
 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرندگان  دفترچه راهنمای کاربردی

 پرداخت الکترونیک سپهرشرکت 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  دستور کار ترمینال
شوند. در ادامه این مستند جهت جهت کار با ترمینال و منو ها تعدادی کلید کنترلی قرار دارد که به صورت مختصر شرح داده می

 نمایید.گذاری کلیدها را مشاهده میشد، در شکل پایین صفحه نحوه شماره مشخص بودن کلید، به شماره کلیدها اشاره خواهد

 

 (کلید فهرستF.از این کلید برای ورود به منوی برنامه بانکی استفاده می شود : ) 

  کلیدF1 های موجود بر روی ترمینال )جهت ورود )         (: جهت نمایش لیست تمامی برنامه

 باشید(رمز مدیر برنامه بانکی میبه این بخش نیازمند دانستن 

  ،کلید پایینF2         (   درصورتی که داخل منو باشیم این کلید برای حرکت به سمت : )

 پایین به کار می رود. 

 ،کلید باال  F3 (            درصورتی که داخل منو باشیم این کلید برای حرکت به سمت باال : )

 به کار  می رود.

 کلیدF4   (      جهت انجام  برخی از تنظیمات در برنامه بانکی به کار می :).رود 

 ( کلید لغوSTOPاز این کلید برای لغو برخی عملیات استفاده می : ) شود. و داخل منوها برای

 برگشت به منوی قبلی به کار می رود.

 ( کلید تصحیحC عملکرد این کلید بصورت حذف کاراکترهای ورودی جهت تصحیح : ) آنها

 است.

 ( کلید تاییدOK.این کلید برای تایید عملیات به کار می رود : ) 

 



 

 

 

 

 نمایش درختی منوهای برنامه :
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 :منوی مشتری شامل

 خرید  .1

 خرید شارژ .2

 شارژ آنی .3

 پرداخت قبض .4

 مشاهده موجودی  .5

 پرداخت های خاص .6



 :خرید-1

 را وارد کنید و سپس دکمه تایید را فشار دهید . )خرید( گزینه مورد نظر

 رمز کارت بانکی را وارد کنید و سپس دکمه تایید را فشار دهید.

 برای ارتیاط دستگاه با مرکز منتظر بمانید.

                           

دستگاه دو رسید چاپ می نماید، رسید اول متعلق به مشتری و رسید دوم متعلق به پذیرنده در صورت انجام تراکنش موفق 

 باشد.می

 .ریال میباشد 1000حداقل تراکنش خرید مجاز در دستگاه ها مبلغ * نکته: 

 خرید شارژ:-2

 گزینه مورد نظر )خرید شارژ( را تایید کنید.

 وارد منوی شارژ الکترونیکی می شوید که شامل :

 فروش .1

 خریدوذخیره .2

 پذیرنده .3

 مدیر .4

 امداد .5

 فروش:-1-2

 در صورت عدم وجود شارژ مورد نظر، به صورت با استفاده از این گزینه میتوان شارژهای خریداری شده موجود در سبد خرید را چاپ نمود و

 ستقیم با انتخاب اپراتور و مبلغ شارژ به وسیله پرداخت در لحظه شارژ را دریافت نمود.م

 

 خرید و ذخیره :-2-2

 خرید

 

 ارسال اطالعات...

 خرید

 

 دریافت اطالعات...



 این بخش شامل سه گزینه می باشد

 سرویس های پر فروش .1

 ها همه سرویس .2

 سبد خرید .3

 

 سرویس های پرفروش:-1-2-2

 از این منو می توان سرویس های پر فروش را مستقیما انتخاب نمود.

 

 همه سرویس ها:-2-2-2

 انجام داد:از این منو می توان به روش زیر شارژ مورد نظر را انتخاب و خرید را 

 کزینه کارت موبایل را تایید کنید.

 تالیا( -رایتل  –ایرانسل  –اپراتور مورد نظر را انتخاب کنید. )همراه اول 

 مبلغ شارژ موردنظر را انتخاب کنید.

 مبلغ شارژ مورد نظر بر روی نمایشگر نشان داده می شود.

 با انتخاب دکمه تایید دستگاه منتظر کشیدن کارت می شود.

