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نسل جديد نرم افزار کاربردی خودپرداز 

اهمیت دستگاه هاي خودپرداز در افزایش دسترس پذیري خدمات بانکی و برندسازي بانک ها بر کسـی پوشیده نیسـت. امروزه در 

ایران حدود 50.000 دســتگاه خودپرداز وجود دارد که تقریبا 40 درصــد از تراکنش هاي بانکی از طریق این دســتگاه ها انجام 

می شود. همچنین به طور تقریبی 20 درصد از کارمزد دریافتی بانک ها مربوط به این دستگاه هاست. بنابراین توسعه خدمات قابل 

ارایه از طریق خودپردازها و جذب مراجعین بیشتر براي آنها همواره مورد توجه بانک ها بوده است.  

ارمغان که نسل جدید نرم افزار کاربردي خودپرداز می باشد، با هدف فراهم نمودن زیرساخت الزم جهت توسعه سرویس هاي قابل 

ارایه از طریق دستگاه خودپرداز، طراحی و پیاده سازي شده است.  

سامانه مانيتورينگ ترمينال ها

بانک ها همواره در صدد افزایش دسترسی مشــتریان خود 

به خدمات بانکی مورد نیازشـان می باشـند. در این راسـتا، 

(به طور مثال  شبکه گســـــترده اي از ترمینال هاي بانکی 

) را در نقاط مختلف کشـــور ایجاد نموده اند. اما  خودپرداز

چندین مسئله حائز اهمیت در خصوص این شبکه پراکنده 

وجود دارد؛ اوال به روزرسانی نرم افزارهاي نصــــب شده بر 

روي این تــرمینال ها با توجه به پــراکندگــی آنها باید به 

. ثانیا براي حفظ  صــورت از راه دور و متمرکز انجام شــود

سطح سرویس الزم است سیســـتم مانیتورینگ با قابلیت 

کنتــرل و نظارت بـــر عملکـــرد تـــرمینال ها از لحاظ 

. سـپنتا سـامانه اي  شاخص هاي مختلف وجود داشته باشد

جهت مانیتورینگ و مدیـریت خودپـرداز، POS و یا هــر 

Client دیگر به عنوان مثال کالینت هاي شعبه به شمار

میرود.  

ويژگي های کليدی و برجسته ارمغان

توسعه خدمات نوآورانه و جذاب

تسهیل فرآیند پشتیبانی و به روز رسانی ترمینال ها
rd3  party تسهیل ارتباط با سامانه هاي

ويژگي های فنی ارمغان

نرم افزار تحت وب

امکان پشتیبانی بیش از دو زبان

پشتیبانی از صفحات لمسی

ارتباط SSL ترمینال با مرکز

بهبود در فرآیندهاي کاري برخی تراکنش ها

ويژگي های کسب و کاری ارمغان

پشتیبانی از سرویس “تماس ها” به صورت یکپارچه با 

اینترنت بانک و موبایل بانک

ثبت درخواست ساتنا و پایا

انجام انتقال کارت به شبا

بازنشانی رمز عبور درگاه هاي بانکداري مجازي

فروش ارز

صدور کارت هدیه

فعال سازي رمز یکبار مصرف کارت

برداشت وجه با اسکناس انتخابی

تغییر متن و چیدمان منوهاي خودپرداز توسط بانک

نمایش منوهاي خودپرداز بر اساس نوع کارت

ويژگی های کليدی و برجسته سپنتا 

بروزرسانی نسخ ترمینال ها از طریق سرور

دریافت پاسخ قابل اطمینان در مورد اتمام موفق فعالیت 

تعریف شده براي ترمینال

UI دینامیک 

امکان مانیتورینگ و پایش یک یا چند ویژگی مختلف 

براي ترمینال هاي مختلف به صورت گرافیکی

ارایه گزارشات متنوع و گسترده

ويژگی های کسب وکاری سپنتا

برقراري ارتباط با ترمینال و پایش ویژگی هاي مختلف آن

ارسال انواع فایل (به طور مثال نسخه و انیمیشن) به 

ترمینال و بروزرسانی ترمینال

ارسال دستورات و پیکربندي ترمینال 

تعریف توابع و زمانبند براي انجام توسط ترمینال

سپنتاارمغان
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