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مقدمه

. باشـد  مـي  اس بانـك  ام اس د استفاده از سيستمهاي دسترسي مشتريان بانكي به اطالعات بانكي خو يكي از راه
.باشد مياس  ام اساز طريق  دريافت پاسخو  ارسال درخواستاين سيستم بر پايه 

تا پـس گرددارسال  اس بانك ام شماره سيستم اسفرمت تعريف شده، تهيه و به با مطابق درخواست مشتري بايد 
.، براي مشتري ارسال شوداس ام سااز بررسي درخواست توسط بانك، پاسخ آن از طريق 

الزم به ذكر است كه اين سيستم، قادر به ارائه تراكنشـهايي نظيـر انـواع انتقـال وجـه، يـا پرداخـت قـبض و
همراه، اينترنت بانكهاي بانكي نظيـر   بايست از ساير كانال امور مي اينپرداخت تسهيالت نيست و جهت انجام 

.استفاده نماييد.... و  همبانك، اينترنت بانك همراه ،بانك
همچنـين. شـود  ، معرفـي مـي  اس بانـك  ام اسهاي قابل ارائه در سيستم  در ادامه اين مستند، انواع درخواست

.شود آموزش داده ميفرمت ارسال درخواستها 

امكانات سيستم

 ها، اطالعات شعب آگاهي از نرخ ارز، نرخ سود سپرده 

 ،دريافت موجودي و گردش سپرده 

 صورت وضعيت چك دريافت 

 ليست تسهيالت مشتري و دريافت مشخصات تسهيالت دريافتي مشتري
 هاي مشتري ليست كارت 

 مسدود نمودن كارت 

 ها امكان تغيير زبان دريافت پاسخ 

نياز داريم اس بانك ام اسآنچه براي استفاده از 

  اس بانك ام اسدرخواست فعال نمودن
  رخواست و دريافت پاسخجهت ارسال د تلفن همراهداشتن شماره
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اتتوضيح

  با مطالعه این راهنما قبل از استفاده از اس ام اس بانک بسیاري از سـواالت و مشـکالتی کـه در حـین 

کـار پیش می آید را مرتفع می سازد. حتما قبل از شروع به کار با راهنماي کـار بري اس ام اس بانـک ، 
مسـتندحاضر را مطالعه فرمایید.

 توضیح عالئم بکار رفته در متن را، در زیر مشاهده می نمایید.

هشدار، توجه:       اطالعات بيشتر: 

تعريف:         نكته: 
     اس ام در فرمتهاي ذكر شده، عباراتي كه با متن سياه نوشته شده است بـدون تغييـر بايـد در مـتن اس

اس ام شود، و عباراتي كه با متن رنگي نوشته شده است بعنوان متغيـر اسـت و مقـدار آن در اس    آورده
:مثال. شود وارد مي

نكات امنيتي

  باشد، در صورتي كه هر فرد ديگـري از مشتري مي تلفن همراه، شماره اس بانك ام اسروش شناسايي در
توانـد بـه اطالعـات بـانكي مشـتري ل نماييـد، مـي  را ارسا اس بانك ام اسمشتري، دستورات  تلفن همراه

.خود باشيد تلفن همراهلذا مراقبت . دسترسي پيدا كند
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اس بانك ام هاي قابل انجام در اس درخواست

.شوند بندي مي هاي زير طبقه هاي قابل انجام در اين سيستم در گروه درخواست

دستورات عمومي - 1
 دريافت نرخ ارز 

 علي الحساب سپرده ها دريافت نرخ سود 

 دريافت اطالعات شعب 

  راهنماي كلي و خاص جهت استفاده از سيستمsod

دستورات سپرده - 2
 در لحظه موجودي سپرده دريافت 

 دريافت موجودي سپرده در تاريخ مشخص 

 دريافت موجودي سپرده به صورت متوالي 

 دريافت گردش روز سپرده 

 دريافت گردش سپرده در تاريخ مشخص 

 سپرده چند گردش آخر دريافت 

 دريافت گردش آخر سپرده به صورت متوالي
 اي لغو درخواست دوره 

دستورات چك - 3
 دريافت صورت وضعيت چك

دستورات تسهيالت -4
 ليست تسهيالت مشتري 

 دريافت مشخصات تسهيالت دريافتي مشتري

دستورات كارت - 5
 ليست كارتهاي مشتري 

 كردن يك كارت خاص مسدود
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دستورات عمومي

