دستورالعمل خذمات رمس پویا
راهنمای فعالسازی رمس پویا در خودپرداز بانک مسکن

آرر 98
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جْت دسیافت سهض پَیا دس  ATMپس اص ایٌکِ سهض اٍل خَد سا ٍاسد هیکٌیذٍ ،اسد صفحِ تغییش سهض شذُ ٍ
سپس گضیٌِ "خذهات سهض پَیا " سا اًتخاب کٌیذ( .شکل )1

شکل 1

دس صَست توایل بشای فؼالساصی سهض پَیا اص طشیق اپلیکیشي ،گضیٌِی "فؼالساصی سهض پَیا ًسخِ اپلیکیشي" سا
اًتخاب کٌیذ؛ اها دسصَستیکِ بِ دلیل هحذٍدیت ّای تلفي ّوشاُ (ػذم دستشسی بِ گَشی َّشوٌذ) توایل بِ
فؼالساصی سهض پَیا اص طشیق پیاهک سا داسیذ ،گضیٌِی "فؼالساصی سهض پَیا ًسخِ پیاهکی" سا اًتخاب ًواییذ.
(شکل )2
 بِ جْت بشخَسداسی اص اهٌیت باال ٍ سَْلت استفادُ اکیذاً پیشٌْاد هیگشدد اص ًسخِ اپلیکیشي بِ جای
ًسخِ پیاهکی استفادُ گشدد.
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شکل 2

فعالسازی رمس پویا نسخه اپلیکیشن :
دس صفحِ ًوایش دادُ شذُ ،شواسُ تلفي ّوشاُ خَد سا ٍاسد کٌیذ( .شکل )3
 رکش ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ شواسُ ّوشاُ ٍاسد شذُ قبال بایذ تَسط هشتشی دس ساهاًِ هشتشیاى باًک
ثبت شذُ باشذ.
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شکل 3

اگش شواسُ ّوشاُ ٍاسد شذُ دس هشحلِ قبل صحیح ٍ هٌطبق با شواسُ ثبت شذُ دس سیستن اطالػات هشتشیاى
باًک باشذ ،پیغاهی هبٌی بش تاییذ ػولیات ًوایش دادُ شذُ ( Error! Reference source not
 ٍ )found.یک شواسُ سشیال دس سسیذ چاپ هیشَد ٍ پیاهکی ًیض حاٍی لیٌک داًلَد ًشم افضاس ٍ کذ
فؼالساصی تخصیص سهض پَیا بشای شواسُ ّوشاُ هشتشی اسسال هیگشدد.

4

نکاتی که در زمینهی رمس پویا بایذ مورد توجه قرار گیرنذ عبارتنذ از:

ٌّ گاهی کِ سهض دٍم پَیا فؼال شَد ،سهض دٍم ایستا غیش فؼال هی شَد.


ایي سهض تا  120ثاًیِ ٍ فقط بشای یک باس قابل استفادُ است.

 جْت غیشفؼال ساصی سهض دٍم پَیا ،اص طشیق هٌَی "خذهات سهض/خذهات سهض پَیا /غیشفؼالساصی سهض دٍم
پَیا" هیتَاًیذ سهض پَیا خَد سا غیشفؼال ًواییذ .دس ایي حالت فؼال ساصی هجذد سهض دٍم پَیا اص طشیق
خَدپشداص اهکاى پزیش هی باشذ( .شکل )4

شکل 4

 بِ هٌظَس هسذٍد کشدى سهض دٍم ،با سفتي بِ هٌَی "خذهات سهض/هسذٍدی سهض دٍم" پیغاهی بِ صَست
شکل ً 5وایش دادُ شذُ ٍ دس صَست تاییذ ،سهض دٍم غیش فؼال هیگشدد ٍ بشای فؼالساصی هجذد آى
هشاجؼِ بِ شؼبِ الضاهی هی باشذ.
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شکل 5

 دس صَستی کِ شواسُ تلفي ّوشاُ تغییش کٌذ ،هی بایست ایي هَضَع سا بِ باًک اػالم ًواییذ ٍ با تَجِ بِ
بخشٌاهِ باًک هشکضی دس صَست فؼالساصی سهض یکباس هصشف بشای ّش کاست جذیذ ،توام تَکيّای هشبَط
بِ کاستّایی کِ با شواسُی پیشیي فؼال شذُ باشٌذ ،باطل هیگشدد ٍ هیبایست هجذدا با هشاجؼِ بِ
دستگاُ خَدپشداص بشای کاستّای هَسد ًظش اقذام بِ ثبت تَکي جذیذ ًواییذ( .شکل)6
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شکل6

 دسصَستی کِ  5باس یا بیشتش ،سهض دٍم پَیا خَد سا اشتباُ ٍاسد ًواییذ ،سهض دٍم کاست هسذٍد هیگشدد ٍ
بشای فؼالساصی هجذد ،بایذ با هشاجؼِ بِ دستگاُ خَدپشداص ٍ تخصیص هجذد سهض دٍم پَیا ًسبت بِ سفغ
اًسذاد کاست خَد اقذام ًواییذ.
 اگش یک سهض پَیا فؼال داشتِ باشیذ ٍ هجذدا فؼالساصی سهض پَیا سا اًتخاب کٌیذ ،پیغاهی هطابق شکل 7
ًوایش دادُ شذُ ٍ دس صَست تاییذ ،یک سهض پَیا جذیذ بشای کاست شوا فؼال هیگشدد ٍ تَکي تخصیص
یافتِی قبلی غیش فؼال هیگشدد.
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شکل 7
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