
  S.O.D ( SMS On Demand(راهنماي استفاده از خدمات نوين 
 
 مقدمه -١

، معرفي شده توسط بانك پارسيان ، گام جديدي در سرويس دهي به مشتريـــان بانك پارسـيان در زمينـه              S.O.Dسرويس جديد    
SMS Bankingمي باشد آه نحوه عملكرد و استفاده از اين سرويس در زير آمده است . 

بدين صورت است آه مشتري جهـت اطـالع    ) پرسش و پاسخ    (  تقاضا     - به صورت عرضه     S.O.Dاستفاده از سرويس    روش آلي    
از وضعيت فعاليتهاي بانكي خود نزد بانك پارسيان نظير اطالع از ميزان موجودي خود ويا وضعيت  حساب خود نـزد بانـك پارسـيان ، بـه       

خـاص اعـالم    ) الگـوي   (  بنا به نوع درخواست ، پيام آوتـاهي در قالـب يـك فرمـت                 يكي از شماره تلفن هاي اعالم شده توسط بانك ،         
حاوي شماره حساب خود ، ارسال مي آند و سـپس بـسته بـه نـوع الگـوي پيـام                     ) آه شرح آن در زير آمده است        ( شده توسط بانك    

 .آوتاه ارسالي ، پاسخ خود را دريافت خواهد نمود 
 استفاده از اين سرويس ، مي بايست از متقاضيان دريافت پيام آوتـاه بانـك پارسـيان بـراي                     الزم به ذآر است آه مشتري جهت        

 .صورت حساب خود باشد
 ، مـشتريان محتـرم مـي بايـست يـك الگـوي سـاختاري را در                  S.O.Dهمانگونه آه گفته شـد ، بـه منظـور اسـتفاده  از سـرويس                  

 .ين الگوهاي ساختاري مي پردازيمدر ادامه  به شرح ا. پيامهاي تقاضاي خود رعايت نمايند
 
   انواع تقاضا  -٢

 :انواع تقاضاي صورت وضعيت به سه گروه آلي تقسيم بندي شده اند 
 
 :تقاضاي صورت وضعيت حساب .  ١-٢
 رقمي مي باشند ، براي عمليـات دريافـت صـورت وضـعيت از حـساب ، يـك                    ١٣از آنجا آه شماره حسابهاي بانك پارسيان ،           

اراآتري به صورت زير در نظر گرفته شده است آه در آن آاراآتر اول از سـمت چـپ ، آـاراآتر مربـوط بـه تقاضـا جهـت                              آ ١۴الگوي  
 . آاراآتر بعدي مربوط به شماره حساب مي باشند١٣دريافت نوع صورت وضعيت و 

 
 ١         آاراآتر١٣ 

 
                                                         

         شماره حساب مربوطه      آد آاراآتري تقاضا                                                               
 
          :ن نوع تقاضا مي تواند در دو قالب زير ارائه شوداي 
 

  ) Current Balance (تقاضاي  دريافت موجودي فعلي يك حساب .  ١-١-٢
 .مي باشد )  b يا B(ربوطه آه آاراآتر تقاضاي م  
 

بساحشماره   B 

 
 : داريم٠٢٠٠٢۴٧١٩۵٠٠٠به عنوان مثال براي حساب فرضي به شماره   

 
          

  
 :پيام پاسخ دريافتي :                                         پيام تقاضا 

 
 

، ميـزان موجـودي      )Ac(ي نظيـر شـماره حـساب              همانگونه آه مشاهده مي شود ، پيام آوتاه پاسخ شامل اطالعـات            
 .مي باشد ) Dt(و تاريخ آخرين تراآنش انجام شده روي حساب يعني ) Bal(فعلي 

 



 
 :دريافت موجودي يك حساب در يك تاريخ خاص .٢-١-٢
 

 :مي باشد ) B يا b(           آه آد آاراآتر تقاضاي مربوطه   
 

 B شماره حساب , تاريخ

 
 :، داريم٢٢/١/٨۵ در تاريخ ٠٢٠٠٢۴٧١٩۵٠٠٠ براي تعيين موجودي حساب فرضي به شماره به عنوان مثال        
 

 :پيام پاسخ دريافتي :                                                              پيام تقاضا 

 
 