 نماید. رت را بر روی دستگاه کشیده سپس رمز کارت مورد نظر را وارد کنید. دستگاه طی ارتباط با مرکز شارژ درخواستی را صادر میکا

 

 گزینه آخر )تست خرید( مربوط به تکنسین پشتیبانی می باشد  نکته : 

 

 

 سبد خرید:-3-2-2

 این بخش دارای چهار گزبنه می باشد 



 

 

 تنظیم لیست خرید:-1-3-2-2

 از این منو می توان شارژهای مورد نظری را که قصد خرید آنها را به صورت جمعی دارید انتخاب نمایید.

  برای هربار خرید دارا می باشد. را انتخاب 20نکته: لیست خرید تنها ظرفیت  

 

 چاپ آخرین لیست خرید:-2-3-2-2

 می نماید. )شارژ( را چاپ سرویس های خریداری شده با استفاده از این گزینه آخرین لیست

 

 خرید لیست:-3-3-2-2

این گزینه درخواست خرید لیست انتخاب شده را به مرکز ارسال می نماید، مرکز مبلغ جمع درخواست های داخل سبد خریدرا محاسبه نمود و 

کارت  کارت خود را بکشید وسپس رمز .دستگاه آماده کشیده شدن کارت بانکی می شود ،با انتخاب دکمه تایید. دستگاه نمایش می دهدبرروی 

 .منتظر بمانید دستگاه دو رسید چاپ می کندخودرا وارد و تایید نمایید، 

                            

 چاپ آخرین رسید:-4-3-2-2

  این گزینه آخرین لیست شارژهای خریداری شده را چاپ می نمایید.با استفاده از 

 سبد خرید

 لیست خریدتنظیم -1

 چاپ آخرین لیست-2

 خرید لیست-3

 چاپ آخرین رسید-4



 

 پذیرنده:-3-2

 این منو شامل پنج گزینه می باشد.

 

 فعال کردن پایانه-1-3-2

 این گزینه استفاده می گردد.برای فعال کردن پایانه خرید شارژ الکترونیکی از 

 ارسال فروش ها-2-3-2

 دارد که در صورت پرشدن این حافظه باید از این گزینه استفاده می شود. یحافظه دستگاه برای نگهداری شارژ ظرفیت

 گزارش گیری-3-3-2

 .این منو شامل چهار گزینه می باشد

 

 

 موجودی پین :-1-3-3-2

 این منو شامل سه گزینه می باشد.

 پذیرنده

 فعال کردن پایانه ها-1

 ارسال فروشها-2

 گزارش گیری-3

 تنظیمات-4

 درباره-5

 گزارش گیری

 موجودی پین ها-1

 فروش پین ها-2

 ذخیره کلظرفیت -3

 فروشنده ها-4



         

 

 :نمایش کلی-1-1-3-3-2

 

 

 جزئیات:-2-1-3-3-2

 

 ریز سریالها:-3-1-3-3-2

 موجودی پین ها

 نمایش کلی-1

 جزئیات-2

 ریز سریالها-3

 تعداد موجود

0 

 جمع مبلغ )ریال(

0 



 

 

 پین هافروش -2-3-3-2

 این منو شامل چهار گزینه می باشد:

 

 نمایش کلی-1-2-3-3-2

 در این قسمت تعداد شارژ فروخته شده و جمع مبالغ آنها به صورت کلی قابل مشاهده است.

 جزئیات-2-2-3-3-2

 فروش پین ها

 نمایش کلی-1

 جزئیات-2

 فروش هر فروشنده-3

 ریز سریالها-4



 

 

 فروش هر فروشنده-3-2-3-3-2

ه با استفاده از این گزینه میتوان گزارش فروش هر فروشنده را به صورت مجزا دریافت نمود. )تنظیم تعداد فروشنده در قسمت تنظیمات پذیرند

 انجام می شود(

 

 ریز سریالها-4-2-3-3-2

 

 ظرفیت ذخیره کل-3-3-3-2

 دستگاه را نمایش می دهد. این قسمت مقدار ظرفیت دستگاه برای تعداد کد شارژ قابل ذخیره در حافظه



 فروشنده ها-4-3-3-2

 این قسمت تعداد فروشنده های تعریف شده توسط پذیرنده و حداکثر تعداد مجاز تعریف فروشنده در دستگاه را نمایش می دهد.

