راهنمای کاربری فعال سازی خدمت رمز دوم پویا برای کارت های کارآفرین از طریق همراه بانک
مرحله اول  :اعتبارسنجی شماره موبایل مشتری برای استفاده در خدمت رمز پویا :
جهت اس تفاده از خدمت رمز پویای كارت الزم است در ابتدا مشتری شماره موبایل مورد نظر خود را جهت دریافت پیامك
های حاوی رمز و یا نصب اپلیكیشن ریما ،به بانك معرفی نماید .امكان اعتبارسنجی شماره تلفن همراه مشتریان در همراه
بانك كارآفرین به شرح توضیحات ذیل ایجاد شده است.
این امكان در همراه بانك كارآفرین  ،از طریق منوی "فعالسازی رمز یك بار مصرف "  ،زیر منوی " تایید شماره موبایل "
فراهم گردیده است :

1

پس از دریافت پیامك حاوی كد اعتبارسنجی و درج آن در فیلد مربوطه  ،با استفاده از دكمه ارسال  ،تغییرات درخواستی در
سیستم ثبت میگردد و پیام زیر نمایش داده میشود:

انجام مراحل تایید شماره موبایل برای هر مشتری تنها برای یك مرتبه انجام میگردد .

2

مرحله دوم  :فعالسازی رمز پویای کارت :
برای هر كارت مشتری  ،الزم است مراحل فعالسازی رمز پویای كارت به صورت مجزا و برای هركارت جداگانه انجام گردد:

مشتری پس از انتخاب شماره كارت مورد نظر خود ،شماره موبایلی كه قبال به بانك بابت رمز پویا اعالم نموده است را در
فیلد مربوطه درج مینماید .

3

پس از فشردن دكمه "اعتبار سنجی"  ،پس از تطبیق شماره موبایل ها ،كد اعتبار سنجی به شماره موبایل اعالم شده ارسال
و با درج این كد در فیلد مربوطه و فشردن دكمه بررسی  ،كاربر به فرم بعدی ارجاع داده میشود :

پس از انتخاب نوع رمز مورد نظر ( رمز اول یا دوم ) و انتخاب كانال دریافت رمز ( سامانه ریما یا پیامك ) و فشردن دكمه
فعالسازی  ،درخواست مربوطه در سیستم ثبت شده وپیغام موفقیت آمیز بودن عملیات به كاربر نمایش داده میشود :

و یك پیام حاوی  8كاراكتر از رمز فعالسازی در قسمت هشدار های همراه بانك برای كاربر قرار داده میشود.

4

5

در صورتی كه كانال دریافت رمز "پیامك " باشد  ،مشتری این كد رمز را برای سرشماره اعالم شده توسط بانك پیامك
مینماید .
در صورتی كه كانال دریافت رمز " سامانه ریما " باشد  ،مشتری این كد رمز را به همراه كد  808كاراكتری كه برای وی
پیامك میگردد در سامانه ریما ثبت مینماید.
توجه :در نسخه های اندروید و  iosاین مراحل مشابه هم میباشد .
درخواست رمز پویا در زمان انجام تراکنش
پس از اینكه فعالسازی رمز پویا برای كارت مورد نظر با موفقیت انجام گردید  ،در تراكنش هایی كه مشتری نیاز به وارد
كردن رمز دوم دارد  ،در فرم مربوطه دكمه ای بدین منظور ایجاد گردیده است :
در این فرم ها در صورتی كه كاربر رمز پویای خود را از سامانه ریما دریافت كرده باشد  ،گزینه «رمز پویا دارم» را انتخاب
نموده و رمز دریافت شده از ریما را در فیلد مربوط به رمز دوم ثبت مینماید در این شرایط مطابق روال قبلی ،پس از تكمیل
سایر اطالعات و فشردن دكمه تایید  ،تراكنش مورد نظر كاربر جهت بررسی و ثبت به بانك ارسال خواهد شد.

در صورتی كه كاربر تمایل به دریافت پیامك حاوی رمز دوم باشد و از قبل فعالسازی كانال پیامك را برای این كارت خود
انجام داده باشد  ،میتواند گزینه " رمز پویا ندارم" را انتخاب نماید.
6

با انتخاب این گزینه دكمه "درخواست رمز پویا " فعال میگردد و با فشردن آن پیامك حاوی رمز برای برای شماره موبایلی
كه از قبل به بانك اعالم شده است ارسال میگردد  ،مشتری رمز موجود در پیامك را در فیلد رمز دوم وارد و مطابق قبل
سایر اطالعات را تكمیل و تراكنش را تایید مینماید .

 رمز پویای دریافت شده از سامانه ریما و یا پیامك به مدت  00ثانیه و فقط برای یك تراكنش معتبر میباشد.
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