 نرخ ارز تدرياف

 .نماييـد ارسـال   اس بانـك  ام اسبـه شـماره   پيامكي مطابق با فرمت زير،  ،آگاهي از نرخ ارز موردنظر جهت
.وارد نماييد allرا  (currency code) ارز كد ،جهت مشاهده نرخ تمامي ارزها

CIF U currency code   فرمت

USD currency U 1009   مثال

:ارز در جدول زير آمده است مقادير قابل قبول براي كد

شرح      كد ارز

AED  "امارات درهم"
AUD "اياسترال دالر"
BHD "نيرحب ناريد"
CAD "كانادا دالر"
CHF "سيسو فرانك"
CRN "يسوئد كرونا"
DEN "كانادا مارك"
EUR "وروي"
GBP "سيانگل پوند"
JPY "ژاپن ني"
SAR "يصعود عربستان الير"
USD "كايآمر ردال"
QAR "قطر الير"
All تمامي ارزها

"اسـت  نـامعتبر  واردشـده  ارز كـد "باشد خطاي  در صورتيكه كه كد ارز وارد شده ناشناخته يا نامعتبر

.شود نمايش داده مي
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ها الحساب سپرده دريافت نرخ سود علي

ارسـال اس بانـك  ام اساره بـه شـم  موردنظر، پيامكي مطابق با فرمت زيـر،   سود سپرده نرخجهت آگاهي از 
وارد نماييد همچنـينرا  (deposit type)سپرده  نوعبايد شماره  سپرده، هرسود جهت مشاهده نرخ . نماييد

.وارد نماييد (deposit type)را بجاي نوع سپرده ) 0(صفر ها عد   براي مشاهده نرخ تمامي سپرده

CIF R Deposit type  فرمت

R 1009 0            مثال

در .باشـد  مـي هايي كه در بانك تعريف شده است بـه عنـوان كـد سـپرده قابـل قبـول        كد تمام سپرده
نمـايش "! اسـت  نـامعتبر  سپرده نوع"صورتيكه نوع سپرده موردنظر در بانك تعريف نشده باشد پيغام 

ـ  سـپرده  نـرخ "ها در سيستم وجود نداشته باشد پيغام  در صورتيكه نرخ سپرده .شود داده مي افـت ي اه
.شود نمايش داده مي "نشد

دريافت اطالعات شعب

.نماييدارسال  اس بانك ام اسبه شماره پيامكي مطابق با فرمت زير،  ه موردنظرشعب اطالعاتجهت مشاهده 
از شـعبه، دورنگـار يـا   شماره تلفـن  ،شعبه كد ،آدرسعبارتي نظير  (search key) كليد جستجوبه جاي پارامتر 

.وارد نماييد، تا ليستي از شعب داراي وجه اشتراك در اين عبارت نمايش داده شود رار موردنظ
كليـد جسـتجوپـارامتر  ) با توجه به محدوديتهاي تعيين شده در تعداد پاسخ( ها تمام شعبه جهت مشاهده

(search key)  راall وارد نماييد.

