جهت ورود به سامانه از ابزارهای فیلرتشکن استفاده ننامیید. پــس از اســتفاده از رایانههــای عمومــی و هــر زمــان کــه دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از ســامانهپیشــخوان مجــازی خــود نداریــد ،ابتــدا از ســامانه خــارج شــده و ســپس پنجــره مرورگــر را
ببندیــد.
 رایانــه ،تبلــت و گوشــی تلفــن هم ـراه خــود را طــوری تنظیــم مناییــد کــه در فواصــل زمانــیکوتــاه بــا اســتفاده از روشهــای الگــو ،رمــز عبــور و ...قفــل شــود.
 چنانچــه متوجــه ورود غیرمجــاز افـراد ناشــناس بــه حســاب کاربــری خــود و سوءاســتفاده از آنشــدید ،و یــا در صــورت بــه رسقــت رفــن شــامره مشــرتی و کلمــه عبورتــان ،بــا مراجعــه حضــوری
بــه یکــی از شــعب بانکآینــده ،نســبت بــه غیرفعالســازی حســاب کاربــری خــود اقــدام مناییــد.
 در صورتیکــه پیامــک مبتنــی بــر ورود بــه پیشــخوان مجــازی و یــا انجــام تراکنــش مالــی ازطــرف بانــک دریافــت منودیــد و اقدامــات مذکــور توســط خودتــان صــورت نگرفتــه باشــد ،پــس
از تغییــر کلمــه عبــور ،مراتــب را در ارسع وقــت بــه بانــک اطــاع دهیــد.
مرکز ارتباط آینده
مشــرتی گرامــی درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل و طــرح ســواالت مرتبــط بــا محصــوالت
بانکــداری دیجیتــال بانکآینــده ،میتوانیــد از طریــق شــامره متــاس  ،۰21-2۷۶۶32۰۰بــا مرکــز
ارتبــاط بانکآینــده متــاس حاصــل فرماییــد.

