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افزودن اپلیکیشن مانی تک
• برای استفاده از پرتاا در قالا اپلیکیشا موبایا
مراح ذی را با دقت مطالعه و انجام دهید:
.1

مرورگر خود بر روی گوشی را باز کنید

.2

آدرس  portal.moneytech.irرا در محااا
آدرس مرورگر تایپ کنید .

.3

منتظر لود شدن صفحه بمانید .

.4

در صورت لود شدن صفحه پرتا با تصاویر های
روبرو مواجه میگردید.

افزودن اپلیکیشن مانی تک
• جهت افزودن اپلیکیش در سیسات ااما اندرویاد
مراح ذی را مطالعه و اقدام نمایید :
.1

در مرورگر خود از منوی فوقانی امکانات مرورگر
که در تصویر مشخص شده است گزیناه Add
 To Home Screenرا انتخاب نمایید.

.2

در پنجره کشوده شده گزیناه  addرا انتخااب
نمایید.

.3

پس از ای کار ایکون اپلیکیش مانی تک را بار
روی صفحه گوشی خود مشاهده خواهید کرد.

افزودن اپلیکیشن مانی تک
• جهاات افاازودن اپلیکیش ا در سیساات اام ا IOS
مراح ذی را مطالعه و اقدام نمایید :
.1

در مرورگر خود کلید  Shareرا انتخاب کنیاد
و با تصویر منوی روبرو مواجه میگردید.

.2

از منااوی روباارو گزینااه Add To Home
 Screenرا اتنخاب نمایید.

.3

در پنجره کشوده شده گزیناه  addرا انتخااب
نمایید.

.4

پس از ای کار ایکون اپلیکیش مانی تک را بار
روی صفحه گوشی خود مشاهده خواهید کرد.

افزودن اپلیکیشن مانی تک
• ایکون اپلیکیش در سیست ااما هاای اندرویاد و
 IOSبه شک ذی می باشد :

ورود به پرتال مانی تک
• جهت ورود به پرتا به سایت ماانی تاک باه
http://www.moneytech.ir/
آدرس
مراجعااه و باار روی لینااک"ورود بااه پرتااا
مانی تک" کلیک می نمایید.
• نام کاربری کلیه پذیرنده ها جهت ورود ،کد
ملی و کلمه ابور آنها  12345678می باشد
.

صفحه اصلی پرتال مانی تک
• پس از وارد کردن صاحی ناام کااربری و
رمز ابوروارد صفحه اصلی به شک مقاب
شده و شماره موبایا خاود را وارد و کاد
تاییااد ارسااا شااده در پیامااک را وارد
می نمایید تا مادیریت پرتاا در اختیاار
شما قرار بگیرد.
• از لیست مشاهده شده در ستون زرد رنگ
ساامت راساات وارد گااروه هااای مختل ا
فعالیتی شاده کاه در اداماه تو ای داده
می شود

مدیریت دستگاه ها – لیست دستگاه ها
• لیست دستگاه ها به انوان زیر گاروه مادیریت
دستگاه ها می باشد که با کلیاک بار روی ایا
گزینه می توان دساتگاه هاای خاود را کاه باه
شبکه مانی تک متص است ،مالحظه نمود.

صندوق پیام
• در قسمت صندوق پیام ،پیاام هاایی
را که از طرف مانی تاک باه صاورت
گروهاای یااا فااردی برایتااان ارسااا
می شود ،دریافت می نمایید

مدیریت مالی -تسویه اصل پول
• باا انتخااب کاد ترمیناا مای توانیاد
لیست تسویه ها را به تفکیک تااریخ و
ساات و مقدار مالحظه نمایید

مدیریت تیکت ها-ایجاد تیکت
• راهنمای ثبت تیکت
بعد از کلیک کردن در قسمت ایجااد تیکات،
صفحه ای با اناوان اطالااات درخواسات بااز
شده و در مرحله ی او نوع درخواست
ااااالم خرابای ،مرااایرت ،سااوا  ،و
(شاام
درخواست) را انتخاب می نمایید.

ایجاد تیکت -اعالم خرابی
• برای ثبت ااالم خرابی (نوع درخواست ااالم
خرابای)  ،پاس از انتخاااب شاماره ترمینااا
انوان و جزئیات خرابی را ثبت می نمایی
• بهتر است در کاادر تویایحات ت تماام
موارد ذکر شاود تاا تشا ی و رفا
خراباای بااا ساارعت و کیفیاات بهتااری
صورت پذیرد.
• بااا انتخاااب گزینااه آپلااود تصااویر ،تصااویر
مناسبی از دستگاه را که نمایانگر  Errorیاا
خرابااای اسااات را در پرتاااا بارگاااذاری
می نمایید.

• با انتخاب گزینه ی ارسا  ،ااالم خرابی ثبت
می گردد.

راهنمای ثبت تیکت-مغایرت مالی
• برای ثبت مرایرت (نوع درخواسات مراایرت) ،
پااس از انتخاااب شااماره ترمینااا  ،مشخصااات
فردی را (شام نام ،کدملی و اطالاات تماس)
وارد و جزئیات مرایرت تراکنش را با دقت بااال
وارد می نمایید.
• در قسمت آپلود تصویر ،تمامی صورتحساب ها
و فرم های مربوط به مراایرت (شاام پرینات
گردش حساب بانکی و رسید تسویه دساتگاه)
بارگذاری می گردد.
• با انتخاب گزینه ارسا  ،تیکات مراایرت ثبات
می گردد.

راهنمای ثبت تیکت -درخواست
• باارای ثباات درخواساات  ،پااس از انتخاااب
شماره ترمیناا  ،اناوان درخواسات را وارد
نموده و برای هر اناوان ،تو ایحات ماورد
نظر را ثبت و فرم ها تصاویر مربوط باه هار
یااک را (از طریااا انتخاااب فایاا ) آپلااود
می نمایید.
• با انتخاب گزینه ارسا  ،تیکات درخواسات
ثبت می گردد.

راهنمای ثبت تیکت -سوال
• برای ثبت سوا  ،پس از انوان سوا  ،در
قساامت تو اایحات میتوانیااد تمااامی
جزئیات سوا را وارد نمایید.
• با انتخاب گزینه ارسا  ،تیکت سوا
ثبت می گردد.

مدیریت امنیت
ترییر رمز ابور برای ترییار رماز اباور ،باا
ورود به قسمت مدیریت امنیت و انتخاب گزینه
ترییر رمز ابور ،رمز جدید را وارد نماوده و باا
انتخاب گزینه تغییر رماز عواور رماز ترییار
می یابد.

