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پرداخت الکترونیک سپهر

خرید و ذخیره پین شارژ در حافظه دستگاه
در این روش با انجام یکبار عملیات خرید شارژ، می توان حد اکثر به تعداد 20 عدد پین 

شارژ، خریداری و در حافظه ی دستگاه  ذخیره نمود و در زمان دلخواه به چاپ رسانید.

پس از تایید منوی خرید و ذخیره، می توان یکی از سه منوی زیر را انتخاب کرد.
 1 سرویس های پر فروش از این منو می توان پین شارژهای پر کاربرد و پر 

فروش را انتخاب، خریداری و ذخیره نمود. 
 2 همه سرویس ها با انتخاب این منو می توان پین شارژ  اپراتور مورد نظر 

را، با مبلغ دلخواه، خریداری و ذخیره نمود.
 3 ســبد خرید  به وسیله ی این منو می توان چندین نوع پین شارژ مختلف 
را، با مبالغ مختلف، از کلیه اپراتور های فعال تا تعداد 20 عدد به طور همزمان 

خریداری کرد.

چاپ پین شارژهای ذخیره شده
در این گزینه می توانیم پین شارژهایی را که قبال از منوی خرید و ذخیره ، خریداری 
کرده ایم، دریافت نموده و با استفاده از منوی فروش در زمان دلخواه چاپ نماییم.

گزارش گیری از دستگاه
با فشــردن دکمه ی فهرست و ورود به منو ی پذیرنده )با رمز پیش فرض 0000( 
وارد منوی گزارش ها شــده و می توانید، گزارش تراکنش های خود اعم از چاپ 
گردش ها )برای ریــز تراکنش ها در بازه زمانی(، چاپ ســرجمع )برای گرفتن 
سرجمع مبالغ در بازه زمانی(، چاپ آخرین گردش و چاپ گردش دلخواه )با وارد 
کردن شماره ارجاع(، را رویت نمایید. در صورت تمایل به رویت ریز تراکنش ها، برای 
دریافت دسترسی به سامانه گزارشــات )Back Office(، در خواست خود را به مرکز 

تماس، اعالم فرمایید.

تغییر رمز پذیرنده
به منوی پذیرنده رفته و در قسمت تنظیمات با انتخاب گزینه ی تغییر رمز، می توانید 

نسبت به تغییر رمز پذیرنده اقدام کنید.

EN/FA منوی دو زبانه
با انتخاب زیر منوی تنظیمات، در منوی پذیرنده، امکان تنظیم زبان منوی دستگاه و 

چاپ رسید تراکنش به زبان های فارسی و انگلیسی وجود دارد.

نوع ارتباط دستگاه
در مواقعی که ارتباط اینترنت  دســتگاه دچار مشکل شود، می توان با انتخاب زیر 
منوی تنظیمات از منوی پذیرنده نسبت به تغییر نوع ارتباط به خط تلفن، با انتخاب 

گزینه HDLC، اقدام نمود.

صدای کلیدها
برای تنظیم صدای کلیدها، به منوی پذیرنده رفته و در قســمت تنظیمات، بازر را 

انتخاب می نماییم.

تغییر رمز
پذیرنده

منوی

 دو زبانه
نوع ارتباط

 دستگاه

صدای 

کلیدها

خرید
 پین شارژ

ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک
دارای مجوزPSP از بانک مرکزی

مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
شماره 27636000-021 پاســخگو پذیرندگان در تمام ساعات شبانه روز 

و ایام هفته می باشد. 

طبق دســتورالعمل بانک مرکزی، تســویه تراکنش های کارتی »شاپرک« 
مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در ســیکل ســاعت 05:00 بامداد 

انجام می شود.