 
 
 

 
، ميـزان موجـودي در    ) Ac(اب         همانگونه آه مشاهده مي شود، پيام آوتاه پاسخ شامل اطالعاتي نظير شماره حـس              

و تاريخ آخرين تراآنش انجام شده روي حساب، منجر به موجودي نمايش داده شده ، تـا تـاريخ           ) Bal(تاريخ مشخص شده    
 .باشد مي) Dt(مشخص شده 

 
 دريافت خالصه وضعيت يك  حساب طي  سه تراآنش آخر انجام شده روي حساب مربوطه.  ٣-١-٢

 ) MiniStatement:(  
 .مي باشد  )  m يا M(     آه آاراآتر تقاضاي مربوطه   
 

 M شماره حساب

 
 : داريم ٠٢٠٠٢۴٧١٩۵٠٠٠به عنوان مثال براي حساب فرضي به شماره 

 
 :پيام پاسخ دريافتي :                                                    پيام تقاضا 

 
 



آوتاه پاسخ شامل سه بخش مجزا مربوط به سه  تراآنش نهـايي حـساب ،         همانگونه آه مشاهده مي شود ، پيام         
آـه در آن وجـود  عالمـت ـ  بـه       ) Amt(، مبلغ جابجـا شـده در تـراآنش    ) Bal(هريك شامل  اطالعاتي نظير ميزان موجودي 

 ترتيـب از آخـرين   مـي باشـد آـه بـه     )  Dt(منـــزله برداشت و عدم وجود هيچ عالمتي نشانه واريز مي باشد و  نيـز تـاريخ   
 .تراآنش انجام شده نمايش داده  مي شود

 
 : دريافت خالصه وضعيت يك حساب در يك تاريخ خاص .  ۴-١-٢
 .باشد مي) M(      آد آاراآتر تقاضاي مربوطه  

 

 M شماره حساب , تاريخ

 
 : داريم٠٢٠٠٢۴٧١٩۵٠٠٠به عنوان مثال براي حساب فرضي به شماره       

 
 

 :پيام پاسخ دريافتي :                                        پيام تقاضا             

 
 

الزم به ذآر است آه پيام آوتاه پاسخ شامل سه بخش مجزا مربوط به سه تراآنش نهايي انجام شده روي حساب                  
غ جابجـا شـده در تـراآنش    ، مبلـ ) Bal(مربوطه تا تاريخ خواسته شده بوده آه هريك شامل اطالعاتي نظير ميزان موجـودي          

)Amt) (      (و نيز تاريخ )   به منزله برداشت و عدم وجود عالمت، نشانه واريز است          -آه در آن وجود عالمتDt (باشد آـه   مي
 .شود به ترتيب از آخرين تراآنش انجام شده نمايش داده مي

 
 :تقاضاي صورت وضعيت چك. ٢-٢
 آـاراآتري متغيـر بـر    Nي مربوط به يك حـساب اسـت  آـه داراي  فرمـت         گروه دوم مربوط به دريافت صورت وضعيت چك ها          

و شـماره چـك مربوطـه مـي     ) ،(شماره حساب ، آامـا    تقاضاي آن شامل چهار بخش آد تقاضا ،SMS حسب  شماره چك بوده ، 
 .ي مربوطه آمده استدر زير، فرمت  الگوي پيام تقاضاي فوق  همراه با مثال نحوه ارسال تقاضا و نمونه پاسخ دريافت. باشد

 .مي باشد  )  d  يا D( الزم به ذآر است آه آاراآتر تقاضاي مربوطه  
 

 D شماره حساب , شماره چك

  
 : داريم٩٢۶۵۶٨ و شماره چك ٠٢٠٠٢۴٧١٩۵٠٠٠به عنوان مثال براي حساب فرضي به شماره   

 :يام پاسخ دريافتي پ:                                     يام تقاضا پ               

 



 
 : در صورت عدم رعايت الگوهاي ساختاري فوق، پيام پاسخ را به صورت زير دريافت خواهيد نمود:تذآر 

Invalid message format  
 

 
 : تقاضاي راهنما . ٣-٢
پاسـخ بـه هـر    . انـد  انواع تقاضاي راهنما با هدف راهنمايي و نيز اطالع رساني بيشتر به مشتريان بانـك راه انـدازي شـده           

