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اینترنتی    ، می توانید با وارد کردن آدرسبر روی هاسننننننت    الحسنننننننه مورد نظرتانبعد از راه اندازی صننننننندوق قرض 
فرض برای   به طور پیشصنننندوق موردنظر دسنننترسنننی پیدا کنید.  در مرورگر خود به   …www  صنننندوق به صنننور 

 درنظر گرفته شده است. 12345678 ورودو رمز  adminنام کاربری مدیر صندوق 

 

به تغییر رمز ورود  اقدام    قسنتت ازبنننناینننند  منننندیر    از ورود    پس 
 خود نتاید.

 

 حاال کار با صندوق را شروع می کنیم:

 

 بانک  تعریف

 

 از منوی نرم افزار

 

 

 را می زنیم.                    را انتخاب و اطالعا  مورد نیاز را وارد می کنیم و دکته ی 

  واسط پرداخت  درگاه/نکته: اگر در این صنححه وعنعیت بانک ایداد شنده را فیرفعال کنید، دیگر در صححه   ❖
در صننور  فیرفعال کردن بانکی، می   اسننتحاده کنید.  نام این بانک را نخواهید دید و عتال نتی توانید از آن

 ویرایش کنید.توانید به قستت بانک های طرف حساب رفته و بانک مورد نظر خود را 

 

 تنظیم درگاه / واسط پرداخت

 

افزار را انتخاب کنید.   مدنننددا از منوی نرم 

 

کاربر 1
تغییر 
رمز 

ورود من
2

بانک 1
بانک های 

طرف 
حساب

جدید2 3

 ثبت

بانک واسط /درگاه1
پرداخت 2



     

 

 ایندا چند عنوان وجود دارد که آنها را توعیح می دهیم:در 

o وقتی وارد این بخش می شننننویم بانک طرف حسنننناب را از میان بانک هایی که از انتقال به کار  صننننندوق :
قبل ایداد کرده ایم، انتخاب می کنیم و بقیه تنظیتا  را با توجه به شنننننرایط مورد نظر خودمان، اندام می 

زام آیا این درگاه به عنوان پیش فرض برای اعضننننننا نتایش داده شننننننود یا خیر و اگر الدهیم. به عنوان مثال  
ی را که از آن واریز اندام داده اسننت  آخر شننتاره کارترقم   4باید  صنناحب حسنناب  توعننیحا  داشننته باشنند  

 د.یادداشت کن
o   با واریز به حسننناب: مانند مورد قبل، بانک طرف حسننناب را انتخاب می کنیم و سنننایر تنظیتا  را متناسنننب

در   را  پرداخت یا  رسننید  شننتارهشننرایط صننندوقتان اندام می دهیم و اگر الزام توعننیحا  داشننت کاربر باید 
  قستت توعیحا  یادداشت کند.

o از درگاه پرداخت اسنننتحاده می کنند و میتواند ه  : این قسنننتت مربوط به صنننندوق هایی اسنننت کالکترونیکی
 تحت عناوین متحاوتی از قبیل ایران کیش،قوامین و ... باشد.

پس اول در قسننننتت بانک های طرف حسنننناب، بانک مورد نظر خود را می سننننازیم و بعد در قسننننتت درگاه/ واسننننط  
 پرداخت، هر یک از قستت ها را به بانک مورد نظر وصل می کنیم.

 

 تعریف گروه مشتریان

گروه مشننتریان درواقد دسننته بندی حسنناب هاسننت که حسنناب های مخت ف در گروه های متحاوتی قرار می گیرند. 
حساب داشته و در چند گروه مخت ف عضویت داشته باشد مثال دوستان، هتکالسی ها،   یک شخص می تواند چند

 .گروه کارمندان را ایداد می کنیم در ایندا خانوادگی، کارمندان، هتکاران و ... . به عنوان نتونه

نکته: چنانچه صننندوق شننتا دارای سننابقه اسننت و قصنند دارید پس انداز اعضننا را به نرم افزار گندم انتقال  ❖
نیز ایدناد کنیند   " موقنت "گروهی تحنت عنوان   نیناز دارینددهیند، در کننار تتنام گروه هنایی کنه ایدناد میکنیند، 

ا را به هتان وعنعیتی که که در این گروه فقط بخش هایی که ذکر می شنود را تغییر دهید و سنایر بخش ه
 هست رها کنید. 

