
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشريح منوهاي سيستم اينترنت بانك



  تشريح منوهاي سيستم   راهنماي استفاده از سيستم اينترنت بانك             

 

  :ابزار مورد نياز عبارتند از
  يكدستگاه رايانه 
  يك ارتباط اينترنت 
براي دريافت اطالعـات بيـشتر      (يك حساب نزد بانك پاسارگاد و مجوز استفاده از اينترنت بانك             

 .)به شعبه مراجعه فرماييد
 
 

شـود و حـسابهاي شـما را          اي باز مـي      و وارد كردن كلمه عبور صفحه      Loginصفحه  پس از وارد شدن به      
  .شود گفته مي» حسابها در يك نگاه«دهد كه  نشان مي

  

  
  

توان به امكانات ديگـر اينترنـت بانـك           هاي آن مي    شود كه با كليك روي گزينه       همچنين منويي ديده مي   
   .زيمپردا در ادامه به توضيح اين منوها مي. دست يافت

  حسابها در يك نگاه -1-1
فـرض يـا      شود كه هنگام ورود به اينترنت بانك نيز بـه طـور پـيش               اي باز مي    با انتخاب اين گزينه صفحه    

)Home Page (شود  در اين صفحه حسابهاي مرتبط با شماره مشتري شما نشان داده مي. شود نشان داده مي
باشـد، بـا كليـك روي كليـد موجـود در سـتون         مياين اطالعات مربوط به موجودي تا لحظه ورود به سيستم    

 .توانيد موجودي خود را به روزرساني كنيد مي» موجودي در اين لحظه«
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بـا كليـك    .  وضعيت حسابهاي خود را پرينـت كنيـد        Printتوان با كليك كردن روي گزينه         همچنين مي 
 .توان صورتحساب مربوط به آن حساب را مشاهده كرد روي شماره حساب مي

 
  

  مشاهده صورتحساب -1-1-1
توان صورتحساب مربوط به آن حساب را مشاهده          همانطور كه گفته شد با كليك روي شماره حساب مي         

توان باكليـك روي   مي. دهد  گردش مالي را نشان مي20شود كه آخرين    اي باز مي    با انجام اين كار صفحه    . كرد
اهده كرد و يا با انتخـاب تـاريخ و بـازه زمـاني              هاي مالي امروز را مش      فقط گردش » صورت حساب امروز  «كليد  

مالحظـه  » صـورت حـساب  «مناسب گردشهاي انجام شده در بازه زماني تنظيم شده را بـا كليـك روي كليـد               
  .نمود

 از Excelاز ديگر امكانات بسيار جالبي كه در اين صفحه در نظر گرفته شده امكان پرينت و تهيـه فايـل           
بـا  . اشد كه به صورت دو گزينه در باالي صـفحه قـرار گرفتـه شـده اسـت                 ب  صورت حساب در حال نمايش مي     

افـزار   اي كه بـه شـكل نمايـة نـرم     شود و با كليك روي گزينه  امكان پرينت فراهم ميPrintكليك روي گزينه    
Excelباشد امكان تهيه فايل   ميExcelشود  از صورتحساب فراهم مي.  

» بعـدي «و  » قبلي«هاي    يش نباشد با كليك روي گزينه     چنانچه كل صورتحساب در يك صفحه قابل نما       
  .توان صفحات ديگر را مورد بازبيني قرارداد مي
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  انتقال وجه -1-2
چهار گزينه اول آن توانايي     . باشد  شود كه خود داراي پنج گزينه مي        اي باز مي    با انتخاب اين گزينه صفحه    

گزينه پنجم جهت نمـايش گـزارش عمليـات         كند و     انتقال وجه به چهار طريق مختلف را براي شما فراهم مي          
 .پردازيم در ادامه به توضيح اين پنج گزينه مي. باشد انتقال وجه روش چهارم مي

 

  

  انتقال وجه بين حسابهاي پرمراجعه شما -1-2-1
منظور از حساب پرمراجعه حسابي است كـه عمليـات بـانكي زيـادي از طريـق اينترنـت بانـك روي آن                       

 بايد يكي از حسابهاي پرمراجعه خود را بعنوان مبدا انتقال انتخاب كنيد سـپس               ابتدا. حساب انجام شده باشد   
و ) واريـز بـه   (شود كه بايد در آن حساب مقصد          اي باز مي    مقابل اين گزينه صفحه   » انجام«با كليك روي كليد     