 تنظیمات-4-3-2

 این منو شامل دو گزینه می باشد.

 

 

 

 پذیرندهرمز -1-4-3-2

 رنده شارژ را تغییر داد.فاده از این گزینه می توان رمز پذیبا است

 

 فروشنده ها-2-4-3-2

 با استفاده از این گزینه می توان فروشنده های قسمت شارژ را تعریف کردو به هرکدام رمز مجزا اختصاص داد.

 

 

 

 شارژ آنی 

 ورود از بعد نحوه کار این منو به این صورت است که  .است دسترس قابل کارتبا کشیدن  یا یمشتر منو از طریق ،"یآن شارژ" منو

در منو سرویس  باشد کرده نییتع یآن شارژ یبرا یمشخصتعرفه  اپراتور که یصورت دراپراتور مورد نظر را انتخاب کنید . همراه ، تلفن شماره

 یتمام شامل منو کی باشد کرده نییتع یآن شارژ یبرا یمشخص مبالغ اپراتور که یصورت در.  شودیمتمامی این تعرفه ها به کاربران نشان داده 

تا با انتخاب هر کدام میزان شارژ خود را مشخص نمایید. و در صورتی که مبالغی تعیین نگردیده باشد  شودیم داده نشان انکاربر به مبالغ نیا

 .تواند کمتر از ده هزار ریال معادل یک هزار تومان باشدت که مبلغ وارد شده نمیتواند وارد نمایید. الزم به ذکر اسمشتری مبلغ دلخواهی را می

 تنظیمات

 رمز پذیرنده-1

 فروشنده ها-2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در این قسمت شماره تلفن همراه وارد می شود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخواست کشیدن کارت برای تراکنش  شکل

 شارژآنی

 نمایش تلفن همراه بر روی صفحه نمایش:نحوه شکل

 مشتری

               خرید

                   

         

شارژ 

آنی................

شارژ آنی           

                   

          

 کارت را بکشید ...

شارژ آنی           

                   

          

 شماره تلفن همراه:

09 

شارژ آنی           

                   

          

 شماره تلفن همراه:

09361234567 

 اپراتور

 همراه اول

 ایرانسل

 رایتل

 سرویس ها :نحوه نمایش اپراتور تلفن همراه بر روی صفحه نمایششکل

 عادی

 شگفت انگیز

 قبض

 :نحوه نمایش  سرویس های اپراتور تلفن همراه بر روی صفحه نمایششکل



 

گیرد  روش اول  روشی است که در آن اپراتور مورد نظر بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه در این قسمت انتخاب مبلغ به دو روش صورت می

اپراتور تعیین نشده وکاربر دهد . روش دوم روشی است که مبلغی از سوی ای را در اختیار کاربران قرار میمبلغ های شارژ از پیش تعیین شده

 تواند کمتر از ده هزار ریال معادل یک هزار تومان باشد.کند . الزم به ذکر است که مبلغ وارد شده نمیخود مبلغ شارژ دلخواه را تعیین می

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد .سپس رسید شارژ آنی چاپ می  

 پرداخت قبض: 

در ابتدا درخواست کشیدن کارت می شود، سپس نحوه ورود شناسه قبض را تعیین کنید، برای انتخاب بارکد خوان کلید 

F4   زیر کلمه بارکد خوان( و برای انتخاب صفحه کلید، کلید(  F1 را بزنید این منو فقط در ترمینال )های )زیر کلمه صفحه کلید

 شود.باشند نمایش داده میکه قابلیت نصب بارکد خوان را دارا می

 

 

 

 

شود که درخواست ارایه بارکد و خوانده شدن آن توسط بارکد خوان را نمایش داده میای در صورت انتخاب بارکد خوان صفحه

 .خواهد داشت. ودر صورتی که صفحه کلید انتخاب گردد، درخواست شماره قبض می شود

 نحوه نمایش لیست مبالغ تعیین شده: شکل

 نمایش شارژانتخاب شده و دریافت رمز:نحوه  شکل

 انتخاب مبلغ:

لایر 10000  

لایر 20000  

لایر 50000  

 مبلغ به لایر:

لایر 10000  

 رمز کارت:

 اطالعات ورود نحوه انتخاب منو:  شکل

 نحوه ورود شناسه قبض

   بارکدخوان       

صفحه کلید        



 