 
 

 : موقتعنوان
 )هر عددی که بخواهید( 5000000: سقف وام

 )حداکثر تعداد اقساط / هر عددی که بخواهید( 18: سقف اقساط
 تومان )بهتر است مب غ باالیی باشد تا ایداد محدودیت نکند( 10.000.000  سقف پس انداز:



     

 

 

 برای ایداد گروه های مخت ف به روش زیر اقدام نتایید:

 

افنزار  را انتخاب می کنیم. ننرم  منننوی   از 

 : کارمندانعنوان

 5000000: سقف وام

 )حداکثر تعداد اقساط( 18: سقف اقساط

  %4: نرخ تسهیال 

)مب غ ثابتی اسننت که هر ماه توسننط اعضننا پرداخت می شننود و پس از بسننتن حسنناب به فرد   50000:  عضننویتحق  
  برگشت داده خواهد شد(

 )تنها یکبار پرداخت می شود و پس از بستن حساب به فرد برگشت داده خواهد شد( 30000: سرمایه اولیه

شنند و    نخواهد )تنها یکبار پرداخت می شننود و پس از بسننتن حسنناب به فرد برگشننت داده    50000:  کارمزد عضننویت 
 درآمد صندوق محسوب می شود(

)یعنی فرد باید حداقل سه ماه ماهیانه پرداخت کرده و از تاریخ عضویتش گذشته باشد تا بتواند   3: حداقل ماهیانه
 درخواست وام بدهد( 

)مب غ وام هاییسنننت که این گروه می دهد.چند مب غ را می توان با خط تیره   000.000.3-000.000.1:  مبالغ مشنننخص
 (از هم جدا کرد تا شخص درخواست دهنده از میان آنها مب غ مورد نظر خود را انتخاب کند

ها را )تعداد اقسناط پیش فرض در فرم درخواسنت وام اسنت تا وام گیرنده بتواند تعداد آن  18-14-12:  اقسناط مشنخص
 انتخاب کند که با خط تیره میتوان تحکیکشان کرد(

 تع ق می گیرد( )برای صندوق هاییست که در آن به سپرده ها سود %18: درصد سود سپرده

درصننندی از وام در حسننناب فرد مسننندود می شنننود و تنها پس از بسنننتن حسننناب به او  )  %10  درصننند / مسننندود وام:
 برگردانده خواهد شد(

تومان )در برخی از صننننندوق ها کاربرد دارد. بهتر اسننننت مب غ باالیی باشنننند تا ایداد   10.000.000  انداز:سننننقف پس  
 محدودیت نکند(

صندوق گروه 1
مشتریان جدید2 3



     

 

نرسننننیدن اقسنننناط آن، می تواند وام  ب ه )آیا در صننننور  دریافت وام و به اتتام: میتواند وام هتزمان داشننننته باشنننند
 دیگری درخواست و دریافت کند؟(

اگر روی ب ه تنظیم شنود به این معنیسنت که فرد م زم اسنت تتام مب غ بدهی : ب ه )پرداخت کل بدهکاریالتزام به  
خود را یکدا پرداخت کند و اگر خیر باشننند یعنی می تواند هر مب غی که خواسنننت پرداخت کند. به عنوان مثال اگر  

یکدا پرداخت کند و اگر خیر باشننند  تومان  600تومانی بدهکار باشننند،درصنننور  ب ه بودن باید    200فردی سنننه قسنننط  
 و به هتین ترتیب بدهی خود را پرداخت نتاید( 100و در پرداخت دیگر  50میتواند در یک پرداخت 

منظور از بدهی، بدهی جاری می باشند. یعنی در موقد درخواسنت وام باید ب ه ) :نداشنتن بدهکاری / درخواسنت وام
 پرداخت کرده باشد یا خیر( تتام اقساط و ماهیانه ها را تا آن تاریخ

 ب ه سود سپرده دارد:

 ب ه پرداخت اینترنتی فعال:

و در نهایت                     می کنیم. گروه کارمندان سنننننناخته شنننننند. به هتین ترتیب می توانید گروه های مخت حی  

 یک قوانین متحاوتی تعریف کنید.ایداد و برای هر 

 

 کاربرتعریف 

 صندوق است. کاربران )اعضا(اال نوبت تعریف ح

 

از منوی نرم افزار را   انتخاب می کنیم.   

