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مانیتک چیست؟
مانیتـک ،شـبکه امن و مسـتقل ماشـینهای بانکـی ( )ATM, Cashlessاسـت که با سـرمایهگذاری
شـرکت توسـنتکنو به صورت یک شـرکت مسـتقل شـروع بـه فعالیت نموده اسـت.
مانیتـک بهعنـوان یـک زیرسـوییچ بانکـی میتوانـد تمـام فعالیتهای مربـوط به تجهیز ،توسـعه
و نگهـداری شـبکه ماشـینهای بانکـی را بـه نیابـت از بانکها بر عهـده بگیرد.
علاوه بـر بانکها ،دارنـدگان خودپردازهای مسـتقل نیز میتوانند از سراسـر گسـتره جغرافیایی
کشـور بـه این شـبکه بپیوندنـد و از مزایـای آن بهرهمند گردند.

اتصال به شبکه گسترده بانکی کشور
امکان انجام هر نوع عملیات بانکی شتابی

شروع فعالیت از سال 1394
فعالیت در گستره جغرافیایی ایران
زیرمجموعه شرکت توسعه فنافزار توسن (توسنتکنو)
بیش از  43نقطه سرویس در سراسر ایران
بیش از  200نفر کارشناس فنی در سراسر کشور

امکان پذیرش کلیه کارتهای بانکی کشور

مراحل پیوستن به شبکه مانیتک
حق لیسانس رایگان
واریز  60درصد کارمزد شتابی به صورت ماهیانه بدون کسورات
ارائه خدمات گارانتی نرمافزاری و سختافزاری با قطعه به صورت رایگان و ارزان قیمت
پشتیبانی  ۷مدل خودپرداز  LG, Techno4/5/6, HYOSUNG, NCR, GRGدر سراسر کشور
رفع خرابیهای نرمافزاری و سختافزاری خودپرداز در کمتر از  6ساعت از زمان اعالم
ارائـه اپلیکیشـن موبایـل و سـرویس تحـت وب بـه ازای هـر پذیرنده بـرای اعالم خرابـی ،مغایرت
مالـی ،اتصـاالت شـبکه ،مانیتورینگ وضعیت ماشـین بانکی ،محاسـبات کارمـزدی و ...
ارائه سرویسهای ارزش افزوده متنوع برای افزایش سهم تراکنش و درآمد کارمزدی ماشینهای بانکی
ثبتنام و پذیرش بهصورت اینترنتی در کوتاهترین زمان و با کمترین مدارک ممکن
ارایه سرویس تراکنش سبز برای صرفه جویی در مصرف کاغذ
تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
تکمیل و امضاء قرارداد در دو نسخه
فرم درخواست عضویت در شبکه مانی تک
گواهی امضا محضری
ارایه گواهی کد پستی

تصویر سند مالکیت یا تصویراجاره نامه
ارایه اصل چک ضمانت
تصویر فیش واریزی جهت ارزیابی دستگاه
افتتاح حساب در شعب بانک عامل

۰۱

ثبتن ــام در س ــایت پذی ــرش مانیت ــک و دریاف ــت ک ــد رهگی ــری

۰۲

ارزیابی سلامت دستگاه و بررسی اسـتانداردهای زیرساخت
محـل نصـب توسـط تیـم فنـی مانیتـک در سراسـر کشـور

۰۳

انعقاد قرارداد و ارسـال مدارک به آدرس شرکت

۰۴

تعریــف ترمینــال و راهانــدازی دســتگاه