گرفتن تسویه از دستگاه 
 دکمه f را بزنید            

 منوی مشتری را انتخاب کنید            
 گزینه ی تسویه حساب را انتخاب کنید  

 انجام عملیات تسویه

گرفتن تسویه
از دستگاه 

زمانبندی تسویه
 با پذیرندگان
فروشگاهی

زمانبندی تسویه با پذیرندگان فروشگاهی



 )IPG( درگاه پرداخت اینترنتی
با بهره گیری از سرویس IPG بر روی سایت های اینترنتی عرضه کاال و خدمات، 

امکان پرداخت وجه، تنها با در اختیار داشــتن اطالعات کارت بانکی )شماره ی 

کارت، رمز دوم، cvv 2 و تاریخ انقضا( فراهم می شود.

 )PC-POS( دستگاه کارتخوان فروشگاهی متصل به رایانه
خدمتی بر روی دستگاه های کارتخوان است که امکان اتصال، انتقال و دریافت 

اطالعات از نرم افزارهای فروش، حســابداری و صندوق های فروشگاهی را با 

دستگاه فراهم می کند.

IPGPC-POS

نحوه ی استفاده از دستگاه کارتخوان

پس از کشــیدن کارت بر روی دســتگاه کارتخوان، انجــام عملیات  خرید، 

مانده گیری، پرداخت قبوض و خرید شارژ میسر می شود.

عملیات خرید:
 کارت را بکشید                      گزینه ی خرید را انتخاب کنید            

 مبلغ را به ریال وارد کنید           رمز کارت را وارد کنید 
  دکمه ی تایید را فشار دهید   






خرید
پرداخت
بارکدخوان قبوض

مشاهده 
موجودی

عملیات پرداخت قبض
 کارت را بکشید                              

 منوی پرداخت قبض را انتخاب نمایید             
 شناسه قبض را وارد کنید                 

 شناسه پرداخت را وارد کنید
 اطالعات و مبلغ را تایید کنید            

  رمز کارت را وارد کنید و دکمه ی تایید را فشار دهید

پرداخت قبوض به وسیله ی بارکد خوان 
با اتصال دســتگاه بارکد خــوان از طریق پورت USB و فعــال نمودن گزینه 
بارکدخــوان از منوی پذیرنده )با رمز پیش فرض 0000( بدون نیاز به وارد کردن 

شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان تسویه کلیه قبوض وجود دارد.

عملیات مشاهده موجودی 
 کارت را بکشید            

 منوی مشاهده موجودی را انتخاب کنید            
 رمز کارت را وارد نمایید و دکمه ی تایید را فشار دهید 

 نمایش و چاپ موجودی حساب

PC POS

عملیات خرید شارژ سیم کارت تلفن همراه 
top up شارژ آنی یا شارژ مستقیم

در این روش با وارد نمودن شــماره تلفن همراه مــورد نظر، می توان به صورت 
مستقیم خط تلفن همراه را با مبالغ دلخواه شارژ نمود.

 کارت را بکشید و منوی شارژ را انتخاب کنید
 زیر منوی شارژآنی را انتخاب کنید         

 شماره تلفن همراه  را  وارد  و تایید  نمایید           
 اپراتور مورد نظر را انتخاب کنید )این قسمت  به  دلیل  عملیات  ترابرد  باید  مشخص شود(             

 مبلغ شارژرا انتخاب و یا وارد نمایید  
 رمز کارت را وارد کنید

 انجام عملیات شارژ

E - voucher خرید پین شارژ
در این روش می توان با خرید پین شارژ کلیه اپراتور های فعال  با باالترین تخفیف، 

نسبت به شارژ اعتبار سیم کارت تلفن همراه  اقدام نمود.

خرید پین شارژ به صورت تکی
 F4 کارت را بکشــید و زیر منوی خرید شارژ را انتخاب نمایید و یا از دکمه میانبر

استفاده کنید  
 منوی فروش را انتخاب کنید و کارت موبایل را تایید نمایید

 اپراتور مورد نظر را تعیین کنید             
 مبلغ شارژ را انتخاب و تایید نمایید            

 کارت را بکشید             
 رمز کارت را وارد کنید

 انجام عملیات و چاپ سند الکترونیکی

خرید 
شارژ آنی


