 -4شــروع کنندگان ؛مشخص نمودن افرادی که قادر به آغاز جریان
کاری تعریف شده می باشند .
 -5ســطوح تائید ؛تعریف ســطوح تائید در جریان کاری با مشخص
نمودن افراد تائیدکننده
 - 6خالصه عملیات ؛ نمای کلی انجام جریان کاری تعریف شــده از
نقطه شروع تا نقطه امضاء
 - 7ثبت
شرایط غیرفعال شدن رمز ورود به سامانه
 -1سه بار اشتباه وارد كردن رمز اوليه ورود به سيستم به صورت پيش
فرض ( درصورت عدم در خواســت تنظيــم مدت زمان و تعداد ورود نا
موفق در هنگام ثبت نام ) كه در اين صورت دسترســي شما براي 24
ساعت غير فعال و پس از آن در صورت ورود رمز جديد فعال و در غير
اين صورت به شعبه مراجعه نمائيد.
 - 2انسداد توسط بانك  ،به علت عدم رعايت ضوابط و مقررات توسط مشتري
 - 3دستور مراجع قضايي
 - 4در صورتــي كــه بانك كتب ًا از فوت  ،حجر و ورشكســتگي دارنده
حساب مطلع شود.
 - 5عدم ورود به سامانه اینترنت بانک در یک بازه زمـــانی مشخص
( در حال حاضر این بازه زمانی یک سال می باشد).
نکات امنیتی
 - 1در حفظ و نگهداري اطالعات محرمانه (نام كاربري و رمز عبور)
خود كوشا باشيد.
 - 2پس از پايان كار حتما از سيســتم خارج شويد.
نكات مهم
هنگام ثبت نام در شعبه امكان در خواست تنظيم مدت زمان مسدودي
در صورت عدم اســتفاده از ســامانه  ،تعداد ورود نا موفق به سامانه و
مدت زمان مســدودي موقت در صورت ورود رمز اشتباه وجود دارد.

خدمات
بانكداري اينترنتي شرکتی

زمستـــــان 1396

اداره کل روابط عمومی
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مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:
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توجه :شرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانــک مرکزي
جمهوري اســامي در زمان افتتاح حساب ميباشد،
لذا در صــورت تغيير ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي بــراي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.
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خدمات
بانكداري اينترنتي شرکتی
مشتريان گرامي ،بانک مسکن به منظور ارائه خدمات بانکی مطلوب و
با هدف جلب رضایت و صرفـــه جویی در وقت شمـا مشتریان حقـوقی
(شرکت ها ) سامانه بانکداری اینترنتی شرکتی را راهاندازی نموده است .
شــما با استفاده از اين سامانه در تمامی ســاعات شبانه روز قادر به انجام
عملیات بانکی خود در محل شــرکت و بدون مراجعه به شــعبه با رعایت
شرایط اساسنامه شرکت خواهید بود .
لوازم استفاده از سیســتم بانکداری اینترنتی شرکتی بانک
مسکن چیست ؟
-1دســتگاه صدور رمز یک بار مصرف  : OTPاز این دســتگاه به منظور
ورود به ســامانه اینترنت بانک و انجام عملیــات بانکی در اینترنت بانک
شــرکتی می توان استفاده کرد .برای استفاده صاحب امضای حساب های
حقوقی از دستگاه  ، OTPبرای هر یک از صاحبان امضا و به ازای حساب
حقوقی مورد نظر دستگاه  OTPاختصاص می یابد.
استفاده از این دستگاه برای مشتریان اختیاری می باشد.
به منظور دریافت دستگاه  OTPو استفاده از آن  ،پس از درخواست دستگاه
 OTPو اتصال آن به نام کاربری یا حساب مورد نظر در اینترنت بانک  ،رمز
ورود به دستگاه  OTPرا دریافت نمایید.
-2امكان برقراري ارتباط از طريق اينترنت
-3حساب حقوقی متمركز
-4رمز حســاب ( قابل اخذ از طريق شــعب بانك مسكن پس از ثبت نام
خدمات اينترنتي) و یا دستگاه صدور رمز یک بار مصرف () OTP
به جای رمز حساب در انجام عملیات
 -5نام كاربري و رمز عبور اخذ شده از شعبه پس از ثبت نام
توضیح :

