راهنامی کاربردی سامانه کیلید
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راهنامی کاربری سامانه کیلید

ســامانه " کیلیــد " بانکآینــده ،یــک محصــول جدیــد در حــوزه بانکــداری دیجیتــال و قابــل اجـرا
در بســرت تلفــن همـراه اســت کــه از طریــق اینرتنــت مجموعــهای از خدمــات مختلــف بانکــی را
بــه کاربـران حقیقــی ،حقوقــی و امضــاء مشــرتک ارائــه میدهــد.

نحوه فعالسازی سامانه کیلید

کارب ـران ســامانه کیلیــد بــه دو گــروه حقیقــی /امضــاء مشــرتک و حقوقــی تقســیم میشــوند.
بـرای فعالســازی ســامانه ،کاربــر بایســتی بــا توجــه بــه نــوع مشــرتی مراحــل زیــر را طــی منایــد:

حقیقی /امضاء مشرتک

 -1افتتاح سپرده نزد یکی از شعب بانکآینده
 -2نصب نرمافزار کیلید و دریافت کد فعالسازی از نرمافزار
 -3مراجعــه بــه شــعبه بــا کــد پیگیــری دریافتــی از نــرم افــزار بــه منظــور احــراز هویــت و
فعالســازی ســامانه

حقوقی

 -1افتتاح سپرده نزد یکی از شعب بانکآینده
 -2نصــب نرماف ـزار کیلیــد توســط کلیــه صاحبــان امضــای مجــاز و کارمنــدان مربوطــه (ماننــد
کارکنــان حســابداری ،مهــردار رشکــت و راهــر سیســتم)
 -3مراجعــه امضــا داران بــه شــعبه بــا کــد پیگیــری دریافتــی از نــرم اف ـزار بــه منظــور اح ـراز
هویــت و فعالســازی ســامانه
-4تکمیــل فــرم درخواســت اســتفاده از ســامانه کیلیــد ب ـرای فعالســازی حســاب و همچنیــن
تعییــن مهــردار و راهــر سیســتم کــه امــکان مشــاهده صورتحســاب ،ایجــاد دســتور پرداخــت و
مدیریــت ســایر راه ـران را ب ـرای راهــر فراهــم میســازد.
بـرای اســتفاده از برنامــه کیلیــد بانکآینــده ،الزم اســت فایــل نرمافـزار را از یکــی از منابــع زیــر
دریافــت و بــر روی تلفــن همـراه هوشــمند خــود نصــب مناییــد:
 -صفحه مربوط به سامانه کیلید بانکآینده در آدرس زیر:

https://key.ba24.ir/#signin

 نصب نرمافزار کیلید از گوگلپلی (برای گوشیهای اندروید)توجــه :اگــر از سیســتمعامل  ،IOSنســخه  9.0بــه بــاال اســتفاده میکنیــد ،پــس از دریافــت فایــل،
مراحــل زیــر را در تنظیــات تلفــن همـراه خــود طــی مناییــد:

Menu -> Setting -> General -> Profile (Device Manager) -> Nexus Original Ltd -> trust or Verify
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خدمات سامانه کیلید

صورتحساب
• امکان مشاهده صورتحساب به صورت آنالین

انتقالوجه
• انتقــال وجــه داخلــی از طریــق شــاره حســاب و یــا شــاره کارت بانکآینــده تــا ســقف روزانــه
 10میلیــارد ریال
• انتقال وجه بین بانکی از طریق شاره شبای سایر بانکها تا سقف روزانه  5میلیارد ریال
• انتقال وجه دستهای به سپردههای بانکآینده تا سقف روزانه  10میلیارد ریال
• انتقــال وجــه دســتهای بــه ســپردههای ســایر بانکهــا (از طریــق شــاره شــبا) تــا ســقف
روزانــه  5میلیــارد ریــال
مدیریت دستور پرداخت
• مدیریت صدور ،گردش و تایید دستور پرداخت با استفاده از منوی ترشیفات
• ارسال فایل مستندات پرداخت برای صاحبان امضاء
• امکان ایجاد دستور پرداخت دورهای
مدیریت دسرتسی
• تعریف و مدیریت دسرتسی به حسابهای مختلف برای امضاء داران و سایر راهران
مدیریت چک
• مشاهده وضعیت چکهای کارسازی شده
• مشاهده چکهای باقیانده
• امکان مشاهده چکهای واگذار شده
مدیریت تسهیالت
• مشاهده وضعیت تسهیالت
• پرداخت اقساط تسهیالت