 

وارد میکنیم و در انتهنا دکتنه ی                      را می زنیم. اما باید به چنند نکتنه در این بخش اطالعا  مورد نیناز را  
 توجه کنیم:

 پیام ها و اخطارها : ❖
هر دو  از بین دو مورد ایتیل و نام کاربری حداقل یکی از این دو باید نوشنننته شنننوند. البته درصنننور  تتایل   .1

 قستت را می توان تکتیل کرد.
 .باشدمانند @ ؟ و بدون عالمت هایی  نام کاربری یا باید با حروف التین یا اعداد .2

 تایید

کاربر تعریف              1
کاربر 2

 ایجاد



     

 

 هر ک ته ای مانند اسم مشتری یا هر نام دیگری می تواند به عنوان نام کاربری درنظر گرفته شود. .3
تنها مدتوعه ای از اعداد باشنننند. تعداد کاراکترهای رمز ورود رمز ورود می تواند ترکیبی از حروف و عدد یا  .4

 کاراکتر باشد. 8باید حداقل 
را به عنوان   8_1شننخصننی رمز عبور درنظر گرفته شننود، سننیسننتم به طور پیش فرض اگر فراموش شننود برای  .5

 رمز قرار می دهد که خود فرد یا مدیر می تواند از قستت تغییر رمز، آن را تغییر دهد.
  اسنت معرف )شنناسنه مشنتری( شنناسنه  کردن وارد به  نیاز شنود اندام  کاربر یا مشنتری  توسنط نام  ثبت اگر .6

 وارد  معرف عنوان به  را  مدیر ی  شنننناسنننه  توانند  می هته  مثال عنوان به.  باشننند  صنننندوق اعضنننای  از باید  که
حسناب. اما اگر این ثبت نام توسنط مدیر اندام شنود،    شنتاره  نه شنود  وارد  باید  شنناسنه که  کنید توجه.  کنند

 سیستم به صور  خودکار شناسه مدیر را برای افراد در نظر می گیرد.

 

 ربریفعال سازی حساب کا

 پس از تعریف مشتری نوبت فعال سازی حساب کاربری مشتری است.

 فعالو  فیر فعالبه طور ک ی دو حالت داریم: 

به این معنیسنننننت که او اجازه ی اندام کاری را باشننننند    فیر فعال اگر وعنننننعیت حسننننناب کاربری فردی  •
ر بنا ننام کناربری و رمز نرم افزانندارد. یعنی حتی منوهنای نرم افزار را هم نخواهند دیند و پس از ورود بنه 

 ورود خود، با این صححه مواجه خواهد شد:

 



     

 

 

اشد اما دسترسی به منوهای باشد، مداز به دیدن منوی نرم افزار می ب  فعال اگر حساب کاربری فردی   •
ه افتتاح حسننناب از طرف مدیر می باشننند.به این  مشنننروط ب حسننناب، عت یا  مالی،وام و ارسنننال تیکت

به این منوها هم دسننترسننی پیدا معنی که اگر مدیر برایش افتتاح حسنناب اندام داده باشنند، می تواند  
کند اما اگر این افتتاح حسننننننناب از طرف مدیر هنوز صنننننننور  نگرفته باشننننننند فرد با ورود به بخش های 

 " روبرو خواهد شد.کنید حساب فتتاحا درخواست ابتدا لطحامخت ف دائتا با پیام "
دسننترسننی به نام کاربری و  اگر ثبت نام یا تعریف مشننتری از طرف مدیر اندام شننده باشنند و مشننتری   ❖

رمز عبور نداشنته باشند یا قرار باشند صنندوق تنها از طریق چند مدیر اداره شنود و اعضنا اجازه ی ورود 
چون تتام   فیرفعال بودن حسننننننناب کاربری فرد تحاوتی نداردنداشنننننننته باشنننننننند، در این حالت فعال یا 

تنظیم    گرچه بهتر اسننننت در وعننننعیت فیرفعالعت یا  مالی و تغییرا  توسننننط مدیر اندام می شننننود.
درواقد فعال و فیرفعال بودن حسنننناب کاربری موقعی کاربرد دارد و تاثیرگذار اسننننت که   .شننننده باشنننند

مداز باشنننند که حسننناب خود را، خودشنننان مدیریت  اعضنننای صنننندوق و صننناحبان حسننناب بخواهند یا  
 کنند.

