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  به نام خــدا

  )ارمغان( خودپرداز هاي بانك سرمايه در برنامك رمزساز سرمايه فعال سازيراهنماي كاربري 

  :دانلود و نصب برنامك رمزساز
  . دانلود و برروي تلفن همراه خود نصب نماييد) www.sbank.ir(را از سايت بانك سرمايه "رمز ساز سرمايه" برنامكابتدا 
  .قابل دريافت است IOSبرنامك براي سيستم عامل اندرويد و : نكته
نمودن آن از  trustمي باشد، پس از نصب نرم افزار مي بايست نسبت به  IOSدر صورتي كه سيستم عامل گوشي شما : نكته

  .قسمت تنظيمات گوشي اقدام نماييد

  :برنامك رمزسازسازي  فعال
د باشن ميافزار ارمغان  داراي نرماز طريق خودپرداز هاي بانك سرمايه كه  "سرمايهبرنامك رمزساز "كردن به منظور فعال 

  :ضروريست پس از دانلود و نصب برنامك مراحل زير به ترتيب توسط مشتري انجام شود

  .را انتخاب مي كنيم "تغيير رمز"بعد از وارد كردن كارت در خودپرداز در منوي اصلي گزينه  )1
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 يفعالساز نهيانتخاب گزبا .  را جهت فعال سازي آن انتخاب كنيد "فعال سازي برنامك رمزساز"گزينه سپس در خودپرداز  )2
كه كد  شود يم امكيشده است پ فيبانك تعر ستميكه در س مشتري ليبه شماره موبا يرقم 4كد  كيبرنامك رمزساز، 

 شينمامشابه تصوير زير ) QRCODE( يدوبعدباركد  كي خودپردازدر صفحه  نكهيضمن ا. برنامك رمزساز است يفعالساز
 .شود يداده م
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 : را انتخاب نماييد "رمز دوم كارت"در قسمت  "فعال سازي"شده و گزينه  "رمزساز سرمايه"وارد برنامك  در اين مرحله  )3

 

رمز ورود به برنامك رمزساز با اسكن كد تصويري از شما . نمايش داده شده اقدام نماييداسكن كد تصويري نسبت به  سپس )4
و آن را در صفحه درخواست رمز وارد  رقمي براي برنامك خود در نظر گرفته 6كد مي بايست يك . درخواست مي گردد

بوده و در  بعنوان رمز ورود به برنامك رمزسازكه در اين مرحله توسط مشتري تعيين و وارد مي شود كد شش رقمي .  نماييد
شود، بايد توسط كاربر وارد شود و لذا ضروري است اين رمز توسط مشتري  ك رمزساز سرمايه باز ميدفعات بعدي كه برنام
در صورتيكه رمز ورود به برنامك رمزساز به هردليلي توسط مشتري فراموش شود بايستي برنامك از . حفظ و نگهداري شود

 جددا انجام شودروي گوشي مشتري پاك شده و مجددا نصب و فرآيند فعال سازي برنامك م
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از طريق پيامك اين كد را كه براي شما  .درخواست مي گرددفعالسازي تاييد كد رمز برنامك رمزساز،  وارد كردنپس از  )5
 .وارد نماييداست را  شده ارسال

  
و مي توان از آنها استفاده  كنند يشدن م ديشروع به تول كيمصرف به صورت اتومات كباري يرمزهاپس از ورود رمز برنامك،  )6

                   .نمود

  
  

  
  .در هر دقيقه يك رمز براي استفاده مشتري توليد مي گردد كه تنها يكبار و در زمان توليد قابل استفاده خواهد بود: نكته
براي خروج از  . مي گرددمسدود ، كارت شما بار پنجبيش از به صورت اشتباه به ورود رمز يكبارمصرف در صورت : نكته

 يكي از شعب بانك سرمايهبايد به  برنامكمسدودي  برنامك رمزساز و استفاده مجدد از رمزيكبارمصرف توليد شده توسط 
مي توانيد مجددا از خدمات اينترنتي كارت استفاده  رمز صحيحبا ورود  دقيقه 60پس از مدت زمان مراجعه نماييد يا اينكه 

 .نماييد  


