به نام خدا
راهنمای کاربری خدمت پرداخت ویژه در سامانه بانكداری اینترنتي اشخاص حقوقي

خدمت پرداخت ويژه نوعي دستور پرداخت است كه به كمك آن متقاضي بدون نياز به طي مراحل صدور
چك ،امكان برداشت و پرداخت وجه از حساب خود به ساير اشخاص (حقيقي /حقوقي) نظير پرداخت
مطالبات ،پرداخت سودسهام  ،وجه خسارت ،استرداد وجوه به مشتريان را فراهم مي نمايد.
مزيت خدمت مزبور عالوه بر حذف تشريفات صدور و اخذ امضاء چك های متعدد ،امكان احراز هويت
كامل ذينفع توسط بانك جهت جلوگيری از هرگونه ادعاهای احتمالي ،پرداخت به ذينفعاني كه اطالعاتي
نظير شماره حساب ايشان جهت پرداخت در دسترس نمي باشد و امنيت باال (ارسال اطالعات ذينفع بصورت
الكترونيك) را فراهم مي نمايد.
مشتريان حقوقي ميتوانند بصورت موردی و گروهي(بارگذاری فايل) از خدمت پرداخت ويژه در سامانه
بانكداری اينترنتي اشخاص حقوقي استفاده نمايند.
نكته :ارائه سرويس ياد شده در حال حاضر از طريق درخواست كتبي و انعقاد قرارداد با شركت متقاضي
فراهم مي گردد.
پيش از استفاده از خدمت مزبور الزم است تا امكان استفاده از گزينه پرداخت ويژه توسط كاربر ارشد سامانه
جهت كاربران ذيربط فعال گردد.
مراحل استفاده از خدمت پرداخت ویژه:
)1ثبت گروهي (بارگذاری فایل جدید):

~~1

كاربر از منوی مديريت پرداخت ويژه ،گزينه "بارگذاری فايل جديد" را انتخاب مي نمايد.

پس از انتخاب مشتری ويژه ،اطالعات مربوط به نوع پرداخت ،شماره حساب و سقف پرداخت كه قبال برای
اين مشتری ويژه تعريف شده است ،فراخوان مي شود.
با انتخاب گزينه  BROWSمي توان مسير فايل را برای بارگذاری انتخاب نمود.
 تكميل گزينه شرح ضروری است.
 )1-1ساختار فایل پرداخت ویژه:

~~2

ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﻼوه ﭘﺴﻮﻧﺪ .pay

)(**** .pay
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎﯾﻞ  :ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ) (Textاﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻧﻮع رﮐﻮرد ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :
 .1ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺳﺮﻓﺼﻞ) (Headerﮐﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ در آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد).ﺑﻪ ﻃﻮل  44ﮐﺎراﮐﺘﺮ(
 .2ﯾﮏ رﮐﻮرد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ) (Detailﮐﻪ رﯾﺰ اﻃﻼﻋﺎت ذﯾﻨﻔﻌﺎن در آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد).ﻫﺮ رﮐﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮل 247ﮐﺎراﮐﺘﺮ(
ﻧﮑﺎت:

 ﻃﻮل رﮐﻮردﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪاول ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه:
ـ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﺎ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ). (Zero Left Padding
ـ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ) (Blankاز ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ).(Blank Right Padding
 ﺻﺮﻓﺎً ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮐﻮردﻫﺎي رﯾﺰ اﻃﻼﻋﺎت ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻋﺪدي ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻋﺪدﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ) (Blankﭘﺮ ﻧﻤﻮد.

