ساماهن پاسخگوی ایپم کواته بانک سرماهی ()SOD
)SMS On Demand (SOD

خدماتی که از طریق سامانه  SODبه مشتریان گرامی ارائه میشود عبارتند از:
 دریافت راهنمای دستورات
 دریافت شماره شبای سپرده
 دریافت موجودی سپرده
 دریافت  3گردش آخر (روز جاری) سپرده
 دریافت چند گردش آخر سپرده
 دریافت موجودی سپرده به صورت متوالی
 لغو درخواست دورهای
 دریافت لیست وامهای مشتری
 دریافت مشخصات تسهیالت دریافتی
 دریافت صورت وضعیت چک

دستور العمل کاربری
مشتریان گرامی میتوانند برای دریافت خدمات فوق به گونه زیر عمل نمایند :
یک پیامکوتاه جدید ایجاد نموده و آدرس گیرنده را  300058قراردهید و سپس رشته دستوری خدمت مورد نظر را طبق جدول زیر(صفحه بعد) در قسمت متن پیام کوتاه تایپ کرده و ارسال
نمائید .توجه داشته باشید این سرویس تنها از طریق خط تلفن همراهی که شما در فرم مشخصات مشتری بانکی خویش ثبت نمودهاید قابل ارائه می باشد.

جدول دستورات و عملکرد سامانه پاسخگویی به پیامکوتاه) (S.O.Dبانک سرمایه
ردیف

عنوان خدمت

رشته ارسالی در پیام کوتاه مشتری

عملکرد و پاسخ ارسالی

1

ارسال راهنمای دستورات

 + Helpفاصله  +شماره مشتری

لیست و شیوه نگارش دستورات را ارسال مینماید.

2

دریافت شماره شبا

شماره سپرده  +فاصله  + gi +فاصله  +شماره مشتری

شماره شبای سپرده مورد نظر را ارسال مینماید.

3

دریافت موجودی سپرده

شماره سپرده  +فاصله  + bo +فاصله  +شماره مشتری

4

دریافت  3گردش روز سپرده

شماره سپرده  +فاصله  + So +فاصله  +شماره مشتری

اطالعات درخواستی سپرده مورد نظر مشتری ارسال

5

دریافت چند گردش آخر سپرده

شماره سپرده  +فاصله  +تعداد گردش(1و2و + )3فاصله  + no +فاصله  +شماره مشتری

خواهد شد.

6

دریافت موجودی سپرده به صورت متوالی

شماره سپرده  +فاصله 30( +و7و)1دوره زمانی  +فاصله  + bp +فاصله  +شماره مشتری

7

لغو درخواستهای دورهای

شماره پیگیری  +فاصله  + cr+فاصله  +شماره مشتری

درخواستهای دورهای مورد نظر را لغو مینماید.

8

دریافت لیست وامهای مشتری

 + Liفاصله  +شماره مشتری

لیست وامهای مشتری را ارسال مینماید.

9

دریافت مشخصات تسهیالت دریافتی

شماره تسهیالت  +فاصله  + t +فاصله  +شماره مشتری

مشخصات تسهیالت مورد نظر مشتری ارسال میگردد.

10

دریافت صورت وضعیت چک

شماره سپرده جاری مشتری  +فاصله  +شمارهچک  +فاصله  + d +فاصله  +شماره مشتری

آخرین وضعیت ،تاریخ و مبلغ چک نمایش داده میشود.

توضیحات :
 )1کلیه دستورات از چپ به راست و به صورت انگلیسی درج میگردد.
 )2شماره سپرده  :شماره سپرده چهار بخشی مشتری در سامانه بانکی نگین میباشد که از ( ) -به عنوان جداکننده بخشهای آن استفاده میشود.
 )3شماره تسهیالت  :شماره تسهیالت چهار بخشی مشتری در سامانه بانکی نگین میباشد که از (  ) .به عنوان جداکننده بخشهای آن استفاده میشود
 )4تاریخ  :تاریخ با  8کارکتر و با فورمت( )13940120درج میگردد.
 )5شماره پیگیری  :شمارهای است که در پیامک پاسخ به درخواستهای دورهای مشتری برای ایشان ارسال میشود.

به عنوان نمونه؛ اگر شماره مشتری شما  785555باشد و بخواهید دستورات جدول فوق را صادر کنید میبایست به شیوه زیر عمل نمائید:

جدول نمونه عملکرد سامانه پاسخگویی به پیامکوتاه) (S.O.Dبانک سرمایه
ردیف

عنوان خدمت

رشته ارسالی در پیام کوتاه مشتری

توضیحات

1

ارسال راهنمای دستورات

785555 help

-

2

دریافت شماره شبا

785555 gi 1010 -800-785555-1

 -1با فرض اینکه سپرده شما شماره  1010-800-785555-1:باشد.

3

دریافت موجودی سپرده

785555 bo 1010-800-785555-1

 -2با فرض اینکه سپرده شما شماره  1010-800-785555-1:باشد.

4

دریافت  3گردش روز سپرده

785555 so 1010-800-785555-1

 -3در دستور دریافت چند گردش آخر شما میتوانید جهت تعیین تعداد

5

دریافت چند گردش آخر سپرده

785555 no 3 1010-800-785555-1

6

دریافت موجودی سپرده به صورت متوالی

785555 bp 30 1010-800-785555-1

7

لغو درخواستهای دورهای

785555 cr 222555

8

دریافت لیست وامهای مشتری

785555 Li

-

9

دریافت مشخصات تسهیالت دریافتی

785555 t 1010.7.785555.1

با فرض اینکه شماره تسهیالت دریافتی شما  1010.7.785555.1باشد.

10

دریافت صورت وضعیت چک

785555 d 55623 1010-10-785555-1

گردش ازاعداد 1تا 3استفاده نمائید که در اینجا عدد  3به منظور دریافت 3
گردش آخر انتخاب شده است.
 -4در دستور دریافت موجودی سپرده به صورت متوالی؛ عدد دوره زمانی می تواند
یکی از اعدا 1و7و 30انتخاب گردد که در اینجا عدد  30به منظور دریافت
موجودی هر  30روز یک بار انتخاب شده است.
با فرض اینکه شما پیگیری که هنگام ثبت درخواست دورهای دریافت کردهاید
 222555باشد.

با فرض اینکه شماره چک مورد نظر شما  55623بوده و شماره سپرده جاری شما
 1010-10-785555-1باشد.