 .تواند بنا به درخواست مشتري به صورت فارسي ، انگليسي و يا ترآيب فارسي و انگليسي براي وي ارسال گردد تقاضا مي
 

  بانك پارسيانS.O.Dتقاضاي راهنماي استفاده از سرويس . ١-٣-٢         
 :        اين نوع تقاضا در حال حاضر مي تواند در دو قالب زير ارائه شود 

 
 :S.O.Dتقاضاي راهنماي آلي استفاده از سرويس . ١-١-٣-٢        
را  "  "Help ، متقاضي مـي بايـست آلمـه   S.O.D       جهت دريافت يك راهنماي آلي شامل آليه آدهاي سرويس  

 .م شده ارسال نمايد هاي تماس اعال به يكي از شماره
             
 :  به عنوان مثال             

 
 :پيام پاسخ دريافتي :                                                    پيام تقاضا 

 
 
 

 به صورت پيش فرض، پيام پاسخ بصورت ترآيبي از فرمت زبانهاي فارسـي         شود،  همانگونه آه در مثال مشاهده مي       
با اين حال اين امكان نيز در سيستم در نظر گرفته            .ارسال مي شود) زبان فارسي به الفباي انگليسي( نگليسي و ا

شده است آه متقاضي درصورت تمايل، نوع فرمت زبان پيامهاي آوتاه پاسخ مورد نظر خود را بـا ارسـال آـدهاي تقاضـاي                        
 .مربوطه ، تعيين نمايد

 : جهت تغيير زبان پيامهاي دريافتي در زير آمده استS.O.Dماي سيستم انواع پيامهاي تقاضاي راهن      
 

"Help"         ارسال راهنماي آلي آليه آدهاي سرويسS.O.D           به آخرين فرمت زبان انتخاب شده توسـط مـشتري 
 )  انگليسي–فارسي : پيش فرض (

"HelpFar"   ارسال راهنماي آلي آليه آدهاي سرويسS.O.Dبه زبان فارسي  
"HelpEng"   ارسال راهنماي آلي آليه آدهاي سرويسS.O.Dبه زبان انگليسي  

"HelpFE"   ارسال راهنماي آلي آليه آدهاي سرويسS.O.D انگليسي–فارسي ( به صورت پيش فرض ( 



 
م از انـواع  الزم به ذآر است آه پس از انتخاب فرمت زبان در پيام تقاضاي راهنما ،آليـه پيامهـاي پاسـخ دريـافتي اعـ          

 .پيامهاي راهنما و يا اطالع رساني، به همان فرمت زبان انتخابي مربوطه ارسال خواهند شد
 

 :مثال
 :پيام پاسخ دريافتي :                                                    پيام تقاضا 

 
       

بايست يكي از پيامهاي تقاضاي فوق همـراه بـا آـد     ، مي در صورت تمايل به تغيير مجدد فرمت زبان پيامهاي دريافتي            
 .زبان مربوطه ارسال شود

 
 : تقاضاي راهنماي چگونگي استفاده از هر يك از سرويسها با آد مربوطه . ٢-١-٣-٢
 . همراه با آد آاراآترتقاضاي مورد نظر مي باشد" "Help  فرمت آلي ارسال اين نوع تقاضا به صورت ترآيب آلمه  

  
 Help اراآتر آ١

 
             

    آاراآتر تقاضاي مربوطه                                            
   
 :  داريم S.O.Dبه عنوان مثال براي تقاضاي راهنماي چگونگي دريافت موجودي حساب با استفاده از سرويس         
 

 :            پيام پاسخ دريافتي :                                        پيام تقاضا 

 
 

 تقاضاي دريافت آخرين نرخ سود سپرده هاي بانك پارسيان. ٢-٣-٢
در اين سرويس مشتري مي تواند با ارسال يك پيام استاندارد تقاضا، جهـت دريافـت نـرخ سـود سـپرده هـاي بانـك                           

رين نرخ سـود سـپرده هـاي بانـك پارسـيان بـراي وي               در پاسخ به اين تقاضا، يك پيام آوتاه حاوي آخ         . پارسيان اقدام نمايد    
 .ارسال مي شود