 ﻫﺮ رﮐﻮرد در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر رﮐﻮرد ﺳﺮﻓﺼﻞ )(Header
ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد رﮐﻮردﻫﺎي ﻓﺎﯾﻞ

ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮي

 15رﻗﻢ

 8رﻗﻢ

 4رﻗﻢ

ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ

1رﻗﻢ

ﮐﺪ دوره ﭘﺮداﺧﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﯾﻞ

 8رﻗﻢ

 8رﻗﻢ

 ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ،اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.
 ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﯿﻠﺪ "ﮐﺪ دوره ﭘﺮداﺧﺖ" ﻣﻌﺎدل ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮده و ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﺑﻌﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل .(13940001

 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي "ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ" و "ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮي" از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 رﮐﻮرد ﺳﺮﻓﺼﻞ در "ﺗﻌﺪاد رﮐﻮردﻫﺎي ﻓﺎﯾﻞ" ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﭘﺮداﺧﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ ﺣﺴﺎب ذﯾﻨﻔﻊ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ذﯾﻨﻔﻊ

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ذﯾﻨﻔﻊ

ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ

 8رﻗﻢ

 8رﻗﻢ

 ۱۵رﻗﻢ

 18رﻗﻢ

 11رﻗﻢ

 12رﻗﻢ

 ۱۵رﻗﻢ

 12رﻗﻢ

 10رﻗﻢ

 10رﻗﻢ

 30ﺣﺮف

 30ﺣﺮف

 30ﺣﺮف

 8رﻗﻢ

 ۱۵رﻗﻢ

 3ﺣﺮف

12رﻗﻢ

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ /ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺎم ﭘﺪر

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﺎم ﻓﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺷﻤﺎره ﺳﻬﺎﻣﺪار

ﺷﻤﺎره ﺣﻮاﻟﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻋﺪدي

ﺳﺎﺧﺘﺎر رﮐﻮرد /رﮐﻮردﻫﺎي رﯾﺰ اﻃﻼﻋﺎت ذﯾﻨﻔﻌﺎن )(Detail

" ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻋﺪدي" ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪدي ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ و ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ).ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺒﺎري اﺳﺖ(.

" ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ" ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎ درج
ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ) (Blankﻣﻘﺪادﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ(.
" ﺷﻤﺎره ﺣﻮاﻟﻪ" ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ،ﻣﻌﺎدل ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ذﯾﻨﻔﻊ و ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ رﮐﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺒﺎري اﺳﺖ(.
" ﺷﻤﺎره ﺳﻬﺎﻣﺪار" ،ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺘﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر اﺟﺒﺎري اﺳﺖ(.
 ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎي "ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ" و "ﻧﺎم ﭘﺪر" ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ درج ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ) (Blankﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪ "ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ /ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ" اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.
 درج "ﮐﺪ ﻣﻠﯽ" اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ درج ﮔﺮدد) در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﮐﺪ ﻣﻠﯽ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.

 ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي "ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ" و "ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي" اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
" ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ذﯾﻨﻔﻊ" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ درج آن اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن،
ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪ "ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ذﯾﻨﻔﻊ" اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
 ﺛﺒﺖ "ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ ﺣﺴﺎب ذﯾﻨﻔﻊ" در ﺻﻮرت درج ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ذﯾﻨﻔﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ آن ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
 ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي "ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ"" ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﭘﺮداﺧﺖ" و "ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﭘﺮداﺧﺖ" اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.

نكته :كنترل شماره حساب ذينفع ،در زمان واريز صورت پذيرفته  ،لذا هنگام بارگذاری فايل هيچگونه كنترلي
صورت نمي گيرد.
پس از بارگذاری فايل به صورت موفق ،پيام زير به كاربر نمايش داده شده و در كارتابل جهت عمليات
لغو/تاييد به صاحبان امضاء نمايش داده خواهد شد.

)2ثبت موردی (ثبت رکورد جدید):

از اين گزينه امكان ثبت ركوردهای موردی جهت واريز سود  /خسارت  /ساير ،ميسر مي باشد.

نكات حائز اهمیت:

 در ابتدا بايد نوع مشتری ذينفع(حقيقي/حقوقي)تعيين گردد. نوع پرداخت و شماره حساب با توجه به انتخاب مشتری ويژه ،فراخوان مي شود.~~3

 درج اطالعات در گزينه های ستاره دار الزامي مي باشد. در صورت وارد نمودن شماره حساب ذينفع ،درج كد ملي ذينفع نيز الزامي مي شود. در صورتي كه كد ملي و شماره حساب هر دو درج نگردند  ،ذينفع جهت دريافت سود /خسارت/ساير بايستي به شعبه مراجعه نمايد.
 در صورتي كه شماره حساب وارد نشده ولي كد ملي ذينفع ثبت گردد  ،ذينفع مي تواند از طريقسامانه بانكداری اينترنتي جهت واريز مبلغ به حساب اقدام نمايد.
 دريافت /واريز مبلغ تنها بين زمان های وارد شده در تاريخ شروع پرداخت و تاريخ انقضاء پرداختميسر مي باشد.
 در صورت ثبت صحيح اطالعات ،پيام زير نمايش داده ميشود وسپس ركورد ثبت شده در كارتابلپرداخت ويژه جهت تاييد/لغو به صاحبان امضاء نمايش داده مي شود.

