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راهنامی کاربری پیشخوان مجازی
ــه  ــف را ب ــات مختل ــه ای از خدم ــه مجموع ــت ک ــی اس ــامانه اینرتنت ــک س ــازی ی ــخوان مج پیش

کاربــران حقیقــی، حقوقــی و مشــرتک ارائــه می دهــد. همچنیــن از طریــق ایــن ســامانه می توانیــد 

درخواســت برخــی از خدمــات بانکــی را بــه صــورت حضــوری )در محــل مشــرتی( داده و بــا پرداخــت 

هزینه هــای مربــوط بــه آن، خدمــات حضــوری مــورد نظــر را بــدون رصف وقــت و هزینــه رفــت و 

آمــد، در محــل خــود انجــام دهیــد.

نحوه فعال سازی پیشخوان مجازی
ــده  ــاح ســپرده و دریافــت کارت، رمــز دوم و رمــز حســاب )در صورتــی کــه در بانک آین 1- افتت

ــا در دســت داشــن کارت ملــی و شناســنامه در یکــی از شــعب بانک آینــده حســاب نداریــد( ب

ــده  ــه خودپردازهــای بانــک آین ــق مراجعــه ب ــا گرفــن رمــز دوم از طری 2- داشــن رمــز دوم و ی

ــات رمــز(. )دریافــت رمــز دوم از بخــش عملی

3- فعال سازی پیشخوان مجازی

الف( دریافت رمز ورود به پیشخوان از طریق شعب و با در دست داشن کارت ملی

https://www.abplus.ir ب( از طریق بخش ثبت نام در آدرس

- مشخصات فردی، شامره مشرتی و شامره موبایل خود را در آدرس باال ثبت منایید.

- از مرکــز متــاس بانــک بــا شــام متــاس گرفتــه شــده و پــس از احــراز هویــت از طریــق اعــام نــام 

و نــام خانوادگــی، نــام پــدر، شــامره شناســنامه و شــامره ملی،رمــز ورود خــود را در قالــب پیامــک 

ــد. دریافــت می منایی

خدمات پیشخوان مجازی
خدمات قابل ارائه در پیشخوان مجازی به تفکیک نوع مشرتی به ترتیب زیر است: 

- مشرتیان حقیقی

الف( رسویس های غیر حضوری

 online 1-تراکنش های غیر حضوری  

  خدمات حساب

    • انتقال وجه بین بانکی

    • انتقال وجه بین حساب های داخلی 

    • انتقال وجه به حساب خیریه

    • پایا دسته ای و انتقال وجه دسته ای

    • مشاهده صورت حساب

    • افتتاح حساب )حساب کوتاه مدت، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب جاری بدون دسته چک(

    • تغییر رمز حساب
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  خدمات کارت

    • انتقال کارت به کارت

    • انتقال وجه دسته ای کارت به کارت

    • مانده کارت بانک آینده

    • مسدودی کارت بانک آینده

    • پرداخت قبوض خدماتی

  پنل کارت اعتباری

    • صدور رمز مجدد

    • مشاهده صورت حساب

  خدمات تسهیالت

    • مشاهده مشخصات تسهیات

    • پرداخت قسط تسهیات 

  offline 2-تراکنش های غیر حضوری

  خدمات حساب

    • افتتاح حساب )افتتاح حساب آینده ساز و افتتاح سایر حساب ها(

    • مسدودی و رفع مسدودی سپرده

    • تغییر روز و سپرده واریز سود

    • دستور پرداخت و لغو دستور پرداخت

  خدمات کارت

    • ارتباط حساب با کارت

    • حذف ارتباط حساب با کارت

    • تغییر حساب پیش فرض کارت

  سایر خدمات

    • پرداخت قسط تسهیات

    • درخواست امکانات جدید همراه بانک

    • باز پرداخت کارت اعتباری
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ب( رسویس های حضوری )رسویس در محل مشرتیان(