غيـر  پـذيرد در      انتقال صورت مـي   » انجام«مشخص شود سپس با زدن كليد       ) مبلغ تراكنش (مبلغ انتقال وجه    
  .گرديد مي اين صورت با زدن كليد بازگشت به صفحه قبل بر

  انتقال وجه بين حسابهاي خودتان -1-2-2
شود كه امكان انتقال وجه بين حـسابهاي          اي باز مي    مقابل اين گزينه صفحه   » انجام«با كليك روي كليد     

ته شده است كه حداقل     الزم به ذكر است كه چنين امكاني براي افرادي در نظر گرف           . كند  خودتان را فراهم مي   
و حـساب مقـصد     ) برداشـت از  (در اينصورت با انتخاب حساب مبدأ       . دو حساب مختلف نزد بانك داشته باشند      

همچين زمان انجام انتقال وجه و در نهايـت زدن كليـد      ) مبلغ تراكنش (و واردكردن مبلغ مورد نظر      ) واريز به (
دهـد و از شـما        يات عمليات درخواستي را نـشان مـي       اي باز مي شود كه گزارش مختصري از جزئ          انجام صفحه 

پذيرد در غير ايـن صـورت بـا           انتقال صورت مي  » انجام«خواهد كه با زدن كليد        جهت انجام عمليات تأييد مي    
  .گرديد مي زدن كليد بازگشت به صفحه قبل بر
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  انتقال وجه با حسابهاي ديگر -1-2-3
تـوان بـه مقـصد هـر           بوده با اين تفاوت كـه مـي        اين گزينه نيز مانند انتقال وجه بين حسابهاي خودتان        

شماره حساب  ) واريز به (كافيست در قسمت حساب مقصد      . حسابي نزد بانك پاسارگاد انتقال وجه را انجام داد        
  .مورد نظر را وارد كنيد الباقي مانند گزينه قبل است

  )رشته عمليات پرداخت(دستور مستمر  -1-2-4
اي بـه صـورت خودكـار از           پرداخـت دوره   امكان. مغان آورده است  اين گزينه امكان جالبي براي شما به ار       

مبلغ يا مانـده    (و با مبلغ مشخص     ) واريز به (به يكي از حسابهاي نزد بانك       ) برداشت از (يكي از حسابهاي شما     
هاي زماني مختلف و يـا بـه تعـداد            امكان پرداختهايي چون اقساط وام يا حسابهاي اندوخته را در بازه          ) حساب

  . كند اي و ماهانه را فراهم مي  هفتههاي روزانه، مشخص و در دوره

  )رشته عمليات پرداخت(گزارش انجام انتقال وجه خودكار  -1-2-5
انـد را نمـايش    اين گزينه گزارش انجام شده انتقال وجه خودكار كه توسط دستور مـستمر تعريـف شـده                

طالعـاتي كـه    ازجمله ا . همچنين در اين صفحه امكان لغو يك دستور پرداخت مستمر نيز وجود دارد            . دهد  مي
حـساب مبـدأ و مقـصد، تعـداد دفعـات پرداخـت، مبلـغ، تـاريخ                 : اند عبارتند از    دراين گزارش نشان داده شده    

 همچنين امكان انتخاب يك حساب از حسابهاي شما براي نمايش گزارش مربوط به آن حـساب                  ،...پرداخت و   
  .دباش فرض گزارش از كليه حسابهاي شما مي وجود دارد چون به طور پيش

  

  
   بخشهاي فوقياي از منونمونه
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  خدمات چك -1-3
بـا  . هاي خدمات چك نمـايش داده شـده اسـت           شود كه در آن گزينه      اي باز مي    با انتخاب اين منو صفحه    

هـا    در ادامه به توضيح هر يـك از گزينـه         . گيرد  ها امكاناتي در اختيار شما قرار مي        انتخاب هر يك از اين گزينه     
  .پردازيم مي

  

  

  دور دسته چكتقاضاي ص -1-3-1
شود كه بايد در آن شماره حساب مربوط به چك خود را انتخـاب و        اي باز مي    با انتخاب اين گزينه صفحه    

  . را كليك نماييدOKهاي مورد نياز دسته چك خود را در آن قيد نماييد و در نهايت كليد  تعداد برگه

  