)3تایید (کارتابل پرداخت ویژه):

 -از اين گزينه امكان تاييد /لغو حواله های پرداخت ثبت شده برای صاحبان امضاء ميسر مي باشد.
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 پس از انتخاب سطر مورد نظر ،با كليك بر روی شماره موقت درخواست به صفحه نهايي جهتتائيد يا لغو نمايش داده مي شود.

نكته  :تائيد يا لغو حواله جاری نيازمند توكن (امضای ديجيتال) مي باشد.
 جهت انجام عمليات تاييد حواله الزم است پس از وارد نمودن كلمه عبور توكن ،گزينه تاييد راانتخاب نمود .در صورت مشاهده پيغام ذيل ،عمليات تاييد با موفقيت انجام شده و درخواست
مذكور بصورت سيستمي از كارتابل خارج مي شود.

 جهت انجام عمليات لغو حواله الزم است پس از وارد نمودن كلمه عبور توكن ،گزينه لغو راانتخاب نمود .در صورت مشاهده پيغام ذيل ،عمليات لغو با موفقيت انجام شده و درخواست
مذكور بصورت سيستمي از كارتابل خارج مي شود.
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)4مشاهده و ویرایش اطالعات:

جهت مشاهده و ويرايش اطالعاتي كه قبال تائيد و ارسال شده (صرفا در مورد حواله های پرداخت نشده ) از
اين گزينه استفاده مي شود.

 پس از انتخاب مشتری ويژه ،وارد نمودن يكي از سه فيلد شناسه عددی ،شماره حواله ،يا شمارهسهامدار الزامي مي باشد.
 پس از جستجو و نمايش حواله مورد نظر ،امكان مشاهده و ويرايش اطالعات امكان پذير مي باشد. در صورت هرگونه تغيير بر روی اطالعات حواله ،مجددا اين حواله برای تائيد يا لغو به كارتابلپرداخت ويژه فرستاده مي شود.
)5فایل های بارگذاری شده:

كليه فايل های بارگذاری شده براساس تاريخ بارگذاری ،نام فايل و وضعيت فايل قابليت نمايش را دارند.
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)6گزارش صورت حساب:

پس از انتخاب گزينه مشتری ويژه و يكي از وضعيت ها (پرداخت شده – پرداخت نشده – منقضي های
پرداخت نشده)  ،براساس يكي از دو گزينه كد دوره پرداخت يا تاريخ پرداخت  ،امكان دريافت فايل اكسل
صورتحساب ميسر مي باشد.
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)7گزارش کارمزدهای دریافت شده:

پس از وارد نمودن مشتری ويژه ،كد دوره پرداخت حواله و همچنين تاريخ پرداخت ،امكان دريافت فايل
اكسل كارمزدهای دريافت شده برای حواله مورد نظر ميسر مي باشد.

)8گزارش حساب های نامعتبر مشتریان:

با مشخص نمودن مشتری ويژه ،و پس از وارد نمودن كد دوره پرداخت يا تاريخ پرداخت مورد نظر ،امكان
دريافت شماره حساب های نامعتبر مربوط به ذينفعان امكان پذير مي باشد.

~~8

 )9گزارش پیامک های ارسالي:

جهت مشاهده پيامك های ارسالي برای ذينفعان ،پس از مشخص نمودن نوع شركت و مشتری ويژه ،با وارد
نمودن يكي از فيلدهای شماره موبايل يا تاريخ مورد نظر  ،فايل اكسل جهت دريافت ايجاد مي شود.

پايان
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