 

 

 

و در صورت درست بودن "خطا در پردازش"کرده و تایید نمایید. در صورت اشتباه در ورود اطالعات با پیغام شماره قبض را وارد 

 گردد.ی قبض درخواست شناسه پرداخت میشماره

 

 

 

 

 در صورت درست بودن شناسه پرداخت، صفحه زیر ظاهر می شود که نوع قبض را نمایش می دهد

 

 

 

 

 

 گردد.شود و رمز کارت دریافت میو با تایید کاربر مبلغ قبض نمایش داده می

 

 

 

 

 

 پس از تائید، عملیات پرداخت مالی انجام می شود و رسید آن نیز چاپ می گردد. 

 

 :مشاهده موجودی

 .در ابتدا درخواست کشیدن کارت می شود؛ سپس درخواست وارد کردن رمز کارت می گردد

 نحوه دریافت شناسه قبض: شکل

 :نحوه دریافت شناسه پرداخت شکل

 نحوه نمایش مبلغ قبض و دریافت رمز کارت شکل

 : نحوه نمایش نوع قبض شکل

 پرداخت قبوض

 ش . قبض:

 پرداخت قبوض

 ش . پرداخت:

 پرداخت قبوض

 تلفن ثابت

شود؟تائید می  

 مبلغ:

150،000 

 رمز کارت:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.و بر روی صفحه نمایش نمایش داده می  شودپس از ورود رمز ، عملیات دریافت موجودی انجام می

 

 

 

 

 

 .شوددر صورت تایید رسید چاپ می

 

 :پرداخت های خاص

 این گزینه مخصوص پرداخت های دارای شناسه خاص می باشد. )بیمه، .... (

 

 :تسویه حساب

اگر مغایرتی بین شود و های مالی برای مرکز فرستاده میتسویه حساب تراکنشی است که در آن سرجمع کلیه تراکنش

 فرستد.برای مرکز می ها راهای روی ترمینال و مرکز وجود داشته باشد ترمینال به صورت خودکار تراکنشسرجمع

 موجودی نحوه درخواست رمز کارت برای تراکنش شکل

 نحوه نمایش موجودی بر روی صفحه نمایش:شکل

 لطفًا رمز کارت

 را وارد نمائید:

 مشتری

 خرید

 شارژ آنی

موجودی.............

................... 

 موجودی

...کارت را بکشید   

 موجودی )لایر(

5،000،000 

 رسید چاپ شود؟

 بلی               

 خیر

 



در .شود هر تراکنش، تسویه حساب به سمت مرکز ارسال می به دلیل عدم وجود تسویه آنی سمت سوئیچ و لزوم وجود آن ، بعد از

صورتی که به هر دلیلی تسویه حساب بعد از هر تراکنش انجام نشود)از قبیل قطع شدن خط و غیره( به دو صورت )منوی تسویه 

 شوند. ها سمت مرکز فرستاده میحساب و خودکاردر ساعت مشخص( تراکنش

 

 

 

 

 شود.های خرید پذیرنده موردنظر نمایش داده میسرجمع تراکنش

 

 

 

 

 

به ذکر است که به دلیل انجام گردد . الزم شود و رسید آن نیز چاپ میپس از تایید ، عملیات تسویه حساب با مرکز انجام می

حساب بعد از حساب بعد از هر تراکنش خرید، ترمینال  سرجمع را صفر نمایش خواهد داد. وتنها در صورت عدم انجام تسویهتسویه

 شود. های خرید، سرجمع با مبلغی غیر از صفر نمایش داده میتراکنش

شود و به صورت اتوماتیک برای تمامی صفحه فوق نمایش داده نمی انتخاب گردد؛ "همه"در زمان انتخاب پذیرنده اگرگزینه 

ها نمایش شود. الزم به ذکر است که در صورت انتخاب این گزینه، برخی از پیامها عملیات تسویه حساب به ترتیب انجام میپذیرنده

  شود.داده نمی

شود که در تسویه حساب با مرکز به صورت خودکار انجام می البته باید توجه داشت که در این برنامه بعد از هر تراکنش مالی عمل

 گردد.این صورت رسیدی چاپ نمی

 

 پذیرنده:

 .ه را وارد کنیدجهت ورود به این منو می بایست رمز پذیرند

 بار اشتباه وارد شدن مسدود می گردد. 3رمز پذیرنده در صورت * نکته: 

 منو پذیرنده شامل پنج گزینه می باشد.