  خدمات حساب

    • واریز و برداشت نقدی

    • دریافت رمز حساب)رمز تلفن بانک(

    • صدور گواهی متکن مالی

  خدمات کارت

    • صدور و تحویل کارت هدیه

    • تحویل رمز مجدد کارت اعتباری

    • صدور اولیه  و صدور مجدد کارت نقدی

    • صدور رمز مجدد کارت نقدی

  خدمات چک

    • برداشت نقدی با چک

    • واگذاری چک سایر بانک ها )کلر(

    • صدور و تحویل دسته چک

    • واریز چک بانکی

    • واریز چک رمزدار

    • صدور چک رمزدار

    • صدور چک بانکی

- مشرتیان مشرتک

  خدمات حساب

    • واریز نقدی 

    • پنل آینده ساز )مشاهده(

    • مشاهده صورتحساب در بازه زمانی دلخواه

    •  مشاهده 1۰۰ گردش آخر

  خدمات چک )خدمات حضوری از طریق ثبت درخواست پرداخت هزینه(

    • واگذاری چک شخصی سایر بانک ها )کلر(

    • پذیرش چک شخصی بانک تات/آینده)واریز به حساب(

    • پذیرش چک شخصی بانک تات/آینده)نقدی(

    • استعام وضعیت چک )به صورت غیر حضوری(
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    • پذیرش چک بانکی تضمین شده )واریز به حساب(

    • پذیرش چک رمز دار

  خدمات کارت

    • انتقال وجه کارت به کارت 

    • انتقال وجه دسته ای کارت به کارت

    • پرداخت قبض

    • مانده کارت 

    • مسدودی کارت

  خدمات تسهیالت

    • مشاهده مشخصات تسهیات

  سایر خدمات 

    • محاسبه شبا

    • سامانه هدف

    • پرتال جامع پذیرندگان

- مشرتیان حقوقی

  خدمات حساب

    • واریز نقدی 

    • مشاهده صورتحساب در بازه زمانی دلخواه

    • مشاهده 1۰۰ گردش آخر

  خدمات چک )خدمات حضوری از طریق ثبت درخواست پرداخت هزینه(

    • واگذاری چک شخصی سایر بانک ها )کلر(

    • پذیرش چک شخصی بانک تات/آینده)واریز به حساب(

    • پذیرش چک شخصی بانک تات/آینده)نقدی(

    • استعام وضعیت چک )به صورت غیر حضوری(

    • پذیرش چک بانکی تضمین شده )واریز به حساب(

    • پذیرش چک رمز دار
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  سایر خدمات

    • محاسبه شبا

    • مشاهده مشخصات تسهیات

    • سامانه هدف

    • پرتال جامع پذیرندگان

- سامانه هدف

ــد، درآمدهــا  ــران کمــک می کن ــه کارب ــر، ب ــه گزارش هــای تحلیلــی دقیق ت ــا ارائ ســامانه هــدف ب

ــد. ــت کنن ــرت مدیری ــان را به و هزینه های ش

مشــرتیان می تواننــد بــا تعریــف بودجــه خــود در ایــن ســامانه، گــزارش نحــوه هزینــه و 

همینطــور انحــراف احتاملــی خــود را بــه صــورت مرتــب بررســی و مشــاهده منایــد. عــاوه بــر 

ــر بانکــی خــود، می توانیــد گــزارش و  ــا اســتفاده از امــکان ثبــت دســتی تراکنش هــای غی ایــن ب

ــد. ــت کنی ــی خــود دریاف ــت مال ــی یکپارچــه از وضعی تحلیل

- پرتال جامع پذیرندگان

ــه  ــط پایان ــده توس ــام ش ــای انج ــا تراکنش ه ــد ت ــک می کن ــرتیان کم ــه مش ــدگان ب ــال پذیرن پرت

ــر اســت: ــه رشح زی ــامانه ب ــن س ــات ای ــروش خــود را رصــد و بررســی منایند.امکان ف

• منایش واریزها

• امکان گزارش بر اساس اقام مختلف اطاعاتی

• امکان دریافت فایل اکسل از واریزها

ابزارهای استفاده از پیشخوان مجازی
ــت اســت از  ــه اینرتن ــد اتصــال ب ــن ســامانه نیازمن ــات ای ــه اســتفاده از خدم ــه اینک ــا توجــه ب ب

کامپیوتــر رومیــزی، تبلــت و موبایل هایــی کــه قابلیــت اتصــال بــه اینرتنــت را دارنــد می توانیــد 

بــرای دســتیابی بــه خدمــات ایــن ســامانه بــه آدرس اینرتنتــی https://www.abplus.ir مراجعــه و از 

طریــق دکمــه ورود بــه ســامانه وارد شــده و از خدمــات آن اســتفاده مناییــد.

