سامانه موبایل بانک رفاه

ویژگیهای نزمافشار
 هجتٌی ثز سیستن ػبهل اًذرٍیذ


قبثلیت استفبدُ ثز ثستزّبی SMS/GPRS/WiFi

 قبثلیت تؼزیفٍ ،یزایص ٍ حذف دٍ ضوبرُ تلفي ّوزاُ هجبس در هٌَی هذیزیت پزٍفبیل ًزمافشار هَثبیل ثبًک
 قبثلیت استفبدُ اس رهش دٍم ٍ رهش یکجبر هػزف ( )OTPجْت اًجبم تزاکٌصّبی هبلی
 اًجبم تزاکٌطْب ثز ثستز اهي ٍ رهشًگبری تزاکٌطْب
 استفبدُ اس حبلت سبدُ /استبًذارد
 اهکبى استفبدُ اس پیي ٍ الگَ(و )Patternدر ٍرٍد ثِ سبهبًِ
 اهکبى استفبدُ اس اثز اًگطت در ٍرٍد ثِ سبهبًِ (هختع گَضیّبی تلفي ّورزاُ هجْرش ثرِ حسرگز اثرز اًگطرت
اًذرٍیذ  6ثِ ثبال)
 اهکبى اًتخبة اًذاسُ فًَت
نحوه اخذ نام کاربزی و رمش عبور توسط مشتزی
 هزاجؼِ ثِ ضؼجِ ٍ تکویل فزم قزارداد استفبدُ اس خذهبت هَثبیل ثبًک
 هؼزفی حذاکثز دٍ ضوبرُ تلفي ّوزاُ هجبس استفبدُ اس ًزمافشار هَثبیل ثبًک (جْت استفبدُ ثز رٍی هَثبیرل ٍ یرب
دستگبُ دیگز هبًٌذ تجلت)
 اخذ پبکت حبٍی کذ کبرثزی ٍ رهش ػجَر اٍل ٍ دٍم هَثبیل ثبًک ٍ یب  OTPاس کبرثز ضؼجِ
تَجِ :در غَرتیکِ قجالً  OTPرا ثزای استفبدُ در سبهبًِ ثبًکذاری ایٌتزًتی ثبًک رفبُ دریبفت ًوَدُایذً ،یبسی ثِ دریبفت
 OTPجذیذ ًجَدُ ٍ اس ّوبى  OTPقجلی ثِ ػٌَاى رهش دٍم خَد هیتَاًیذ استفبدُ ًوبئیذ.
نحوه دریافت نزمافشار موبایل بانک
 هزاجؼِ ثِ سبیت ایٌتزًتی ثبًک رفبُ ثِ آدرس  www.refah-bank.irیب هبرکت کبفِ ثبسار
 دریبفت ًزم افشار جذیذ هَثبیل ثبًک هتٌبست ثب سیستن ػبهل تلفي ّوزاُ خَد ،اس قسروت ّورزاُ ثبًرک ٍاقرغ در
هٌَی خذهبت الکتزًٍیک سبیت ثبًک رفبُ
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ً ػت ًزمافشار رٍی تلفي ّوزاُ
 چٌبًچِ ثؼذ اس داًلَد ًزمافشار ،هَفق ثِ ًػت آى ثز رٍی تلفري ّورزاُ خرَد ًطرذیذ ،ؾزٍریسرت ثرب اسرتفبدُ اس
ًزمافشار هذیزیت فبیل اًذرٍیذ (ٍ )... ٍ My Files ، File Manager ، File explorerاقغ در تلفي ّوزاُ خرَد،
فبیل داًلَد ضذُ را اس هسیز داًلَدّب اجزا ًوبئیذ.
 اگز ًزمفشار هذیزیت فبیلْب را در تلفي ّوزاُ خَد ًیبفتیذ ،هیتَاًیذ آى را اس سبیتّبی هؼتجز دریبفت فزهبئیذ.