CIF A search Key    فرمت

A 1009 888      مثال

مقدار داشته باشد تمامي شعبي كه يكي از فيلدهاي  آدرس، شماره تلفن، كد كليد جستجوكه كه در صورتي
.باشد نمايش داده خواهد شد كليد جستجويا شماره فاكس آنها شامل عبارت 

ـ پ يا شعبه"در صورتيكه شعبه موردنظر كاربر در سيستم وجود نداشته باشد پيغام  نمـايش "نشـد  داي
.شود داده مي
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 sodنماي كلي و خاص جهت استفاده از سيستم راه

ارسـال اس بانك ام اسبه شماره پيامكي مطابق با فرمت زير، ، سيستمنحوه نگارش دستورات جهت دريافت 
.نماييد

CIF Help   فرمت

Help 1009   مثال

دستورات سپرده

هنگام وارد نمودن شماره. استهاي مشتري  يكي از شماره سپرده شماره سپردهدر دستورات سپرده، مقدار 
يـك شـماره قابـل 1-15-800-820به طور مثال شماره . برابر با فرمت بانك باشدبايد فرمت آن دقيقا سپرده، 

.قرار داده شده است [ ]الزم به ذكر است كه پارامترهاي اختياري دستورات در عالمت كروشه  .قبول است

 در لحظه موجودي سپرده دريافت

بـهسپرده موردنظر، پيامكي مطابق بـا فرمـت زيـر،    موجودي واقعي و  موجودي قابل برداشتاز  جهت آگاهي
.نماييدارسال  اس بانك ام اس شماره

CIF Bo [Deposit Number]  فرمت

Bo 1009 1-15-800-820   مثال

تعداد اين. شود مي اعالمبر هاي كار موجودي تعدادي از سپرده در صورتيكه فيلد شماره سپرده خالي باشد،
.شود توسط بانك تنظيم مي ها سپرده

ـ  شما به متعلق سپرده نيا"در صورتيكه سپرده متعلق به كاربر نباشد خطاي  نمـايش داده ".باشـد  ينم
"اسـت  نـامعتبر  سـپرده  شماره"خواهد شد و در صورتيكه شماره سپرده نامعتبر يا اشتباه باشد پيغـام  

.شد نمايش داده خواهد
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 دريافت موجودي سپرده در تاريخ مشخص

سپرده موردنظر در تاريخ موردنظر، پيامكي مطـابقموجودي واقعي و  موجودي قابل برداشتجهت آگاهي از 
.نماييدارسال  اس بانك ام اسبه شماره با فرمت زير، 

CIF BD Date [Deposit Number]   فرمت

BD 13900102 1009 1-15-800-820   مثال

تعـداد ايـن. شـود  مـي  اعـالم هاي كـاربر   موجودي تعدادي از سپرده خالي باشد، شماره سپردهدر صورتيكه 
.شود توسط بانك تنظيم مي ها سپرده

رقم بعدي ماه 2رقم اول آن شامل قرن و سال و  4رقمي است كه  8فرمت تاريخ در اين دستور يك عدد 
.قرار داده شود 0ه يا روز تك رقمي باشد بايد قبل از آن عدد در صورتيكه عدد ما. است و دو رقم آخر آن روز

.است 1390ام فرودين ماه سال  2نشان دهنده  13900102به طور مثال عدد 

ـ  شما به متعلق سپرده نيا"در صورتيكه سپرده متعلق به كاربر نباشد خطاي  نمـايش داده ".باشـد  ينم
"اسـت  نـامعتبر  سـپرده  شماره"يا اشتباه باشد پيغـام  خواهد شد و در صورتيكه شماره سپرده نامعتبر 

.نمايش داده خواهد شد

 به صورت متوالي موجودي سپرده دريافت

هاي زماني معين به صورت سپرده موردنظر در دورهموجودي واقعي و  موجودي قابل برداشتجهت آگاهي از 
.نماييدارسال  انكاس ب ام اسبه شماره خودكار، پيامكي مطابق با فرمت زير، 

CIF Bp periodic [Deposit Number]  فرمت

BD 7 1009 1-15-800-820         مثال

،)هـر روز ( هاي روزانـه  دوره جهت 30 يا و 7يا  1شود و شامل يكي از اعداد ها براساس روز تعيين مي دوره
.باشد ميماهانه  يا هفتگي و

و در صـورتيكه شـماره سـپرده مقـدار نداشـته باشـد يكـي از شماره سپرده در اين دستور اختياري است
اي بـه شود و موجودي سپرده انتخـاب شـده بـه صـورت دوره     هاي كاربر به صورت تصادفي انتخاب مي سپرده