 

 بهمنو    قستت از  فردتغییر وععیت حساب کاربری  جهت   وارد شده،

  

سنننننننتنت  پس از ینافتن شنننننننخص مورد نظر از ق اقدام به تغییر 

 

 ک یک می کنیم.                          دکته ی  روی حساب کاربری نتوده و در انتهاوععیت 

 

 افتتاح حساب

را به نرم افزار گندم نکته: چنانچه صننننندوق شننننتا دارای سننننابقه اسننننت و قصنننند دارید پس انداز اعضننننا  ❖
مطنالعنه  در این آموزش  بخش انتقنال حق عضنننننننوینت هنا را    ،انتقنال دهیند، لطحنا قبنل از افتتناح حسننننننناب

 نتایید. 

 

کاربر فهرست 1
مشتریان 2

ویرایش تنظیمات 1
بیشتر 2

 به روز رسانی



     

 

 

 منوی هر مشتری که تعریف و ثبت نام شد شناسه ای به او تع ق می گیرد که از 

 

توان به این شناسه که در کنار نام هر مشتری نوشته شده است دسترسی داشت. برای افتتاح حساب دو روش    می
 وجود دارد:

 

 

و    بننننننروینننننم o   :اول تنواننینمروش  منی  روش  اینن  بنخنش  در   بننننه 

مورد نظر افتتاح حسنناب اندام  برای مشننتریکردن شننناسننه مشننتری و تکتیل سننایر قسننتت ها پس از وارد 

 .دهیم

 

بنننننه  اقننننندام  o  :تنواننین  روش دوم منی  اینن روش  منننوی  مدر    از 

در مقابل نام هر مشتری گزینه ای به نام                              وجود   . به این ترتیب کهحساب نتاییمافتتاح  

 ک یک بر روی این دکته می توانیم مراحل افتتاح حساب را اندام دهیم.دارد که با 

از به یافتن مشننتری خاد در میان فهرسننت مشننتریان، می توانیم از امکان جسننتدو اسننتحاده  در صننور  نی ❖
 اندام دهیم. را یافتن فرد مورد نظر افتتاح حساب کنیم و پس از جستدو و

 

کاربر فهرست1
مشتریان 2

حساب افتتاح 1
حساب 2

کاربر فهرست 1
مشتریان 2

 افتتاح حساب



     

 

 

حسننننننننناب افتتنناح   پس از افتتاح حسناب مدیر می تواند از منوی  

 ببیند.شده را 

 ر فیرفعال است.این حساب در حال حاع

توجه داشنته باشنیم که این حسناب با حسناب کاربری تحاو  دارد و فعال و فیرفعال بودن هر کدام معنای   ❖
 درباره فعال سازی حساب کاربری در مرح ه سوم توعیح کام ی ارائه شد.دارند.متحاوتی از هم 

 

 فعال سازی حساب 

 :پرداخت

. پرداخت می تواند رای اولین بار، کافیسنت یک تراکنش مالی از این حسناب صنور  پذیردبرای فعال سنازی حسناب ب
 از طرف مدیر یا مشتری اندام پذیرد.

حتتا باید شننننامل پرداخت سننننرمایه اولیه و کارمزد عضننننویت )هردو( باشنننند تا یا پرداخت  تراکنش مالی  این   ❖
ا دیگری هم تحسنننناب فعال نخواهد شنننند    شننننودحسنننناب فرد فعال شننننود. اگر تنها یکی از این دو پرداخت  

 شود.پرداخت 

 ستحاده کنیم:بخواهیم این پرداخت را اندام دهیم از یکی از سه روش زیر می توانیم ا مدیروقتی به عنوان 

 

 روش شتاره یک ▪

 

و   شننننننننوینم  منی  بننخننش  وارد  منننننو  از 

و در انتها دکته ی                                     را   اطالعا  مورد نیاز را وارد کرده  ورورد به صححه پرداخت،    پس از

 می زنیم.

