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هردرکارتخوانرویشدهانجامهایتراکنشتسویه

بعدروزصبح5ساعت(23:45ساعتتا)روزشبانهساعت

تعطیلروزهایدربعدروز17ساعتوکاریروزهایدر

الاحتمشدهذکرساعاتدرواریزیعدمصورتدر.میباشد

بایستمیکهداردوجودبانکسویازواریزیاختالل

.شودانجامبانکسمتازالزمهایپیگیری

در سایتتراکنش هانحوه مشاهده تراکنش هازمان تسویه 

گزارشاتقسمتدرهاتراکنشمشاهدهبرعالوه

pec.irسایتطریقازتوانندمیپذیرندگان،کارتخوان

ابپذیرنده؛ورود<پذیرندگانخدمات<خدماتقسمت

شتپدرشدهدرج)پایانهسریالوپایانهشمارهکردنوارد

.نمایندهاتراکنشمشاهدهوورودبهاقدام(کارتخوان

پذیرندگاندرخت دانش 
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ایانهپگزارش گیریوضعیت 
c3300 وdemco

فشردن
F4دکمه 

گزارشات

گزارش روزانه
ساعتی

شتابی مجازی

انتخاب نوع 
گزارش مجموع 

یا ریز عملکرد

ا بگزارش گیری
وارد کردن 

تاریخ و ساعت

ایانهپگزارش گیریوضعیت 
ic3600 وnweland

فشردن
F2دکمه 

ه انتخاب گزین
«گزارش»

گزارش روزانه 
ساعتی

انتخاب گزینه 
معسرجیا ریزعملکرد

ا بگزارش گیری
وارد کردن تاریخ

و ساعت

ایانه پگزارش گیریوضعیت 
pax

انتخاب منوی 
دکمه )تنظیمات

(سمت راست صفر

نه انتخاب گزی
«گزارش»

گزارش روزانه
ساعتی

انتخاب گزینه 
معسرجیا ریزعملکرد

انتخاب نوع 
گزارش مجموع 

یا ریز عملکرد

ا بگزارش گیری
وارد کردن 

تاریخ و ساعت
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خریدتراکنش450حداقـلایجـادشرط ورود به طرح بیمه 
درتـراکـنـشتعـداداسـاسبـرکـهمی باشـدمتـوالـیمـاه3در ریـالـی50،000باالی 

پـالسـاپتو پالتینیـومی، طالیـی، نقـره ای، برنـزیسطـحپنج 
یا ینیومیپالتکه در سطح طالیی، پذیرنده هایالزم به ذکر است . می شودطبقه بندی

یشان نیز پالس قرار بگیرند عالوه بر اینکه خودشان مشمول بیمه هستند، همسر اتاپ
.از خدمات بیمه استفاده کنندمی توانند

پذیرندگانبیمه

تا 450تعداد ماهانه 
باالی تراکنش700

ریال50،000

تا 701تعداد ماهانه 
باالی تراکنش1500

ریال50،000

تا 1501تعداد ماهانه 
باالی تراکنش2500

ریال50،000

تا 2501تعداد ماهانه 
باالی تراکنش4000

ریال50،000

تعداد ماهانه بیش از 
باالی تراکنش4001

ریال50،000

پذیرندگاندرخت دانش 
کارتخواندرخت دانش دستگاه 
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نتخاباسپسوسایریگزینهازمیتوانیدابتداورودجهت
ویکدملکردنواردباتاپپذیرندگانخدماتیگزینه

در)شویدتاپپذیرندگانخدماتقسمتواردعبوررمز
راعبوررمزازگزینهمیتوانیدنیزرمزفراموشیصورت
بهتنسبهمراهشمارهوملیکدکردنواردباکردمفراموش
هکباشیدداشتهنظر،درنماییداقدامرقمی6کددریافت

درکهدباشاطالعاتیبهمربوطبایدملیکدوموبایلشماره
ازنیصورتدرواستشدهارائهکارتخواندرخواستزمان

2318ارتباطیکانالطریقازمیتوانیداطالعاتاصالحبه
.نماییداقدام

نحوه ورود به سامانه. 1

نمایشموجودهایپایانهتعدادمنهایترمینالمنویدر
مارهشتوانیدمیویرایشگزینهانتخابباکهمیشودداده

اینهکدهیدتغییرروپایانهاینبرایدلخواهناموموبایل
یماعمالتاپافزارنرمازاستفادهجهتصرفاتغییرات
تگاهدسازشدهچاپهایرسیدرویبرتغییریهیچگرددو
.گرددنمیاعمال

نسخهتالدیجیرسیددریافتگزینه ینمودندفعالباهمچنین
برایاپتافزارنرمدرکارتخوانتراکنشرسیددیجیتالیی

درسیکاغذیچاپبهنیازیدیگروگرددمیارسالشما
.داشتنخواهیدتراکنش

تالها و دریافت رسید دیجیترمینالمشاهده . 2

پذیرندگاندرخت دانش 
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باراایانهپهایتراکنشمیتوانیدهاترمینالتراکنشمنویدر
گزینهانتخابباابتدانماییدمشاهدهموجودهایفیلتراعمال