.كاربر نمايش داده خواهد شد
ـ موفق با شما درخواست"ه درخواست كاربر با موفقيت ثبت شود پيغام در صورتيك بهمـراه "شـد  انجـام  تي
.را وارد نماييد شماره پيگيري ، بايدجهت لغو دستور .شود نمايش داده مي شماره پيگيري
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.شود پس از ثبت درخواست كاربر، درخواست وي در دوره مشخص شده اجرا مي

.نمايش داده خواهد شد "باشد ينم شما به متعلق سپرده"اگر سپرده متعلق به كاربر نباشد پيغام خطاي 
يتكـرار  شـما  درخواسـت "ر قبال اين درخواست را صادر كرده باشد با اجراي مجدد آن خطاي اگر كارب

دورهي بـرا  شـده  وارد عـدد "اگر عدد وارد شده براي دوره معتبر نباشد خطاي .نمايد دريافت مي "است
.شود نمايش داده مي ")30 و 7 و1=  معتبر اعداد( است نامعتبر

شخصدريافت گردش سپرده در تاريخ م

در بازه زماني مشخص، پيامكي مطابق با فرمت زيـر، )صورتحساب( موردنظر سپرده گردشجهت آگاهي از 
.نماييدارسال  اس بانك ام اسبه شماره 

CIF MDcount fromDatetoDate [Deposit Number]  فرمت

MDcount 13900125 13900202 1009 1-15-800-820   مثال

هاي كاربر به يكي از سپرده شماره سپردهدر صورت خالي بودن و ور اختياري است در اين دست شماره سپرده
.شود صورت تصادفي انتخاب مي

.شود مشخص مي toDateو  fromDateبازه تاريخ به كمك پارامترهاي 
عدد دو( ماه )عدد چهار رقمي(سال "معتبري بافرمت  خيراتبايد  اجباري است و حتما fromDateپارامتر 

1390فروردين ماه سال  25معادل تاريخ  13900125به طور مثال عدد . باشد ،")عدد دو رقمي( روز )رقمي
.است

نيز اجباري است با اين تفاوت كه مقدار پيش فرض دارد و در صورتيكه مقدار اين پـارامتر toDateپارامتر 
اسـتفاده 23:59:59و سـاعت   todateبرابر است با مقدار پارامتر معتبر نباشد از مقدار پيش فرض پارامتر كه 

تـا تـاريخ مشـخص شـده   به عبارتي در صورت نامعتبر بودن مقدار اين پارامتر گـردش سـپرده از   . خواهد شد
.شود نمايش داده مي fromdateانتهاي روز 

نمايش داده خواهد شد "ستين موجود سپرده گردش"در صورتيكه سپرده گردشي نداشته باشد پيغام 
شود و در صورتي نمايش داده مي "است نامعتبر سپرده شماره"و اگر شماره سپرده نامعتبر باشد خطاي 
.شود نمايش داده مي "ستين شما به متعلق سپرده نيا"كه سپرده متعلق به كاربر نباشد خطاي 
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 گردش روز سپردهدريافت 

اس ام اسبـه شـماره   ، پيامكي مطابق با فرمت زيـر،  )صورتحساب(موردنظر  سپردهروز  گردشجهت دريافت 
.نماييدارسال  بانك

CIF SO [Deposit Number]  فرمت

SO  1009 1-15-800-820   مثال

هـاي شماره سپرده در اين دستور اختياري است و در صورت خالي بودن شماره سپرده، يكي از سـپرده 
.شود انتخاب ميكاربر به صورت تصادفي 

نمايش داده خواهد شـد "ستين موجود سپرده گردش"در صورتيكه سپرده گردشي نداشته باشد پيغام 
شود و در صورتي نمايش داده مي "است نامعتبر سپرده شماره"و اگر شماره سپرده نامعتبر باشد خطاي 
.شود نمايش داده مي "ستين شما به متعلق سپرده نيا"كه سپرده متعلق به كاربر نباشد خطاي 