 در غَرتی کِ ًزمافشار جذیذ را  ٍ Replaceیب ً Updateوَدُایذ ٍ ثب اضکبالتی در ٌّگبم ًػت ٍ ثْزُ ثرزداری
رٍثِ رٍ ّستیذ ،ثزًبهِ را ثطَر کبهل اس رٍی تلفي ّوزاُ خرَد  Uninstallکرزدُ ٍ هجرذداً ًسرجت ثرِ ًػرت آى
اقذام ًوبئیذ.
 جْت  Uninstallکزدى ًزمافشارٍ ،ارد قسوت  Application Managerدر تٌظیوبت تلفي ّورزاُ خرَد ضرذُ ٍ
ًسجت ثِ ً Uninstallوَدى آى اقذام ًوبئیذ.
نحوه فعالساسی موبایل بانک جدید
 اجزای ًزمافشار هَثبیل ثبًک ٍ ٍرٍد ًبم کبرثزی
 در غَرتیکِ ضوبرُ تلفي ّوزاُ هطتزی ثب ضوبرُّبی هجبس تؼزیف ضذُ در سبهبًِ هزکشی هطبثقت داضرتِ ثبضرذ،
فؼبلسبسی اًجبم هی ضَد ،در غیز ایٌػَرت پیغبهی هجٌی ثز هزاجؼِ هطتزی ثِ ضؼجِ ٍ درخَاست ثجت ضوبرُ تلفي
ّوزاُ هجبس ًوبیص دادُ هیضَد.
 اًتخبة حبلت استبًذارد /سبدُ در سهبى ًػت سبهبًِ
لیست خدمات حالت استاندارد
ً وبیص لیست حسبثْب
 غَرتحسبة
 اهکبى فیلتز کزدى غَرتحسبة ثز اسبس ًَع ،تؼذاد ٍ تبریخ تزاکٌصّب
 انتقال وجه :اًتقبل ٍجِ داخلی،اًتقبل ٍجِ هَثربیلی (ثرب اهکربى اًتخربة حسربة پریص فرزؼ ٍاریرش در هٌرَی
تٌظیوبت) ،اًتقبل ٍجِ دٍرُای ،اًتقبل ٍجِ کبرت ثِ کبرت ،اًتقبل ٍجِ پبیب ٍ اًتقبل ٍجِ سبتٌب
 پزداخت قبوض :پزداخت قجَؼ خذهبتی ،پزداخت حق ثیوِ کبرفزهبیبى ثب قبثلیت ٍرٍد اطالػربت اس طزیرق
ثبرکذ خَاى
 خدمات چک :هطبّذُ ٍؾؼیت چک ،دستَر پزداخت چک
 پزداخت اقسبط تسْیالت
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 پیگیزی تزاکٌص هبلی
 مدیزیت پزوفایل :تغییز ًبم کبرثزی (تا  01کاراکتز انگلیسی) اؾبفِ کزدى ضوبرُ تلفيّبی ّورزاُ هجربس،
درخَاست ارسبل پیبهک هَجَدی حسربة ،ارسربل غَرتحسربة ثرِ ایویرل ،ارسربل غَرتحسربة ثرِ فربک ،
درخَاست ارسبل پیبهک چک ثزگطتی ،هذیزیت هخبطتّب ،هذیزیت ضٌبسِّب
 خزیذ ضبرص ّوزاُ اٍل ،ایزاًسل ٍ رایتل
 تغییز رهش اٍل ٍ دٍم هَثبیل ثبًک
 تغییز حسبة هتػل ثِ کبرت
 فؼبل یب غیزفؼبلسبسی کبرت
 اطالػبت ضؼت
 هحبسجِ ضجبی خَد ٍ دیگزاى ٍ اهکبى ثِ اضتزاکگذاری آى اس طزیق پیبم کَتبُ ٍ ضجکِّبی اجتوبػی
 اهکبى افشٍدى ثبثت (تَؾیحبت اًتقبل ٍجِ) اس سَی کبرثز ثِ ٌّگبم ثِ اضتزاکگذاری رسیذ تزاکٌص
لیست خدمات و ویژگیهای حالت ساده
 اهکبى ٍرٍد ثِ سیستن ٍ اػتجبرسٌجی َّیت هطتزیبى ثِ غَرت ّوشهبى
تَؾیح ایٌکِ :در راستبی ایجبد سَْلت در ٍرٍد ثِ سبهبًِ ،ثِ هحؽ ٍرٍد رهش ػجرَر اهکربى هطربّذُ هٌَّرب ٍجرَد
دارد ٍ در غَرت ٍرٍد ًبغحیح رهش ٍارد ضذُ ،اًجبم ػولیبت هبلی هٌَط ثِ اػتجبرسٌجی هجذد است.