       الزم به ذآر است آه اين نوع سرويس نيز داراي امكان تعيين فرمت زبان پيام پاسخ مي باشد و مي توان پيام پاسخ                    
 .دريافت نمود)  انگليسي-فارسي (را به زبانهاي فارسي، انگليسي و يا پيش فرض 

 
 
 



 :ي تقاضاي دريافت سود سپرده هاي بانك پارسيان عبارتند ازپيامها       
 

 
"Int"  انگليسي–پيش فرض فارسي (دريافت سود سپرده ها به آخرين فرمت زبان انتخاب شده ( 

"IntFar" دريافت سود سپرده ها به فارسي 
"IntEng" دريافت سود سپرده ها به انگليسي 

"IntFE" انگليسي- به فارسي دريافت سود سپرده ها  
 

الزم به ذآر است آه پس از انتخاب فرمت زبان در پيـام تقاضـاي سـود، آليـه پيامهـاي پاسـخ دريـافتي اعـم از انـواع                 
البتـه درصـورت   . راهنما و يا اطالع رساني نظير نرخ سود سپرده ها ، به آخرين فرمـت زبـان انتخـابي ارسـال خواهنـد شـد                 

 .بايست يكي از پيامهاي تقاضاي تغيير فرمت همراه با آد زبان مورد نظر ارسال شود ان، ميتمايل به تغيير مجدد فرمت زب
 

 :مثال
 :پيام پاسخ دريافتي :                                                    پيام تقاضا 

 
 

 : و يا          
 : پيام پاسخ دريافتي :                                                 پيام تقاضا 

               
       

               
 تقاضاي دريافت راهنماي شعب بانک پارسيان. ٣-٣-٢

) اعم از مـشتريان بانـک پارسـيان و غيـر مـشتريان            (اين نوع تقاضا که از نوع تقاضاهاي عام بوده و براي عموم مردم               
 :ارائه مي گردد، در دو قالب زيردر دسترس مي باشد

 
 : تقاضاي راهنماي ليست شعب بانک پارسيان واقع در يک منطقه پستي خاص . ١-٣-٣-٢

 رقـم  ۵ تا ٣       جهت دريافت ليست شعب بانک پارسيان واقع در يک منطقه پستي خواسته شده، متقاضي مي بايست از                 
 :رمت کلي پيام تقاضاي مربوطه در زير آمده استف. ارسال نمايد) p يا  P(کدپستي منطقه مورد نظر را همراه با کاراکتر تقاضاي 

 
 P کد پستي

 
                       

  رقم۵ تا ٣   از                                                      



 
 : داريم١٩۶١٨٣۵۶۵١               به عنوان براي کدپستي 

 
 :               پيام پاسخ دريافتي :                                     پيام تقاضا 

 
 

             همانگونه که مشاهده مي شود، پيام پاسخ دريافتي حاوي ليست کليه شعب واقـع در ناحيـه پـستي مـشخص شـده،                        
 .همراه با کد شعبه هر يک از آنها مي باشد

 
 : تقاضاي راهنماي نشاني يک شعبه خاص بانک پارسيان . ٢-٣-٣-٢

  رقمي شعبه مورد نظر خود، نشـاني کامل شعبه مربوطه همراه با شمــاره۴در اين سرويس، متقاضي با ارسال کد            
 .         تلفن هاي آن را دريافت مي کند

 .مي باشد) a يا  A(                  الزم به ذکر است که کاراکتر تقاضاي مورد نظر 
 

 A کد شعبه

 
                                

  رقم۴                                                             
 

 :  داريم١٠٠١                به عنوان مثال براي شعبه مرکزي بانک پارسيان با کد 
 

 :پيام پاسخ دريافتي :                                                    پيام تقاضا 

   
 
 

  :  SMS-ON-DEMANDموبايل تماس با سيستم ) يها(شماره 
 

 .در حال حاضر خطوط موبايل زير براي سرويس دهي فعال مي باشد  
         ٠٩١٢ ـ ٢٠٩٢۴۵٢   ،    ٠٩١٢ -٣٨٧٣١٠٣     ،    ٠٩١٢ -٣٨٩٨١٢۵          :شماره هاي تماس  

        
 . ارسال فرماييد PARSIAN@PARSIAN-BANK.NET در پايان لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس 

 