 دريافت چند گردش آخر سپرده

بـه شـماره، پيامكي مطـابق بـا فرمـت زيـر،     )صورتحساب(موردنظر  سپردهآخر  گردشجهت دريافت چند 
.نماييدارسال  اس بانك ام اس

CIF no count [Deposit Number]  فرمت

no 10  1009 1-15-800-820     مثال

هـاي دستور اختياري است و در صورت خالي بودن شـماره سـپرده، يكـي از سـپرده    شماره سپرده در اين 
.شود كاربر به صورت تصادفي انتخاب مي

count رده شـامل فيلـدهايگـردش سـپ   .كننده تعداد گردشي است كه بايـد نمـايش داده شـود    مشخص
.، مبلغ تراكنش و تاريخ استموجودي

نمايش داده خواهد شـد "ستين موجود سپرده گردش"غام در صورتيكه سپرده گردشي نداشته باشد پي
شـود و در نمـايش داده مـي   "اسـت  نـامعتبر  سـپرده  شـماره "و اگر شماره سپرده نامعتبر باشد خطاي 

.شود نمايش داده مي "ستين شما به متعلق سپرده نيا"كه سپرده متعلق به كاربر نباشد خطاي  صورتي
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واليبه صورت مت سپرده آخر گردش دريافت

پيـامكي مطـابق بـا به صورت خودكار، هاي زماني معين موردنظر در دوره سپردهآخر  گردشجهت دريافت 
توانـد شـود و مـي   براساس روز تعيين مـي  (Period) ها دوره .نماييدارسال  اس بانك ام اسبه شماره فرمت زير، 

تعـداد countپـارامتر   .، هفتگي و ماهانـه باشـد  )هر روز(نه هاي روزا براي دوره 30و  7و1شامل يكي از اعداد 
-820صورتحسـاب سـپرده    ي كه در مثال آمده اسـت، به طور مثال با ارسال دستور .كند دوره را مشخص مي

.به صورت دو ماه يكبار براي كاربر ارسال خواهد شد 800-15-1

CIF np count period [Deposit Number]  فرمت

np 2 30 1009 1-15-800-820          المث

بـا  شـما  درخواسـت "در صورتيكه درخواست كاربر معتبر باشد و با موفقيت در سيستم ثبت شـود پيغـام   
و همراه اين پيغام شماره پيگيري درخواست نيز به كـاربر نمـايش نمايش داده خواهد شد "شد انجام تيموفق

.اي در آينده استفاده خواهد شد ور دورهشماره پيگيري در لغو دست .شود داده مي
:شود ارسال مي مشتريهاي تعيين شده براي  آميز دستور، گردش آخر سپرده در دوره پس از ثبت موفقيت

.نمايش داده خواهد شد "باشد ينم شما به متعلق سپرده"نباشد پيغام خطاي  مشترياگر سپرده متعلق به 
"اسـت  يتكـرار  شما درخواست"كرده باشد با اجراي مجدد آن خطـاي   اگر كاربر قبال اين درخواست را صادر

اسـت  نـامعتبر  دوره يبرا شده وارد عدد"اگر عدد وارد شده براي دوره معتبر نباشد خطاي  .دريافت مي نمايد
.شود نمايش داده مي ")30 و7 و1=  اعدادمعتبر(

 اي لغو درخواست دوره

به شمارهايد، پيامكي مطابق با فرمت زير،  ي كه قبال ثبت نمودها هاي دوره جهت لغو هر كدام از درخواست
.نماييدارسال  اس بانك ام اس

CIF CR request Number  فرمت

SO  1009 4568282566   مثال

بـهثبت درخواسـت  است كه در هنگام  شماره پيگيرياي كه بايد در اين قسمت وارد نماييد، همان  شماره
.شود مايش داده مين مشتري
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نمـايش داده "سـت ين شـما  به متعلق درخواست"در صورتيكه درخواست متعلق به كاربر نباشد خطاي 
"شد انجام تيموفق با شما درخواست"آميز باشد پيغـام   خواهد شد و در صورتيكه لغو درخواست موفقيت