ً وبیص لیست حسبثْب
 هَجَدی حسبثْب
 گزدش حسبة
 اهکبى فیلتز کزدى غَرتحسبة ثز اسبس ًَع ،تؼذاد ٍ تبریخ تزاکٌصّب
 انتقال وجه :اًتقبل ٍجِ ثِ حسبة خَدم ،اًتقبل ٍجِ ثِ حسربة ثبًرک رفربُ ،اًتقربل ٍجرِ هَثربیلی (ثرب اهکربى
اًتخبة حسبة پیص فزؼ ٍاریش در هٌَی تٌظیوبت) ،اًتقبل ٍجِ کبرت ثِ کبرت ،اًتقبل ٍجِ ثیي ثبًکی (پبیرب ٍ
سبتٌب)
 خزیذ ضبرص ّوزاُ اٍل ،ایزاًسل ٍ رایتل
 پزداخت قبوض :پزداخت قجَؼ خذهبتی ثب قبثلیت ٍرٍد اطالػبت اس طزیق ثبرکذ خَاى
 پزداخت قسط
ً وبیص سبثقِ تزاکٌطْب
ً وبیص رسیذ ّز تزاکٌص
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 ثِ اضتزاکگذاری رسیذ تزاکٌص اس طزیق پیبم کَتبُ ،ایویل ٍ ضجکِّبی اجتوبػی
 اهکبى افشٍدى ثبثت (تَؾیحبت اًتقبل ٍجِ) اس سَی کبرثز ثِ ٌّگبم ثِ اضتزاکگذاری رسیذ تزاکٌص
 سرربیز خررذهبت :تغییررز رهررش اٍل ،تغییررز رهررش دٍم ،هررذیزیت هخبطررتّررب ،هحبسررجِ ضررجبی خررَد ٍ دیگررزاى ،ثررِ
اضتزاکگذاری ضجب ،هذیزیت کبرت (تغییز حسبة هتػل ثِ کبرت) ،تغییز ٍؾؼیت کبرت ،راٌّوب
نکات مورد توجه
 .1جْت اًتقبل ٍجِ داخلی ،اًتقبل ٍجِ ثِ حسبة خَدم ،اًتقبل ٍجِ هَثبیلی ،پزداخرت قجرَؼٍ ،یرزایص حسربة
پیص فزؼ ٍاریشٍ ،یزایص حسبة کبرت ٍ هذیزیت پزٍفبیل ،رهرش دٍم هَثبیرل ثبًرک یرب رهرش یکجربر هػرزف
( ٍ )OTPتٌْب جْت اًتقبل ٍجِ کبرت ثِ کبرت ،هیثبیست رهش دٍم کبرت هَرد استفبدُ قزار گیزد.
 .2رهش اٍل ٍ رهش دٍم هَثبیل ثبًک ثِ هحؽ غذٍر تَسط ضؼت فؼبل هیگزدد.
 .3سقف رٍساًِ اًتقبل ٍجِ ثب رهش ثبثت  5000000000ریبل ٍ ثب رهش یکجبر هػزف  50000000000ریبل است.