1

تسهیالت )
 -10گزارش ساتنا و پایا
 - 11ســبد عملیات  :با استفاده از این سرویس به ازای انجام چندین
عملیــات تنها یک مرتبه اطالعات حســاب دریافت می شــود و در
نتیجه ســرعت و دقت انجام عملیات افزایش خواهد یافت .
 - 12تاریخچه سبد عملیات
 - 13درخواست صدور کارت هدیه
- 14پیگیری درخواست های ثبت شده
 - 15درخواست حواله منظم
 - 16مشاهده حواله منظم
 - 17انصراف از حواله منظم
 - 18گزارش حواله منظم
امکانات سیستم بانکداری اینترنتی شرکتی
در سیســتم بانکداری اینترنتی شــرکتی هر یک از صاحبان امضاء می
توانند بــا تعریف روال انجام تراکنش مالــی منحصر به فرد به همراه
ایجاد کاربران زیرمجموعه و ســطوح تائید مشــخص  ،عملیات بانکی
موردنظر خود را انجام دهند  .همچنین در این سیســتم بخش کارتابل
بــا امکان مشــاهده کارتابل جاری ( عملیات مالی در ســطوح تائید یا
امضا) و مشــاهده تاریخچه کارتابل ( روند انجام عملیات مالی صورت
گرفته ) نیز طراحی گردیده است .
مراحل تعریف یک جریان کاری
تعریف یک جریان کاری شامل موارد زیر می باشد :
 -1شــروع ؛ مشاهده اطالعات پایه حســاب از قبیل؛ نام دارنده حساب ،
شماره حساب ،کدشبا ،صاحبان امضاء و شرح برداشت
 -2اطالعــات اولیه ؛ اختصاص یک نام منحصر به فرد به جریان کاری
و تعیین نوع تراکنش مالی مربوطه
 -3کاربران زیرمجموعه ؛ تعریف یا تعیین سطوح دسترسی

در اینترنت بانک مسکن از دو نوع رمز ورود (معمولی و رمزیکبارمصرف) برای
ورود به ســامانه می توان اســتفاده کرد .توجه داشته باشید پس از دریافت
دستگاه  OTPو درخواست ورود به اینترنت بانک توسط این دستگاه  ،ورود به

.
.

اینترنت بانک از طریق رمز معمولی امکان پذیر نخواهد بود.
چگونه ميتوان از سیســتم بانکداری اینترنتی شرکتی بانک
مسکن استفاده كرد؟
تمامي صاحبان امضاء شــرکت یا نماینــده قانونی  ،با مراجعه به یکی از
شعب و تکمیل فرم مربوطه  ،نام کاربری  ،رمز عبور و رمز حساب به ازای
هر یک از صاحبان امضاء دریافت می نمایند .
پس از طي اين مراحل می توانید از طریق رایانه شــخصی و اتصال به
اينترنت به سایت بانک مسکن به آدرس  www.bank-maskan.irمراجعه
کرده و با كليك روي پيوند ورود به سايت بانكداري الكترونيكي به صفحه
ورودی سامانه دسترسی پیدا کنید .
انواع خدمات سیستم بانکداری اینترنتی شرکتی
 -1مشاهده موجودي
 -2مشــاهده صورتحســاب (صورتحســاب كلي  ،واريز يارانه ها  ،قبوض
پرداخت شده و انتقال وجه)
 -3انتقــال وجه داخلــي ؛ امکان انتقال وجه بين حســاب هاي موجود در
بانك مسكن
 -4انتقال وجه ســاتنا؛ با در دست داشتن كد شــبا حساب مقصد قادر به
انتقال وجه از حساب مسكن به تمامي حساب هاي شبكه شتاب خواهید بود.
-5انتقال وجه پايا
 -6پرداخت قبض با استفاده از شناسه قبض و پرداخت
 -7پرداخت اقساط
 -8خدمات چك (مشــاهده جزئيات حســاب جاري  ،مسدودي موقت
چك  ،مشــاهده وضعيت چك و درخواست صدور دسته چك)
 -9انتقــال وجــه گروهی ( داخلی  -ســاتنا  -پایا -کارت  /حســاب
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