.نمايش داده خواهد شد

توانيد از دستور زير استفاده را فراموش كرده بوديد، ميدرخواست موردنظر  شماره پيگيريدر صورتي كه 
و در صـورتي كـه قصـد PBCAكه قصد لغو دستور دريافت موجودي را داريد عبارت  در صورتي .نماييد

را وارد نماييـد، سـپس دوره مـوردنظر را نيـز PSCAلغو دستور دريافت گردش سپرده را داريد عبارت 
.وارد نماييد ماهانه يا ، هفتگي و)هر روز( روزانه هاي دوره جهت 30و  7و 1براساس 

CIF PBCA / PSCA Timeperiod Deposit Number  فرمت

PBCA 7  1009 1-15-800-820         مثال

دستورات چك

 دريافت صورت وضعيت چك

مبلغ و تاريخ چك، پيامكي مطابق با فرمـت زيـر،همچنين  وضعيت چك موردنظرآخرين جهت آگاهي از 
.نماييدارسال  اس بانك ام اساره به شم

CIF d Cheque Number Deposit Number  فرمت

d 00102 1009 1-15-750-602         مثال

همچنين در ساير مـوارد. شود نمايش داده نمي ،تاريخ چك، در حالتي كه وضعيت چك قابل استفاده است
يت جاري تغيير كرده است به طـور مثـال اگـردهنده تاريخي است كه وضعيت چك به وضع نشان، تاريخ چك

.وضعيت چك وصول شده باشد تاريخ چك نشان دهنده تاريخ وصول چك است

شما درخواست متاسفانه"يا اشتباه باشد پيغام خطاي  در صورتيكه شماره چك يا شماره حساب نامعتبر
ده خواهـد شـد و در صـورتيكهبه كاربر نمايش دا ")است اشتباه چك شماره يا حساب شماره( نشد انجام

چك اي سپرده( نشد انجام شما درخواست متاسفانه"شماره حساب يا چك متعلق به كاربر نباشد خطـاي  
.به كاربر نمايش داده خواهد شد ")باشد ينم شما به متعلق
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دستورات تسهيالت

 مشتري تسهيالت  ليست

اس بانـك  ام اسبـه شـماره   با فرمت زيـر،   جهت دريافت ليست تسهيالت دريافتي مشتري، پيامكي مطابق
.نماييدارسال 

CIF Li  فرمت

Li 1009 مثال

"نشـد  افـت ي مـوردنظر  يمشـتر  يبـرا  يالتيتسه"در صورتيكه مشتري تسهيالتي نداشته باشد پيغام 
.نمايش داده مي شود

دريافت مشخصات تسهيالت دريافتي مشتري

شماره تسـهيالت،تعداد اقسـاط پرداخـت شـده،تعداد: شامل(جهت آگاهي از جزئيات تسهيالت دريافتي  
اقساط سررسيد شده پرداخت نشده ، تعداد اقساط پرداخت نشده،تعداد روز عقب افتادن پرداخت اقساط،مبلغ

بـه شـماره، پيـامكي مطـابق بـا فرمـت زيـر،      )جريمه،مبلغ وام، جمع كل مبلغ سرسيد شده و پرداخت نشده
.يدنمايارسال  اس بانك ام اس

 CIF T Loan Number   فرمت

T  1009 1-105-100-301  مثال

يمشـتر  يبـرا  يالتيتسـه "در صورتيكه شماره تسهيالت مورد نظر كاربر وجـود نداشـته باشـد پيغـام     
 .نمايش داده خواهد شد "نشد افتي موردنظر
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دستورات كارت

 هاي مشتري ليست كارت

ارسـال اس بانـك  ام اسبـه شـماره   امكي مطابق با فرمت زير، هاي مشتري، پي جهت آگاهي از ليست كارت
.نماييد

CIF LC  فرمت

LC 1009 مثال

در .در خروجي دستور شماره كارتها پشت سر هم قرار مي گيرد و با يك فاصله از يكديگر جدا مي شود
.نمايش داده خواهد شد "نشد دايپ يكارت"صورتيكه كاربر كارت نداشته باشد پيغام 

