نحوه فعال سازی و استفاده از برنامه رمز یکبار مصرف پویا (ریما)
نسخه اندروید
ثبت نام
پس از نصب برنامه اندروید برروی گوشی ،کاربر می تواند برنامه «رمز یک بار مصرف» را اجرا کند .بعد از اجرای
برنامه  ،کاربر تصویر زیر را مشاهده خواهد کرد .در مرحله اول ،ثبت نام صورت می پذیرد.

در این مرحله کاربر رمز خود را تعریف می کند .رمز باید حداقل  6کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ
انگلیسی ،حداقل یک عدد ،و همچنین یکی از کاراکتر های خاص( برای نمونه @ *-و  )...باشد .در صورتی که
در رمز همه این موارد رعایت شده باشد ،کاربر وارد مرحله بعد می گردد.

1

در این مرحله الزم است کاربر شماره موبایل خود را وارد نماید و دکمه " دریافت کد تایید "را لمس کند .یک
کد تایید از طریق پیامک برای کاربر ارسال می گردد.
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الزم است کاربر کد تایید دریافتی را در محل مربوطه وارد کند و دکمه تأیید را لمس نماید .کاربر مدت زمان
مشخصی فرصت دارد تا کد دریافت شده را وارد نماید ،در غیر اینصورت کد تایید منقضی میگردد .پس از این
مرحله ،فرآیند ثبت نام تکمیل می گردد.
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ورود
پس از اتمام مراحل ثبت نام ،کاربر در هربار باز کردن برنامه صفحه ورود را مشاهده خواهد نمود.

در این بخش کاربر میتواند نحوه ورود خود به برنامه را انتخاب کند .کاربر میتواند یکی از روشهای «ورود با اثر
انگشت» و یا رمز را برای ورود به برنامه «رمز یک بار مصرف» انتخاب نماید.
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ورود با استفاده از اثر انگشت:
کاربر در ابتدا با لمس دکمه ورود با اثر انگشت و ورود رمز خود اقدام به تعریف اثر انگشت می نماید.

پس از تعریف اثر انگشت می تواند از این پس عالوه بر رمز عبور عادی ،برای ورود آسان با اثر انگشت نیز اقدام
نماید .در این حالت کافی است انگشت خود را برروی سنسور گوشی قرار دهد.
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ورود با استفاده از رمز:
کاربر از طریق رمز تعریف شده در مرحله ثبت نام می تواند اقدام به ورود به برنامه نماید .رمز باید حداقل 6
کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ انگلیسی ،حداقل یک عدد ،و همچنین یکی از کاراکتر های خاص( برای
نمونه @ *-و  )...باشد.
توجه :در صورت ورود اشتباه رمز و یا اثر انگشت بیش از سه بار کاربر مجددا وارد صفحه ثبت نام می شود و
مراحل ثبت نام از اول باید صورت پذیرد.

فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف (رمز پویا) کارت:
مشتری بانک کارآفرین میتواند از یکی از سه روش زیر اقدام به دریافت رمزهای فعالسازی جهت ثبت در ساامانه
ریما نماید :
 )1مراجعه به شعب بانك کارآفرین
 )2مراجعه به خودپرداز های بانك کارآفرین و انتخاب گزینه فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف
 )3با استفاده از همراه بانك کارآفرین و استفاده از منوی فعالسازی رمز یکبار مصرف
در این مرحله ،یک رمز فعالسازی دو بخشی شامل  8کاراکتر از طریاق رساید باانکی باه مشاتری تحویال داده
میشود( .این قسمت از رمز فعالسازی در درگاه همراه بانک در قسامت پیاام هاا قارار داده مایشاود  ).و 108
کاراکتر از رمز فعالسازی از طریق پیامک از سرشماره  3000940برای وی ارسال میگردد.
در سامانه ریما ،کاربر وارد صفحه تعریف رمز یک بار مصرف میشود .همانطور که مشاهده می شود در این
صفحه رمز دریافتی از طریق درگاه بانک و رمز دریافتی از طریق پیامک از کاربر دریافت می شود.
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پس از ورود رمزهای دریافتی با لمس کلید ثبت  ،هر  60ثانیه یک رمز دوم پویا جدید برای کارت تولید خواهد
شد که در برنامه قابل مشاهده است.
افزودن کارت جدید برای دریافت رمز دوم پویا با عالمت ( )+و مشاهده رمز های یک بار مصرف تولید شده با
عالمت قفل امکانپذیر می باشد.

رمز های یك بار مصرف
پس از ثبت رمز های دریافتی از درگاه و پیامک برای رمز اول یا دوم یک بار مصرف ،رمز های یک بار مصرف 60
ثانیه ای تولید خواهد شد.
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نکات:
 .1برای استفاده از نرمافزار رمز یک بار مصرف ،کاربر باید ساعت و تاریخ تلفن همراه خود را روی حالت خودکار
( )Automatic date and timeتنظیم کند .برای این کار می تواند در بخش مربوط به تنظیمات ()Settings
گوشی خود ،تنظیمات روز و تاریخ ( )Date and timeگوشی را بر روی حالت خودکار قرار دهد.
حتماً تنظیمات گوشی روی حالت خودکار تنظیم شود .اگر تنظیمات زمان و تااریخ دساتگاه کااربر روی حالات
خودکار نباشد ،این برنامه به درستی کار نخواهد کرد و رمزهای تولید شده برای کارتهای بانکی نامعتبر خواهاد
بود.

 .2نسخه اندروید تلفن همراه باید باالتر از  4.2باشد.
 .4تلفن همراه شما نباید  ROOTشده باشد.
 .5شماره تماس وارد شده در درگاه فعال سازی برنامه ریما (شعبه  /خودپرداز  /همراه بانک) برای خدمت رمز
دوم پویا باید با شماره تماس وارد شده برروی نرم افزار هنگام ثبت نام یکسان باشد.

9

