جهت استفاده از توكن موبایلی بانك رفاه ،در ابتدا باید فایل نصب توكن موبایلی از سایت بانك دریافت گردد .برای راه اندازی نرم افزار
تولید رمز یکبارمصرف نیاز به فعالسازی این نرم افزار با كد فعالسازی و شماره سریال منحصربهفرد آن است .قبل از نصب ،از تاریخ و زمان
دقیق تلفن همراه خود مطمئن شوید.

فعالسازی این نرم افزار بر روی تلفن همراه به روش زیر صورت می گیرد:
شماره سریال و كد فعالسازی از طرف شعبه به مشتری تحویل داده میشود .با وارد كردن این اطالعات توكن موبایلی بر روی تلفن همراه
فعال شده و از این پس نرم افزار با شماره سریال وارد شده شناسایی میشود .در این حالت معموالً اطالعات در پاكت دربسته ویژه (همانند
اطالعات كارت بانکی) در بانك تولید و در شعبه تحویل مشتری میشود .در این مرحله گزینه  Manualرا انتخاب نمائید.

.

با انتخاب گزینه  Manualوارد صفحه فعالسازی نرم افزار به روش دستی میشوید .در این مرحله شماره سریال (بخش عددی) و كد
فعالسازی ارائه شده را وارد نمائید .همچنین رمز ورود به نرم افزار دلخواه در این مرحله باید توسط كاربر وارد گردد كه این رمز عبور در
هر بار ورود به نرم افزار الزم است .این رمز عبور باید حداقل  6كاراكتر باشد كه این كاراكترها می تواند عدد ،حروف و یا تركیبی از هر
دو باشد.

1

در استفادههای بعدی از توكن نرم افزاری و برای هر بار ورود به نرم افزار ،باید رمز عبوری كه در مرحله نخست برای ورود به توكن
موبایلی ثبت نمودهاید را وارد نمود .

تذكر :پس از  4بار وارد نمودن رمز ورود اشتباه به نرم افزار ،امکان ورود فراهم میشود ولی نرم افزار رمزهای یکبار
مصرف نامعتبر تولید میكند ،تا زمانی كه رمز صحیح ورود به نرم افزار را وارد نمایید.

2

با هر بار وارد شدن به نرم افزار ،رمز یکبار مصرف تولید شده به كاربر نمایش داده خواهد شد.كاربر میتواند با نگهداشتن بر روی
عدد تولید شده آن را  copyو به هنگام انتقالوجه در سامانه موبایل بانك و سامانه اینترنت بانك خود در فیلد رمز دوم  pasteنماید.

همچنین میتوان تنظیمات نرم افزار را با ورود به بخش تنظیمات ( ،)Settingsاعمال نمود .در این قسمت ،گزینههایی به منظور اعمال
تنظیمات به شرح ذیل وجود دارد.

( Provider information -1اطالعات ارائه كننده) :در این قسمت اطالعات مربوط به ارائه دهنده توكن موبایلی قابل
مشاهده است.

3

( DIGIPASS information -2اطالعات توكن نرم افزاری) :اطالعات نمایش داده شده در این بخش عبارتند از :
الف) ( Serial numberشماره سریال توكن)
ب) ( Application counterتعداد رمز یکبار مصرف تولید شده توسط نرم افزار از ابتدای نصب)
ج) ( Phone GMT timeساعت استاندارد تلفن همراه)
د) ( Client/Server time shiftانحراف زمانی گوشی با سرور)
ه) ( Buildشماره نسخه نرم افزار)

4

(Change Password -3تغییر رمز عبور ) :در صورت نیاز ،می توانید در این قسمت رمز عبور خود را تغییر دهد .به این منظور باید
رمز عبور فعلی به همراه رمز عبور جدید و تکرار آن توسط كاربر وارد گردد.

( Offline Time Synchronization -4همزمان سازی زمان به صورت آفالین):
در این بخش میتوان زمان و تاریخ نرم افزار را تنظیم نمود.

5

( Change Language -5تغییر زبان) :در این بخش میتوان زبان نرم افزار را تغییر داد.
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