دود كردن يك كارت خاصمس

اس بانـك  ام اسبـه شـماره   ، پيامكي مطابق با فرمت زيـر،  )كارت همين بانك(جهت مسدود نمودن كارت 
.نماييدارسال 

بدون وارد كردن فضاي خالي يا عالمت جدا كننده ميان بخشـهاي شـمارهرا رقمي روي كارت  16شماره 
.مي توانيد .وارد نماييد كارت

CIF hc card Number          فرمت

hc 6393471200010101 1009 مثال

ـ موفق بـا  شما كارت"در صورت موفقيت آميز بودن مسدودي كارت پيغام  نمـايش داده "شـد  مسـدود  تي
نمـايش داده"نامعتبراسـت  كـارت  شماره"شود و در صورتيكه شماره كارت اشتباه يا نامعتبر باشد خطـاي   مي
.دشو مي
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قوانين كلي

.ارسالي بايد رعايت شود شرح داده خواهد شد sodقوانين كلي كه در تمام دستورات  در اين بخش
 .برچسب دستورات نسبت به حروف كوچك و بزرگ حساس نيست - 1

 .شود با كاراكتر فاصله از يكديگر جدا مي هاي مختلف دستور بخش - 2

شـتري شـروعدر تمامي دستورات اجباري است و تمامي دستوارت با شـماره م  (CIF)شماره مشتري - 3
ارسال از آنوارد شود، به كمك شماره موبايلي كه درخواست  0در صورتيكه شماره مشتري . شود مي
 .شود جستجو خواهد شد و جايگزين عدد صفر مي شماره مشتري، ده استش

توان در انتهاي هر دستور زبان را مشخص كرد، با مشخص شدن زبـان، پيامـك ميجهت تغيير زبان،  - 4
را به  L= LANGUAGEزبان بايد عبارت  تغيير جهت .مشخص شده ارسال خواهد شد پاسخ به زبان

به انتهاي دستور موردنظر اضـافه  L=eبه طور مثال اگر عبارت  . انتهاي دستور مورد نظر اضافه نمود
اس بانـك ام هايي كه در سيستم اس در جدول زير كد زبان .انگليسي خواهد بود دريافتيشود پيامك 

.شود  مشخص شده است اني ميپشتيب

شرح  كد
E انگليسي
P فارسي

Pe فارسي با كاراكترهاي انگليسي
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خطاهاي كلي سيستم

:در اين بخش ليست خطاهايي كه ممكن است رخ بدهد، شرح داده شده است
پيغامي كه به كاربر نمايش داده خواهد شد  شرح خطا

اي دسـتور اشـتباهدر صورتيكه تعداد يا مقدار پارامتره
.وارد شده باشد

".است اشتباهي ورودي پارامترها مقدار اي تعداد"

در يكي از شرايط زير كـه كـاربر اجـازه دسترسـي بـه
سرويس درخواستي را نداشته باشـد خطـاي دسترسـي

:دهد رخ مي
 .له مانيتورينگ غيرفعال شده باشديسرويس بوس

موبايـل رااجازه اجراي سرويس از طريق كانـال   كاربر
 .نداشته باشد

"ندارد وجود شماي برا سيسرو نيا بهي دسترس امكان"

در صورتيكه شماره موبايل كـاربر متعلـق بـه  شـماره
.مشتري آن نباشد

"ستين شما به متعلق ليموبا شماره"

".ديشو ستميس وارد دوباره لطفا" .در صورتيكه جلسه كاري كاربر نامعتبر شده باشد

داده وارد شـده فرمـت مناسـب نداشـتهدر صورتيكه 
به طور مثـال تـاريخ يـا شـماره سـپرده فرمـت. باشد

.مناسب وتعريف شده در سيستم را نداشته باشد
".است نامعتبري ورودي ها داده"

"ناشناختهي خطا"به ازاي خطاهايي كه علت آن مشخص نيست