  ثبت مبلغ چكهاي صادر شده قبل از وصول -1-3-2
شود كه بايد در آن شماره حـساب مربـوط بـه دسـته چـك خـود                    اي باز مي    حهبا انتخاب اين گزينه صف    

را انتخاب، شماره سريال و مبلغ چك صادر شده را وارد كرده و در نهايت كليد انجام را كليك                   ) حساب جاري (
  .نماييد
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  هايي از دسته چك مسدود كردن برگه -1-3-3
ماره حساب مربوط بـه دسـته چـك خـود را            شود كه بايد در آن ش       اي باز مي    با انتخاب اين گزينه صفحه    

اي جلـوي ايـن       در اينجا از ليست كركره    (انتخاب كنيد همچنين دليل مسدود كردن چك را بايد مطرح كنيد            
  .هاي مورد نظر را وارد كنيد و كليد انجام را كليك نماييد در نهايت شماره سريال برگه) قسمت انتخاب كنيد

  :توجه به نكته ذيل الزامي است
تـا ارائـه گـواهي سـرقت يـا         ) حداكثر يك هفته با توجه به قانون چـك        (ا مي توانيد به صورت موقت       شم

به ميزان مبلغ چـك صـادره     در اين صورت.هاي صادره خود را مسدود نماييد       مفقودي از نيروي انتظامي چك    
ا موجـود   در صورتيكه مبلغ چك صادره در حـساب شـم         . نيز در حساب شما به صورت موقت مسدود مي شود         

  .شود نباشد چكهاي شما مسدود نمي
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  تسهيالت -1-4
باشد و چنانچه از       مي  جزئيات تسهيالت اعطايي   گزارششود كه شامل      اي باز مي    با انتخاب اين منو صفحه    

بانك پاسارگاد تسهيالتي دريافت و اقساطي را پرداخت كرده و يا پرداخت نكرده باشيد گزارش كاملي به شـما       
  .باشد  چنانچه فاقد هر گونه تسهيالت باشيد اين گزارش خالي مي.شود نشان داده مي

  

  

  خدمات كارت -1-5
شـود كـه در       اي باز مـي     با انتخاب اين منو صفحه    . دهد  اين منو امكان از كار انداختن كارت را به شما مي          

  . كنيدآن بايد شماره كارت را انتخاب نماييد و در صورت تمايل با زدن كليد انجام كارت خود را مسدود 
پس از مسدود كردن كارت ، فقط با مراجعه بـه شـعبه مـي توانيـد      :توجه به اين نكته الزم است كه        

با مسدود شدن كارت امكان استفاده از آن در دستگاههاي خودپرداز وجـود             .  فعال نماييد  كارت خود را مجدداً   
  .نخواهد داشت
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  تغيير مشخصات -1-6
شود كه در     اي باز مي    با انتخاب اين منو صفحه    . دهد  را به شما مي   اين منو امكان تغيير رمز اينترنت بانك        

سپس با زدن كليد تغيير، رمـز جديـد جـايگزين           . كنيد  آن رمز قبلي، رمز جديد و تكرار رمز جديد را وارد مي           
  .شود مي

  
  

 خواهد كـه رمـز  در هنگام ورود به سيستم در مرتبه اول، سيستم به صورت پيش فرض، از شما مي         : نكته
  .خود را تغيير دهيد

  تنظيمات دلخواه -1-7
توان چگونگي نمايش صورتحساب را تعيين كرد از          شود كه در آن مي      اي باز مي    با انتخاب اين منو صفحه    

تعداد تراكنشهاي نمـايش داده شـده هنگـام          :توان در اين صفحه تنظيم كرد عبارتند از         جمله جزئياتي كه مي   
جزئيـات  . دو انتخاب در اختيار داريد يكي مختصر و يكي مفـصل           و نوع صورتحساب كه      گرفتن صورت حساب  

  :باشد هر يك از اين دو نوع به صورت ذيل مي
  تاريخ، واريز، برداشت، موجودي: مختصر
  تاريخ، شرح، شماره چك يا سند، واريز، برداشت، موجودي: مفصل
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  تماس با ما -1-8
  .باشد س و شماره تماسهاي مراكز بانك ميشود كه شامل معرفي آدر اي باز مي با انتخاب اين منو صفحه

  

  خروج -1-9
حتماً هميشه در پايـان     . توان از اينرنت بانك يك خروج موفق را پشت سر گذاشت            با انتخاب اين منو مي    

 .كار از منوي خروج استفاده شود
 


