راهنمای
فعالسازی برنامک رمزساز سرمایه
برای دستگاههای اندروید وIOS

راهنمای فعالسازی برنامک "رمزساز سرمایه" از طریق اینترنت بانک
مقدمه:
برنامک "رمزساز سرمایه" جهت تولید رمز یکبار مصرف برای ورود به اینترنت بانک ارائه گردیده است و استفاده از آن
امنیت اینترنت بانک را افزایش داده و احتمال سوء استفاده از رمز اینترنت بانک را به حداقل می رساند.
نصب نرم افزار:
ابتدا اپلیکیشن "رمز ساز سرمایه" را از سایت بانک سرمایه( )www.sbank.irدانلود و برروی تلفن همراه خود نصب
نمایید.
نکته :برنامک برای سیستم عامل اندروید و  IOSقابل دریافت است.
نکته :در صورتی که سیستم عامل گوشی شما  IOSمی باشد ،پس از نصب نرم افزار می بایست نسبت به  trustنمودن
آن از قسمت تنظیمات گوشی اقدام نمایید.

فعالسازی نرم افزار:
 -1با نام کاربری و رمز ایستا (رمزی که از شعبه بانک سرمایه برای ورد به اینترنت بانک دریافت نموده اید) ،وارد
اینترنت بانک شوید.

شکل  -1ورود به اینترنت بانک از طریق رمز ایستا

 -2در قسمت تنظیمات ،گزینه فعال سازی برنامک رمزساز را انتخاب نمایید(.شکل )2

شکل  -2منوی تنظیمات
 -3پس از انتخاب گزینه فعال سازی برنامک رمزساز باید نسبت به ورود یک رمز  6رقمی و تکرار آن اقدام نمایید.
این رمز در هنگام استفاده از برنامه رمزساز استفاده خواهد شد.
نکته :این رمز قابل تغییر در برنامه نبوده و در صورت تمایل به تغییر این رمز الزم است عملیات فعالسازی برنامه
مجدد انجام شود.

شکل  -3فعالسازی برنامک رمزساز

 -4با تعریف رمز  6رقمی و انتخاب دکمه دریافت کد تصویری ،یک کد  4رقمی به شماره موبایل شما که در
سیستم بانک تعریف شده است پیامک می شود که کد فعالسازی شما می باشد .ضمن اینکه در صفحه اینترنت
بانک شما یک بارکد دوبعدی ( )QRCODEنمایش داده می شود(.شکل )4

شکل  QRCODE -4نمایش داده شده در اینترنت بانک

 -5حال نرم افزار رمز ساز سرمایه را اجرا نموده و نسبت به اسکن کد تصویری نمایش داده شده اقدام نمایید .با
اسکن کد تصویری از شما کد فعالسازی درخواست میگردد( .شکل )5
 -6پس از ورود کد فعالسازی ،رمز برنامک (رمزی که در هنگام فعالسازی برنامک در اینترنت بانک وارد نموده
اید) از شما درخواست می گردد( .شکل )6
 -7پس از ورود رمز برنامک ،رمز یکبار مصرف نمایش داده می شود که از آن می توان برای ورود به اینترنت
بانک ستفاده نمود( .شکل )7
نکته :در هر دقیقه یک رمز برای استفاده مشتری تولید می گردد که تنها یکبار و در زمان تولید قابل استفاده
خواهد بود.

شکل -5ورود کد فعالسازی

شکل  -6ورود رمز بانک

شکل  -7نمایش رمز یکبار مصرف

نکته :برای حفظ موارد امنیتی ،برنامک رمزساز به گونه ای طراحی شده است که اگر رمز برنامک اشتباه وارد شود،
برنامک نیز رمز یکبارمصرف نادرست تولید خواهد کرد که مانع از استفاده از سرویس بانکی خواهد شد .بنابراین در
صورتی که رمز برنامک را فراموش کردهاید ،باید وارد سیستم برنامک شده و گزینه تنظیم مجدد را انتخاب نمایید .
سپس بایداز طریق رمز ایستا وارد اینترنت بانک شده و مجددا نسبت به فعالسازی برنامک رمزساز اقدام نمایید( .شکل
)8

شکل  -8تنظیم مجدد -نسخه اندروید

شکل  -8نحوه تنظیم مجدد -نسخه آیفون

نکته :پس از استفاده از رمز یکبار مصرف ،از برنامه خارج شوید .از این پس هنگام نیاز به رمز یکبارمصرف باید از طریق
برنامه رمزساز اقدام نمایید.
نکته :در صورتی که تعداد دفعات اشتباه در ورود به اینترنت بانک بیش از حد مجاز باشد ،نام کاربری شما به مدت 24
ساعت مسدود خواهد شد.

