بانك صنعت و معدن

راهنماي سامانه
بانكداري اينترنتي اشخاص حقوقي
()BIB

مقدمه
بانك صنعت و معدن در راستاي توسعه بانكداري الكترونيك و ايجاد امكانات بيشتر براي بهره مندي مشتتريان
گرامي از ابزارهاي بانكداري الكترونيك و بويژه استفاده از خدمات اينترنتي  ،ستامانه ديگتري تتتت ونتوان
" "BIBرا معرفي مي نمايد BIB .با سامانه يكپارچه بانك صنعت و معدن (سامانه حامي) در ارتباط مستقيم و
بروز ميباشد و استفاده از آن براي مشتريان حقوقي و مشترك كه داراي هر نوع حساب در بانتك صتنعت و
معدن ميباشند ،ميسر است.
كليه صاحبان امضاء (و مدير سامانه در صورتي كه صاحب امضا نباشد) بايد باا مراعهاه باه سااي
بانك و انتخاب پيوند ورود به سامانه  ،BIBنسب

به عضوي

اينترنا

در اين سامانه اقدام نمايند.

نكته  :كليه ثبت نامكنندگان كافي است در بانك صنعت و معدن تعريف مشتري شده باشند.
نماينده شركت مي بايست پس از دريافت و تكميل فرم تعهد نامه استفاده از دستگاه رمزنگتار و فترم معرفتي
كاربر مدير سيستم اينترنت بانك ،با در دست داشتن كليه رسيدهاي ثبت نام به شعبهاي كه در فترم ثبتت نتام
انتخاب نموده اند مراجعه نمايد.
نكته  :هر دو اين فرم ها در سايت بانك قابل دسترس مي باشند.
كاربران بعد از گذشت هفت روز كاري از زمان تتويل فرم ها و تكميل ثبت نام ،با مراجعه به شتعبه ،دستتگاه
هاي توليد رمز (دستگاهي مطابق شكل ذيل جهت توليد رمز ورود به سامانه كه به آن تتوكن متيگوينتد) را
دريافت نموده و پس از فعال سازي (حداكثر دو روز كاري پس از دريافت توكن) امور بانكي ختود را بتدون
مراجعه به شعبه و از طريق اينترنت و دستگاه مذكور در متل كار ،منزل و  ...انجام دهند.

شكل  : 1دستگاه توليد رمز (توكن)

خدمات بانكي قابل استفاده از طريق BIB
 دريافت خالصه  /موجودي حساب
 دريافت صورت حساب ( 30گردش آخر  /دوره اي)
 انتقال وجه از يك حساب به ساير حساب هاي مشتري
 انتقال وجه از يك حساب به حساب هاي متمركز ديگر
 انتقال وجه از يك حساب به حساب موجود در ساير بانكها از طريق پايا
 انتقال وجه از يك حساب به حساب موجود در ساير بانكها از طريق ساتنا
نحوه ثبت نام در BIB
در ابتدا با كليك پيوند سامانه بانكداري اينترنتي  BIBدر سايت بانك صفته اصلي سامانه مطابق شتكل ذيتل
بارگذاري ميشود ،سپس از طريق پيوند "وضويت" ثبت نام قابل انجام خواهد بود.

شكل  : 2صفته اول سامانه BIB

به مشتريان گرامي توصيه ميشود قبل از ثبت نام ،بخش "تعاريف ،مقررات و شرايط سامانه بانكداري اينترنتي"
را با دقت مطالعه نموده و در صورت تاييد ،با انتخاب "موافقت خود را با مقررات و شرايط ذكتر شتده اوتالم
ميكنم" ،به تناسب ،گزينه مشتري حقوقي يا مشتري مشترك را انتخاب نمايند.
در فرم ثبت نام شماره مشتري ،شماره حساب ،شماره ثبت و تاريخ ثبت را در بخش مشخصات مشتري حقتوقي
و تاريخ تولد ،شماره شناسنامه ،شماره مشتري را در بخش مشخصات كتاربر وارد نماييتد( .شتماره مشتتري از
طريق كليه شعب بانك و تلفنبانك و دستگاه هاي خودپرداز قابل دريافت ميباشد(.

براي تعيين كد كاربري ،بايستي در اين فرم يك كد هفت رقمي وارد شود .اين كد ميتوانتد يتك نتام و يتا
تركيبي از اوداد و حروف باشد .سامانه پس از پايان ومليات درخواست وضويت ،يك ودد سته رقمتي را بته
صورت تصادفي تعيين و به كد مورد نظر اضافه نموده و در نهايت كد كاربري به صورت ده كاراكتري تعيتين
و در اختيار مشتري قرار ميگيرد .لطفا اين كد را به خاطر سپرده و از افشاي آن نزد ديگران خودداري فرمائيد.
رمز وبور درخواستي در اين قسمت براي ورود به سامانه مورد استفاده قرار نمي گيرد.
در پايان فرايند عضوي

؛ سامانه  BIBكد كاربري و شماره پيگيري عضوي

توصيه اكيد ميگردد اين اطالعات را يادداش

و از آن محافظ

در سامانه را نمايش مايدهاد.

نماييد.

مشتري موظف است ضمن تكميل فرم تعهد نامه استفاده از دستگاه رمزنگار و سامانه بانكداري اينترنتي ويتژه
اشخاص حقوقي ،امضاي نماينده شركت(كاربر مدير سامانه) كه مجاز به ايجاد تراكنش اوليته در ايتن ستامانه
براي شركت  /سازمان  /موسسه مي باشد را بطور كتبي و رسمي با تكميل فترم معرفتي كتاربر متدير ستامانه
اينترنت بانك ويژه اشخاص حقوقي به شعبه معرفي نمايد( .فرم هاي مذكور در بخش دريافت راهنما و فرمهاي
سامانه قابل دسترس مي باشد)
* ايجادكننده تراكنش (كاربر مدير سامانه) ممكن است از امضا داران مجاز شركت نباشد .در اينصتورت ايتن
شخص حق درج امضا ندارد.
ورود به سامانه بانكداري اينترنتي
براي ورود به سامانه  ،در صفته اول  ،BIBبر روي گزينه "ورود" كليك نماييد .در اين صورت صفته ورود
به سامانه نمايش داده خواهد شد .در اين صفته ابتدا كد كاربري ده رقمي خود را در قستمت مربوطته ثبتت و
سپس با استفاده از دستگاه توليد رمز (توكن) ،بايد رمز وبور توليد و در سامانه درج نماييد.
توجه به اين نكته مهم است كه با سه بار اشتباه در ورود اطالوات ،كد كاربري غيتر فعتال شتده و بايتد فترم
فعالسازي كد كاربري در همين سامانه تكميل شود.
براي توليد رمز با استفاده از توكن ،ابتدا بايد كليد  فشرده و نگاه داشته و همزمان كليد را نيتز بفشتاريد.
با مشاهده پيام  PINو  -----پين پنج رقمي ورود به توكن را وارد نماييد.
در اولين بار ورود به توكن ،از شما خواسته ميشود كه پين ورودي توكن را كه از شعبه دريافت كردهايد طتي
دو مرحله تغيير داده و پين پنج رقمي مورد نظر خود را تعيين نماييد( .الزم به ذكر استت كته تتوكن از ورود
پينهاي ساده مانند  12345يا  11111و  ...جلوگيري خواهد كرد).
با مشاهده وبارت " ، "APPLI -جهت دريافت رمز ورود به سامانه بايد ودد يك را وارد نماييتد( .وتدد دو
براي انتقال وجه مطابق راهنمايي سامانه استفاده خواهد شد)