حساب فهرست 1
حسابها 2

حساب فهرست 1
حسابها پرداخت2 3

 پرداخت/ثبت



     

 

 

 

 روش شتاره دو ▪

 

می شنننویم. شنننتاره حسننناب مورد نظر را وارد  بننخننش  وارد  منننننو  از 
 . می کنیم

 

وارد صننححه ای می شننویم که اطالعا  حسنناب فرد نوشننته شننده اسننت. شننتاره حسنناب در این صننححه قابل ک یک  

وارد                     اسننننت که با ک یک بر روی این شننننتاره وارد صننننححه ی حسنننناب ها می شننننویم و با زدن دکته ی  

 را می زنیم.                               دکته ی     اطالعا  مورد نیاز را وارد کرده و سپس  ،صححه ی پرداخت شده

 

 روش شتاره سه ▪

 

شنده و شنتاره حسناب مورد نظر را وارد می  بنننخنننش  وارد  منننننننو  از 

از وارد کردن اطالعا  مورد نیاز دکته ی                                     را حه پرداخت می شنویم و پس  صنحکنیم. وارد  

 می زنیم.

فراموش نکنیم که مب غ وارد شننننده باید حتتا حداقل به اندازه ی مدتوع سننننرمایه اولیه و کارمزد عضننننویت   ❖
 باشد تا حساب فرد فعال شود.

اندام شنود می تواند از روش شنتاره دو و سنه   مشنتری و صناحب حسناب اگر قرار باشند این پرداخت توسنط   ❖
 استحاده کند.

حساب صورت 1
حساب 2

 پرداخت

 پرداخت/ثبت

عملیات 
مالی پرداخت 1

هوشمند 2

 پرداخت/ثبت



     

 

 

 :تایید نهایی

 مشتری منتظر تایید نهایی مدیر می ماند تا پس از تایید نهایی مدیر حساب او فعال شود. ،بعد از پرداخت

اما مدیر برای بررسنننی و تایید نهایی این پرداخت )چه خود او اندامش داده باشننند چه مشنننتری( باید از منو به 

وارد شنود. در ایندا مشنتری و پرداخت مورد نظر را می  بننخننش  

 بینیم. 

 امکان جستدو نیز می توانیم برای یافتن پرداخت مورد نظر خود استحاده کنیم.از 

وارد                             هتانطور که مشخص است وععیت پرداخت در انتظار بررسی قرار دارد که با زدن دکته ی  

 را می زنیم.                      دکته ی   صحت عت یا   صححه ای می شویم و پس از بررسی و تایید

 حساب فرد تغییر وععیت داده و فعال می شود. ،پس از تایید

 اگر پرداخت ها به صور  انالین اندام شوند دیگر نیازی به تایید مدیر نیست. ❖

 

 انتقال سوابق پس انداز و وام های اعضا به نرم افزار گندم

صننندوق هایی که سننال هاسننت در حال فعالیت هسننتند هتیشننه این نگرانی را مطرح می کنند که تک یف سننابقه ی 
نحوه انتقال پس انداز و وام اعضنننا به نرم افزار را توعنننیح   مرح ه  اعضنننا و پس انداز هایشنننان چه می شنننود. در این

 داد.خواهیم 

 

"منازاد حق عضننننننوینت  نکتنه: قبنل از هر اقندامی از منوی مندیرینت وارد بخش تنظیتنا  نرم افزار شنننننننویند و  ❖
 تغییر دهید. "ب ه"بگذارید و پس از اتتام انتقال این وععیت را به  "خیر"را روی سررسید نشده" 

عملیات 
مالی فهرست 1

عملیات 2

 بررسی/نمایش

 تایید نهایی



     

 

 انتقال حق عضویت)پس انداز( ها

تعریف گروه  ، در زمنان  قبنل از افتتاح حسنننننناب اعضنننننننا و    پس از ثبنت ننامبرای انتقنال پس اننداز اعضنننننننا بنه نرم افزار 
تعریف کنید. در این گروه فقط بخش هایی که ذکر می شننود را تغییر   " گروه موقت "گروهی تحت عنوان  ، مشنتریان 

 دهید و سایر بخش ها را به هتان وععیتی که هست رها کنید. 

