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  بسمه تعالي
  

 )SMS Banking( بانك پاسارگاداس ام اس  راهنماي استفاده از سيستم

  
  بانك  اس ام اسآشنايي با سرويس  .1

 
و ) اسـت  درخو(د از طريـق ارسـال پيـام كوتـاه     بانك سرويسي است كه به مشتري امكان مي ده اس ام اس

  .امور بانكي خود را انجام دهدبتواند ) پاسخ(دريافت جواب آن 
  

  امكانات موجود  .2
   

       موجودي سپرده اطالع از  
       موجودي سپرده به صورت متوالي اطالع از  
       گردش روز سپرده  اطالع از  

        گردش روز سپرده به صورت متوالي اطالع از  
        چند گردش آخر سپرده  اطالع از  

       چند گردش آخر سپرده به صورت متوالي زاطالع ا  
       ها ليست وام اطالع از  
       ها ليست كارت اطالع از  
        يك كارت خاص نمودنمسدود  

 
   نحوه راه اندازي سيستم .3
 

سارگاد دريافت نموده و مطابق فرمت زير ه هاي بانك پاشعب از را جهت بهره مندي از اين خدمت رمز مربوطه
 .ديارسال نماي 20009000و يا  1000900ز شماره هاي يكي ابه 

    رمز  ac  شماره مشتري
 123456789بوده و رمز مربوطه  12345 شما) نام كاربري( به عنوان مثال در صورتي كه شماره مشتري
  :باشد، پيامك مربوطه به شكل زير خواهد بود

12345  ac  123456789 
  
 



 ٢

  فرمت دستورات مورد تأييد سيستم .4
  

  .بانك مورد استفاده قرار گيرند معرفي شده اند  SMSتوانند در مجموعه دستوراتي كه مي) 1(در جدول
  

  بانك  SMSفرمت دستورات مورد تأييد سيستم ) 1جدول 
  فرمت دستور  نام دستور

 CIF ac  Password  فعال سازي سيستم اس ام اس بانك

 CIF bo [Accounts]  موجودي سپرده

 CIF bp  Period [Accounts]  به صورت متواليموجودي سپرده 
 CIF so [Accounts]  گردش روز سپرده

 CIF sp Period [Accounts]  گردش روز سپرده به صورت متوالي
 CIF no count [Accounts]  چند گردش آخر سپرده

 CIF np Period count [Accounts]  خر سپرده به صورت متواليآچند گردش 
 CIF li  تريليست وامهاي مش

 CIF lc  ليست كارت هاي مشتري
 CIF hc CardNumber  مسدود كردن يك كارت خاص 

 CIF tl  ليست رشته عمليات ها درخواستي

 CIF cr RequestCode  لغو يك رشته عمليات درخواستي
  
 CIF  شماره مشتري مي باشد. 

  Password  مي باشد رمزشماره.  
 Period   اصل اجراي دستور را برحسب روز تعيين  مي كنديك عدد است كه فو.  
 Accounts  شعبه، نوع سپرده، شماره مشتري و سـريال  شامل يك يا چند شماره سپرده مي باشد كه شامل كد

  .از هم جدا مي شوند) .( نقطهسپرده مي باشند و توسط عالمت 
پرده مجاز مي باشد بدين معني كه هر كـدام  براي شماره س )كوتاه سازيمخفف كلمه ( wildcardالبته استفاده از  

هـايي از شـماره سـپرده هـاي صـحيح       مثـال . از چهار بخش شماره سپرده يا كل شماره سپرده مي توانند حذف شوند
  :عبارتند از

  
 Count  تعداد آخرين گردش ها را مشخص مي كند.  

    RequestCode    شماره يك درخواست متوالي است كه در انتهاي تمامي پيغام هاي مربوط به آن كه    بـراي
در .) براي درخواست هاي لحظه اي اين شماره براي مشـتري ارسـال نمـي شـود    ( مشتري فرستاده مي شود وجود دارد

  .واقع يك رشته عمليات را مشخص مي كند، براي مثال موجودي متوالي

202.800.12345.1 202.800 202 

.800 ..12345 .800.12345 
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  ي از دستورات معتبرنمونه هاي .5
  

  .بانك مورد استفاده قرار گيرند معرفي شده اند SMSمثالهايي از دستوراتي كه مي تواند در  )2,2(جدولدر 
  

  202,800,12345,1 سپردهجهت مشتري با شماره  هايي از دستورات معتبر مثال) 2,2(جدول 
  نياز پيام كوتاه مورد  درخواست

bo  12345  دريافت موجودي تمام سپرده ها

bo  202.800.12345.1  12345  202,800,2595,1 دريافت موجودي سپرده

bo  .800   .801  12345   801 800 دريافت موجودي سپرده هاي نوع 

bo  202  203  12345  203و  202دريافت موجودي تمام سپرده هاي شعبه هاي 

bp  2  12345 يكبارروز2به صورت متوالي هر دريافت موجودي تمام سپرده ها

bp  3   .800  12345  هر سه روز يك بار 800دريافت موجودي سپرده هاي نوع 

np  4  3  12345  يك بار  چهار روزدريافت سه گردش آخر تمامي سپرده ها هر 

no  2   202.800  12345  202شعبه  800دريافت دو گردش آخر تمامي سپرده هاي نوع 

so  12345  ردهدريافت گردش روز سپ

sp  3  12345  هر سه روز يكبار گردش روز سپرده به صورت متواليدريافت 

np  2  12345 دريافت چند گردش آخر سپرده به صورت متوالي هر دو روز يكبار

li  12345  دريافت ليست وام ها

lc  12345  دريافت ليست كارت ها

tl 12345  دريافت ليست رشته عمليات ها درخواستي

cr  25461  12345  درخواستيمتوالي  لغو يك رشته عمليات

hc  5022292514523551  12345  5022292514523551      كارت نمودنمسدود 

  
  نكات

 
 20009000و  1000900:بانك پاسارگاد  اس ام اس شماره  
 از  )روز يك بـار  2مانند درخواست دريافت موجودي به صورت متوالي هر ( لغو يك رشته عمليات درخواستي

كد مذكور در انتهاي پيغام هـاي  ( با فرمت زير كد درخواست مربوطه در يك دستور خاص نمودنطريق وارد 
 .و ارسال آن لغو مي شود )مربوط به آن رشته عمليات كه براي مشتري فرستاده مي شود وجود دارد

                  :مثال
                    12345  cr  2546  

  
 زير تشكيل شده است مطابق فرمت بخشر اك پاسارگاد از چهشماره سپرده هاي بان:  

                                              
  كد شعبه.كد نوع حساب.شماره مشتري.رديف                                                             

  202,800,12345,1                :                                                      مثال