ودنماییمشخصراخودنظرموردترمینالهاترمینالهمهی
انتخابرانظرموردهایتراکنشزمانیبازهسپس
(باشدروزه7بایدانتخابیبازه)نمایید

پایانهتراکنشمشاهده ریز . 3

رادرخواست هاگزینهپشتیبانیدرخواستثبتجهت
 هاییدرخواستهممیتوانیدمِنوایندرنماییدکهمیانتخاب

تمدیریهمونماییدمشاهدهروهستپیگیریحالدرکه
.دهیدانجامراگذشتهدرشدهثبتهایدرخواست

دماتخمیتوانیدجدیددرخواستثبتگزینه یانتخاببا
کهورتصبدیننماییدانتخابروخودنظرموردپشتیبانی

رتعمی)درخواستمیتوانیدکهدرخواستنوعابتدادر
،پستیکدوتلفنوآدرسونامتغییردرخواست،کارتخوان

لویتاوتعمیر،نوعسپسونماییدثبترا(حسابتغییر
.نماییدمشخصراپیشنهادیمراجعهزمانودرخواست

نه گزیانتخاببامیتوانیدبازدرخواست هایقسمتدر
نوعمثلدرخواستجزئیاتازاطالعاتیجزئیات

ونسینتکنامدرخواست،وضعیتپیگیری،کددرخواست،
.فرماییدمشاهدهراایشانمراجعهزمان

نحوه ثبت و پیگیری درخواست ها. 4
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6

2318تماسمرکزباپذیرندهتماسازپسابتدادر
ملیدکیاپایانهشمارهاخذوکارشناسانبهاتصالو
هویتاحرازایشاناطالعاتنمایشباپذیرنده،از

.گیردمیانجامهمتاپسامانهدر

نحوه احراز هویت

نتمشکالت درگاه اینتر

نرم افزاریمشکالت 
متداولخطای های
هپایان

مغایرت مالی

لیمامغایرتوپایانهمتداولخطاهای،افزارینرممشکالتبروزصورتدر
سایتسماپایانه،شمارههمراهبهراخودمشکلبایستمیایشان،پذیرندهبرای

ایمیلابیاکردهاعالمقراردادفرمدرپذیرندهکهایمیلیبا،درگاهپیآیو

برطرفصورتدر.نمایدارسالehelp@pec.irایمیلآدرسبهسایتش
تیکتخود،مشکلاعالمو2318تماسمرکزباتماسازپسمشکل،نشدن

ساعت24ظرفکهشودمیارسالدرگاههمکارانسمتبهوثبتبررسی
شدخواهدبرطرفپذیرندهمشکلکاری

دگانپذیرنمشکالت و سؤاالت متداول 

3 2 1

پذیرندگاندرخت دانش 
(آی پی جی)درخت دانش درگاه اینترنتی 
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درخواست درگاه اینترنتی. 4

مشکالت 
نرم افزاری

خطای های
هپایانمتداول 

مغایرت مالی

ipg@pec.irآدرسبهراخودمدارکبایدباشد(شرکت)حقوقیمتقاضیاگرهااستانسایردر

تاورتصاینغیردرشودمیاعالمایشانبهایمیلدرباشدداشتهمقضیمدارکچنانچهکندارسال
باباشد(شخص)حقیقیمتقاضیاگراما.شدخواهدفعالایشانبرایاینترنتیدرگاهکاریروزدو

خواهدهمراجعمدارکدادننشانوهویتاحرازجهتمرکزیدفتریانمایندگینزدیکترینانتخاب
.کرد

3 2 1

دگانپذیرنمشکالت و سؤاالت متداول 

استان هاسایر 

استان تهران

تماسمرکزابتماسازپسباشدتهراناستاندرپذیرندهاگراینترنتیدرگاهدرخواستخصوصدر
وقتاسرعدروشدهاعالمدرگاههمکارانبهمربوطهتیکتثبتوشخصیاطالعاتاعالمو2318

.شدخواهدگرفتهتماسویبا

پذیرندگاندرخت دانش 
(آی پی جی)درخت دانش درگاه اینترنتی 
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کارماطرح 

در(کارماطرح)شارژاینترنتیپذیرندهجذبخصوصدر
بستهوارژشاینترنتیپذیرندهجذبخواستارمتقاضیکهصورتی
:بوداینترنتی

دروشدهtopup.pec.irیاوpec.irسایتواردبایدابتدا
ستدرخوا(کارماطرح)شارژپذیرندگیدرخواستثبتبخش
ساعت24طیوشدهبررسیایشاندرخواستکرده،ثبتراخود

ورایهاالزمتوضیحاتوشدخواهدگرفتهتماسایشانباکاری
.شودمیدریافتمتقاضیازهویتیمدارک

ازپسوشودمیارسالمتقاضیبرایوشدهتنظیمقراردادسپس
تعریفpgwدرپایانه،متقاضیتوسطشدهامضاقرارداددریافت

لینکنهایتدروشدهانجامtopupدرشارژلینکفعالسازیو
.گرددمیارسالپذیرندهبرای

پذیرندگاندرخت دانش 
(آی پی جی)درخت دانش درگاه اینترنتی 
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