توصیه های امنیتی استفاده از پیشخوان مجازی
- آدرس سایت پیشخوان مجازی در نوار آدرس مرورگر باید با https آغاز شده باشد. 

ــه  ــتقیم ب ــه مس ــا مراجع ــا ب ــده، رصف ــازی بانک آین ــامانه پیشــخوان مج ــتفاده از س ــت اس - جه

آدرس https://www.abplus.ir  اقــدام منــوده و دقــت مناییــد تــا بــه اشــتباه وارد آدرس هــای مشــابه 

بــه آدرس مذکــور و همچنیــن بازمنــودن لینک هــای غیرمعتــر نشــوید.

ــیم  ــبکه های بی س ــناس، ش ــای ناش ــت، رایانه ه ــد کافی ن ــی مانن ــای عموم ــدور از مکان ه - حتی املق

عمومــی و همچنیــن مکان هایــی کــه مجهــز بــه دوربیــن مداربســته هســتند، بــرای ورود ســامانه 
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ــازی  ــد مج ــه کلی ــام از صفح ــتفاده، حت ــورت اس ــد و در ص ــتفاده نکنی ــازی اس ــخوان مج پیش

جاگــذاری شــده در صفحــه ورود اســتفاده منــوده و از ذخیــره منــودن شــامره مشــرتی و کلمــه 

ــد. ــور خــود خــودداری منایی عب

- در زمــان وارد منــودن شــامره مشــرتی و کلمــه عبــور، مراقــب عــدم رویــت آن توســط اشــخاص 

حــارض در محــل باشــید.

- از عــدم نصــب ابزارهــای رسقــت کلمــه)key logger( ســخت افزاری و نرم افــزاری بــر روی رایانــه 

ــت، همــواره از صفحــه کلیدهــای مجــازی  ــه و جهــت افزایــش ســطح امنی ــان یافت خــود اطمین

تعبیــه شــده در صفحــه ورود پیشــخوان مجــازی اســتفاده مناییــد.

- از دانلــود نرم افزارهــای متفرقــه و نامعتــر بــر روی رایانــه، تبلــت و تلفــن همــراه خــود 

خــودداری منــوده و از بروزرســانی مســتمر سیســتم عامل، مرورگــر وب و ســایر برنامه هــا ماننــد 

آنتی ویــروس روی دســتگاه های مذکــور، مطمــن شــوید.

- به هیچ عنوان جهت ورود به سامانه از ابزارهای فیلرتشکن استفاده ننامیید.

- پــس از اســتفاده از رایانه هــای عمومــی و هــر زمــان کــه دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از ســامانه 

ــر را  ــره مرورگ ــپس پنج ــده و س ــارج ش ــامانه خ ــدا از س ــد، ابت ــود نداری ــازی خ ــخوان مج پیش

ــد. ببندی

ــی  ــد کــه در فواصــل زمان ــم منایی ــه، تبلــت و گوشــی تلفــن همــراه خــود را طــوری تنظی - رایان

ــا اســتفاده از روش هــای الگــو، رمــز عبــور و... قفــل شــود. ــاه ب کوت

- چنانچــه متوجــه ورود غیرمجــاز افــراد ناشــناس بــه حســاب کاربــری خــود و سوءاســتفاده از آن 

شــدید، و یــا در صــورت بــه رسقــت رفــن شــامره مشــرتی و کلمــه عبورتــان، بــا مراجعــه حضــوری 

بــه یکــی از شــعب بانک آینــده، نســبت بــه غیرفعال ســازی حســاب کاربــری خــود اقــدام مناییــد. 

ــی از  ــا انجــام تراکنــش مال ــه پیشــخوان مجــازی و ی ــر ورود ب ــی ب - در صورتی کــه پیامــک مبتن

طــرف بانــک دریافــت منودیــد و اقدامــات مذکــور توســط خودتــان صــورت نگرفتــه باشــد، پــس 

از تغییــر کلمــه عبــور، مراتــب را در ارسع وقــت بــه بانــک اطــاع دهیــد.

مرکز ارتباط آینده

مشــرتی گرامــی درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل و طــرح ســواالت مرتبــط بــا محصــوالت 

ــا مرکــز  بانکــداری دیجیتــال بانک آینــده، می توانیــد از طریــق شــامره متــاس 2۷۶۶32۰۰-۰21، ب

ــد. ــل فرمایی ــاس حاص ــده مت ــاط بانک آین ارتب