 .4در هٌَی اًتقبل ٍجِ ،فیلذ ضٌبسِ هزثَط ثِ حسبةّبی ضٌبسِدار است ٍ ثزای حسبةّبی ػبدی (غیز ضٌبسِدار)
ًیبسی ثِ تکویل ایي فیلذ ًیست.
 .5ثِ دلیل کیفیت هتغیز سزٍی ّبی هخبثزات ،در غَرت اًجبم تزاکٌصّبی هبلی ٍ ػذم دریبفت پبسرخ اس هزکرش
هجٌی ثز هَفقیت تزاکٌص ،پیص اس تالش هجذد ًسجت ثِ کٌتزل غَرتحسبة خَد اقذام ًوبئیذ.
 .6در هٌَی اًتقبل ٍجِ کبرت ثِ کبرت ٍ هٌَی تغییز حسبة هتػل ثِ کبرت ،هیثبیست ثؼذ اس ّرز تغییرز اس طزیرق
درگبُّبی دیگز هبًٌذ ایٌتزًت ثبًک ٍ یب اؾبفِ کزدى کبرت جذیذ ،دکوِ ثزٍس رسبًی کِ در کٌبر فیلرذ ضروبرُ
کبرت است را کلیک ًوبئیذ.
 .7هطتزیبًی کِ دارای گَضی دٍ سین کبرتِ ّستٌذ ،هیتَاًٌذ ّز دٍ ضوبرُ را ثِ ثبًک اػرالم ًوبیٌرذ ٍ یرب ثرز رٍی
تٌظیوبت گَضی خَد ،ضوبرُ پیص فزؼ گَضی را ّوربى ضروبرُای تٌظرین کٌٌرذ کرِ جْرت فؼبلسربسی سربهبًِ
هَثبیل ثبًک ،ثِ ثبًک اػالم ضذُ است.
 .8ثزای فؼبلسبسی سبهبًِ هَثبیل ثبًک ًیبس ثِ ًبم کبرثزی ٍ رهش ػجَر هخػَظ ثرِ هَثبیرل ثبًرک اسرت کرِ ثرزای
دریبفت آى ثبیذ ثِ یکی اس ضؼت ثبًک هزاجؼِ ضَد.
 .9در ٌّگبم ًػت ًزمافشار ٍ ٍارد کزدى ًبم کبرثزی اس اًگلیسی ثَدى کیجَرد تلفي ّوزاُ خَد هطوئي ضَیذ.
 .10جْت ّز گًَِ هطکل در رًٍذ استفبدُ اس خذهبت ثبًکی ثز رٍی هَثبیل ثبًک خرَد ،ثرب هزکرش فرزاد ثرِ ضروبرُ
 )021( 8525توبس حبغل فزهبئیذ.
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 .11چٌبًچِ در اثز اًگطتّبی داخل گَضی تلفي ّوزاُ تغییزی حبغل ضرَد (حرذف یکری اس اثرز اًگطرتّرب ٍ یرب
اؾبفِ ضذى اثز اًگطت جذیذ) ،هی ثبیست ثب رهش ػجَر ٍارد ثزًبهِ ضذُ ٍ سپ

در قسوت تٌظیوبت ٍ فؼبلسربسی

اثز اًگطت ،هجذداً اثز اًگطت هطتزی احزاس َّیت ضَد.
 .12چٌبًچِ در حیي ٍارد ضذى ثِ سبهبًِ ثیطتز اس  3ثبر اثز اًگطت اضرتجبُ ٍارد ضرَد ،اهکربى اسرتفبدُ اس اثرز اًگطرت
هَقتبً غیز فؼبل ضذُ ٍ هطتزی هیثبیست ثب استفبدُ اس رهش ػجَر داخل ثزًبهِ ضرَد .سرپ
فؼبلسبسی اثز اًگطت ،هجذداً اثز اًگطت احزاس َّیت ضَد.
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در قسروت تٌظیوربت ٍ

