به زبان ساده :فعالسازی  pushTANدر بانکداری اینترنتی
دانستنی مهم :فعالسازی را تنها هنگامی آغاز کنید که همه مدارک ضروری شما موجود باشند!
 .aشما استفاده از  pushTANرا آغاز کردهاید و از هیچ فرایند دیگر  TANاستفاده نمیکنید  اطالعات دسترسی بانکداری اینترنتی شما تغییر نمیکند .تنها یک نامه نامنویسی را از ما دریافت میکنید (نامه .)1
هنگامی که این نامه را دریافت کردید ،میتوانید فعالسازی را آغاز کنید.
 .bشما مشتری جدید بانکداری اینترنتی هستید یا از  pushTANدر کنار یک فرایند دیگر  TANاستفاده میکنید  از طریق پست به صورت جداگانه دو نامه از ما دریافت میکنید :یک نامه نامنویسی (نامه  )۱و
یک نامه دارای اطالعات دسترسی (نامه  ۲دارای نام کاربری و کد اولیه ).)(PIN
فعالسازی را تنها پس از دریافت این نامهها آغاز کنید.

 برای بانکداری اینترنتی از یک ایپلیکیشن استفاده میکنید یا نرمافزار مالی؟ در این صورت پس از آن باید فرایند  push-TANرا در آنجا تنظیم کنید.
 شیوه کار شرح داده شده به عنوان نمونه ارائه شده است و بسته به دستگاه همراه ممکن است کمی متفاوت باشد.
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نامه نامنویسی
اپلیکیشن 3S-pushTAN
با کمک
بارکد نمایش داده شده در نامه
نامنویسی (نامه  )۱را اسکن کنید.

یا با پیامک
اگر یک پیامک
دریافت کردهاید ،لینک را با
اپلیکیشن  S-pushTANباز کنید (نه
با مرورگر)

فعالسازی
رسیده است.

به پایان7

در صورت امکان
کد اولیه ( )PINخود را تغییر
دهید.
 TANالزم برای این منظور،
پیشتر به اپلیکیشن
 S-pushTANفرستاده شده
است.

پس از وارد شدن روی
« »(Jetzt freischaltenاکنون فعال
کنید) کلیک کنید .کد فعالسازی شخصی
خود را از اپلیکیشن  S-pushTANوارد
کنید و سپس با گزینه
« »(Freischaltenفعالسازی) تایید
کنید.
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کامپیوتر شخصی،
اکنون در
لپتاپ ،تبلت یا تلفن هوشمند خود ،وارد
بانکداری اینترنتی خود شوید .برای این
منظور از نام کاربری یا شناسه تایید
موجود در نامه نامنویسی (نامه  )۱و نیز
در صورت امکان از کد اولیه ( )PINخود
(نامه  )۲استفاده کنید.

اپلیکیشن را باز کنید و با
دسترسی به دستگاهتان
موافقت کنید.
رمزی را
با دستکم
 8کاراکتر (اعداد،
حروف و یک نشانه
ویژه) وارد کنید.
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1
اپلیکیشن
 S-pushTAN-Appرا از
 App Storeدر دستگاه
همراه خود نصب کنید.
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کد فعالسازی شخصی
شما اکنون در اپلیکیشن
 S-pushTANنمایش
داده میشود.
به این کد در
مرحله  ۶نیاز دارید.