ابزارهای استفاده از سامانه کیلید

بـرای اســتفاده از خدمــات ســامانه کیلیــد الزم اســت تــا صاحبــان حســاب ،صاحبــان امضــاء و نیــز
کارمنــدان مربوطــه (حقوقــی) دارای گوشــی موبایــل هوشــمند اندرویــد (بــا سیســتمعامل 4.0
بــه بــاال) و یــا آیفــون (مــدل  5Sبــه بــاال) باشــند.
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توصیههای امنیتی استفاده از سامانه کیلید

 نــرم اف ـزار کیلیــد را فقــط از طریــق مراجعــه بــه صفحــه مربــوط بــه ســامانه کیلیــد در وبســایت بانکآینــده و یــا از گوگلپلــی (ب ـرای گوشــیهای اندرویــد) دریافــت مناییــد و هرگــز از
منابــع غیرمعتــر کــه بــه تأییــد بانــک نرســیده ،اقــدام بــه دریافــت و نصــب نناییــد.
 بــه صــورت مســتمر نرمافـزار کیلیــد را بروزرســانی منــوده و در صــورت بــروز هرگونــه خطــا درفرآینــد بروزرســانی برنامــه ،مشــکل را رصفــا از طریــق متــاس بــا بانــک رفــع مناییــد.
 حتیاملقــدور ،جهــت اســتفاده از کیلیــد بــه شــبکههای بیســیم رایــگان و عمومــی متصــلنشــوید.
 درصــورت تغییــر شــاره تلفــن همـراه و یــا واگــذاری ســیم کارت خــود ،نســبت بــه بروزرســانیاطالعــات خــود نــزد بانــک اقــدام مناییــد.
 قبــل از اینکــه تلفــن همـراه خــود را در اختیــار دیگـران قـرار دهیــد و یــا بــه فــروش برســانید،برنامــه کیلیــد و متامــی اطالعــات شــخصی ،رمــز و شــاره حســابهای بانکــی خــود را از حافظــه
آن پــاک مناییــد.
 از بــاز کــردن پیوســتهای نامههــای الکرتونیکــی ناشــناس ،در دســتگاههای تلفــن همراهــیکــه برنامــه کیلیــد بــر روی آنهــا نصــب شــده اســت ،خــودداری مناییــد.
 از تغییــر و دســتکاری منجــر بــه کاهــش امنیــت ســخت افـزار و نــرم افـزار تلفنهمراه(ماننــدشکســن قفــل) ،خــودداری مناییــد.
 درصــورت بــه رسقــت رفــن و یــا مفقــود شــدن دســتگاه تلفــن همـراه ،بــا مراجعــه حضــوری بــهیکــی از شــعب بانکآینــده نســبت بــه ارائــه درخواســت غیرفعالســازی ســامانه کیلیــد و اخــذ
رمــز جدیــد ،اقــدام مناییــد.
 از دانلــود نرمافزارهــای متفرقــه و نامعتــر بــر روی رایانــه ،تبلــت و تلفــن همــراه خــودخــودداری منــوده و از بروزرســانی مســتمر سیســتمعامل ،مرورگــر وب و ســایر برنامههــا ماننــد
آنتیویــروس روی دســتگاههای مذکــور ،مطمــن شــوید.
مرکز ارتباط آینده
مشــرتی گرامــی درصــورت بــروز هرگونــه مشــکل و طــرح ســواالت مرتبــط بــا محصــوالت
بانکداریدیجیتــال بانکآینــده ،میتوانیــد از طریــق شــاره متــاس  ،021-2۷۶۶3200بــا مرکــز
ارتبــاط بانکآینــده متــاس حاصــل فرماییــد.

