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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 

 

  

 :دهـکننتهیه
/ سامانه های نوین بانکداری  1نرم افزار 

 الکترونیک/درگاه های نوین بانکداری الکترونیکی

 شناسه سند :سند شناسه

 حساس :بندیطـبقه

 20/12/1399 :یــختــار

 

 اتصال به سامانه پیچک



 

2 

 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 

 

  

 دانـام خـبـه
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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 

 ندــس شخصاتــم

 اتصال به سامانه پیچک نام سند:

 20/12/1399 تاریخ: --- شماره ویرایش: شناسه سند شناسه سند: 

 مالکیت سند: ندارد ت: ــپیوس 5 : تعداد صفحات

/ سامانه های نوین بانکداری  1نرم افزار 

الکترونیک/درگاه های نوین بانکداری 

 الکترونیکی

 
 بندی و دسترسـیطـبقه 

 موارد خاص )با مجوز( ☐ سازمانیبرون ☐ سازمانیدرون ☒ دسترسی مجاز: حساس بندی:طبقه
 

 --- کاربران مجاز:

 
 شکل مجاز قابل استفاده ه تغییراتـخالص

 چاپ شده )کاغذی( ☐ 

 بر روی شبکه اینترنت شرکت )الکترونیکی( ☐

 الکترونیکی()سایت اینترنتی شرکت وببر روی  ☐

 سایرموارد: ☐

 
 یـوضعیت اعتبارده

 تصویب کننده هتایید کنند تهیه کننده

   علیرضا فتاحی مفرد نام و نام خانوادگی

    رده سازمانی

    امضا
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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 5 ................................................................................................................................................................ ( مقدمه1

 5 ..................................................................................................................................... چکیاتصال به پ ی( منو2

 6 .......................................................................................................................................................... ( ثبت چک3

 7 ................................................................................................................................................... رد چک/دیی( تا4

 7 ................................................................................................................................................................ ( انتقال5
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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 مقدمه (1

  ید.مشخص مینما در BIBپیچک در سامانه  سرویسوضعیت مستند این 

 بپیچک تغییراتی ) مانند اتصال به نها 2/1ظاهرا نسخه  .پیچک تهیه شده است 1/1مستند بر اساس نسخه این  •

 اهد شد.خونیز موجب تغییراتی  BIBدر رد که ( داد بابتو افزوده شدن فیل

شناسه ملی شرکت در بانک مدیر تراکنش و الزم است تا کد ملی پیچک  سامانهاکثر سرویسهای  برای کار با •

 ند.در باالی فرمهای مربوط پیچک نشان داده می شواین اطالعات  ایران به درستی تنظیم شده باشد.

اطالعات بعد از دریافت از کلیه و  اند شدهطراحی های اعالم شده  APIی سرویسهای پیچک بر اساس افرمه •

 . پیچک ارسال گردد کاربر برای

 است،به کاربر  کد خطاهای اعالمی. سته اهای آن تنظیم شد APIبر اساس یچک پ هر سرویس راخوانیفن قوانی •

 اعالم میگردد. پیچک  بر اساس فهرست خطاهای

 .بیه شده استعتسامانه پیچک به  (بدون تغییرآن ) ارسالو از کاربر اطالعات دریافت برای الزم فرمهای  BIBدر  •

رای بارسال مینماید.  از کاربر برای پیچک تنها اطالعات کد ملی و شناسه شرکت را بدون دریافت BIBسامانه 

اعالم گروههای همکار  لطفا  تباطات آن با بانک ایران در پیچک و ارر چک فرآیندهای دیگر گردش کاآگاهی از 

 نظر فرمایند.

 پیچکبه  اتصالمنوی  (2

حاضر حال اضافه شده که در پیچک خدمات عنوان در منوی چک برای کاربری که مدیر تراکنش است ، گزینه ای تحت 

 .دنرقرار دا جداگانههای  در منوچک در پیچک  انتقالو   پذیرش،  ثبتسرویس های  آندر 
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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 ثبت چک (3

ربر در بخش اول مشخصات عمومی چک را بر اساس اطالعات مورد نیاز پیچک است که کابه صورتی ثبت چک فرم 

 تکمیل مینماید.

اطالعات را  ءبا وارد نمودن مشخصات چک و صاحبان امضا و در انتها کند ان چک را مشخص میسپس فهرست گیرندگ

 نماید ی پیچک ارسال میهت صحت سنجی براج

 

 

 

 
 

 تاییدی را ارسال میکند که به کاربر نشان داده میشود میدهد و در صورت تایید کدم لهای مختلفی را انجاکنترپیچک 
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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 رد چک/اییدت (4

شناسه صیاد  وارد نمودن تواند با می تراکنشکشیده میشود در بخش تایید مدیر  قوقیکاربر حهنگامی که چکی برای 

 .مشاهده نماید کی را که برای مشتری حقوقی کشیده شدهمشخصات چ

 ایید چک وارد نماید.ای این رد یا تبر متنیتواند  ، همچنین میذیرفته و یا آن را رد نمایدچک را پسپس میتواند 

 
 

 انتقال (5

ابتدا شماره دیگر ارسال نماید. و حقوقی  یشخاص حقیقو یا اشخص ی را به مشتری حقوقی میتواند چکدر این سرویس 

 داده میشود مشخصات چک به کاربر نشاند میگردد و چک وار ی صیاد
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 اتصال به سامانه پیچک

 20/12/1399 تاریخ: ندارد پیوست: حساس بندی:طبقه شناسه سند سند: شناسه

 

 معنوی این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.تمامی حقوق مادی و 

 
 .ایدء داران را وارد نمگان جدید و اطالعات امضاسپس کاربر میتواند مشخصات گیرند

 
 

 .در صورت تایید این انتقال کد پیگیری به کاربر ارسال میگردد