 تراکنش موجودی:نمونه رسید مربوط به  شکل

 نشده : نمایش سر جمع مبالغ تسویه شکل

 انتخاب حساب

 00000000123456123456

                     

همه                    

 تسویه حساب

 سر جمع به لایر:

200،1 

 ارسال انجام شود؟



 

 

 گردش ها:

 این منو که برای گزارش گیری استفاده می شود شامل سه گزینه زیر می باشد:

 

 

 

 

 شود.های موفق تسویه نشده استفاده میبرای مشاهده اطالعات تراکنش  :بازبینی

 شود.برای مشاهده سرجمع خرید و پرداخت قبض و شارژ موفق تسویه نشده روی ترمینال استفاده می :سرجمع

 شود.برای مشاهده تاریخ آخرین تسویه حساب با مرکز و شماره گردش فعلی استفاده می: وضعیت

ها باید پذیرنده موردنظر نیز قابل ذکر است در حالتی که چند پذیرنده روی ترمینال داشته باشیم بعد از انتخاب هریک از گزینه

 انتخاب شود.

 

 

 

 

 

 پذیرنده

 گردش ها-1

 گزارش ها-2

 تنظیمات-3

 اطالعات پذیرنده-4

 درباره ما-5

 گردش ها<

                                         بازبینی

.   

 سرجمع

 وضعیت

 

 انتخاب حساب

        123456123456

.              

 

 

 ها:زیر منوهای منو گردش شکل

 رندهیپذ شماره شینما نحوه:  شکل



 گزارش ها:

 باشد.شود و شامل چهار گزینه زیر میگیری استفاده میاین منو که برای گزارش

 ها                چاپ گردش 

 چاپ سرجمع 

 چاپ آخرین گردش 

 چاپ گردش دلخواه 

 

 

  :ها چاپ گردش

  گیری به صورت چرخشیرود، قابل ذکر است که این گزارشهای موفق)تسویه شده( به کار میبرای چاپ اطالعات تراکنش

د )این باشین صورت که چاپ تراکنش ها حداکثر به تعداد محدودی میشود و این تعداد در برنامه مشخص شده می، بدباشدمی

های جدید جایگزین ها به این تعداد رسید، اطالعات تراکنشبه محض اینکه تراکنش باشد( ومی 100تعداد برای هر پذیرنده 

 شودرسیدی به صورت زیر چاپ می هاشوند. در چاپ گردشهای قبلی میاطالعات تراکنش

 

و شود آنی موفق و تسویه شده روی ترمینال استفاده می قبض و شارژ برای چاپ سرجمع خرید و پرداخت : چاپ سرجمع

 گرددرسیدی مطابق شکل زیر چاپ می

 

 

 گزارش ها<

                    چاپ گردش ها

.   
 چاپ سرجمع

 چاپ آخرین گردش
 چاپ گردش دلخواه

 
 ها:زیر منوهای، منوی گزارش شکل



 برای چاپ مجدد آخرین تراکنش موفق ترمینال استفاده می شود. :چاپ آخرین گردش 

ی منحصر به فرد برای ع که یک شمارهروی ترمینال، بر اساس شماره مرج برای چاپ یک تراکنش موفق :چاپ گردش دلخواه

 شود، استفاده میگردد.هر تراکنش محسوب می

 

 تنظیمات

 کلیدهاKVC چاپ 
 باشد. نمونه رسید چاپ شده در زیر آورده شده است.که روی ترمینال  موجود است می یاین گزینه  جهت نمایش کلیدهای

 

 :نمونه رسید مربوط به چاپ کلید ها شکل

 تغییررمز پذیرنده

 باید رمز فعلی را وارد نمایید.(شود. )برای تغییررمز پذیرنده برای تغییر رمز منوی پذیرنده استفاده می 

 بارکدخوان

 باشد.این گزینه برای فعال و غیرفعال نمودن ارتباط دستگاه با بارکدخوان می

 اطالعات پذیرنده:

 ین گزینه موقتا غیر فعال می باشد.ا

 

 