 : موقتعنوان

 )هر عددی که بخواهید( 5000000: سقف وام

 )حداکثر تعداد اقساط / هر عددی که بخواهید( 18: سقف اقساط

 تومان )بهتر است مب غ باالیی باشد تا ایداد محدودیت نکند( 10.000.000  سقف پس انداز:

بنه صنننننننور  پیش فرض روی امروز قرار دارد  پس از ایدناد گروه جندیند، اقندام بنه افتتناح حسننننننناب کنیند. تناریخ افتتناح  
  )تغییر ندهید(

عنوان پس انداز و حق عضنویت تا پس از افتتاح حسناب وارد پرداخت هوشنتند می شنویم و جتد مبالغی که فرد به 
و با توعنننننیحا  "انتقال مانده از   پرداخت کرده اسنننننت را وارد و از روش آفالین یعنی واریز به کار  صنننننندوقامروز  
با تایید مدیر کل مب غ واریز شده به عنوان   ر دارد.پرداخت میکنیم که پس از پرداخت نیاز به تایید نهایی مدی  قبل"

 پس انداز در صور  حساب قابل مشاهده می باشد.

،  " منوی حسناب "بعد از انتقال پس انداز تتام اعضنا، باید به تغییر گروه مشنتری آن ها اقدام کنید. برای این کار از 
ی که قبال آن مناسب  ز موقت به گروهرا ا  " گروه مشتری "هر حساب شوید و    " ویرایش "وارد بخش    " فهرست حساب "

 تغییر دهید. را ایداد و شرایط آن را مشخص کرده اید،

 

 انتقال اقساط وام ها

 کنیم وام های که در حال حاعر فعال هستند را به نرم افزار گندم منتقل کنید. پیشنهاد مینکته:  ❖

 دارای مشخصا  زیر می باشد:ال اطالعاتش را داریم قبه عنوان مثال کاربری که قصد انت

 69کاربر نتونه / شتاره حساب 

ابتدا قسنط خود را پرداخت نتوده. پس    9 وامی دریافت کرده و تا امروز    1/11/96فرض می کنیم این کاربر در تاریخ 
  توانید یک شنتاره حسناب فرعنی  ) شنتا می  برای فرد درخواسنت وام دهیم و مدیر آن را تایید کند.توسنط مدیر  باید  

 را به عنوان عامن در نظر بگیرید( 1000مانند 



     

 

  مسیر زیر درخواست وام را ثبت کنیدبرای درخواست وام از 

 

 

 

 

باید شنننتاره حسننناب مورد نظر، مب غ وام اعطا شنننده، تعداد اقسننناط، عنننامن اول که شنننتاره حسننناب مدیر یا یکی از 
 اعضای صندوق می باشد و مدارک الزم را وارد می کنیم.

رم افزار دارید باید ها را در نقصنننننند بارگذاری آندریافت وام مدارکی دریافت شننننننده اسننننننت و  نکته: اگر برای   ❖

بنارگنذاری کنیند   کناربر از منوی      مندارک را در صنننننننححنه

 و بعد درخواست وام دهید. 

 ، باید از منوی اما اگرنتی خواهید در نرم افزار بارگذاری کنید و تنها به صور  فیزیکی دریافت مدارک دارید

 

   "خیر"را به حالت   "دریافت مدارک قبل از درخواست وام"

 

 .دهیدتغییر 

 

بعند از ثبنت درخواسننننننننت مندیر بنایند آن را تناییند و پرداخنت کنند. تناریخ پرداخنت وام را بنایند هتنان تناریخی کنه وام را 

را  درینننافنننت کرده اسننننننننننت   اعطنننای وام  ینننا  پرداخنننت  تننناریخ                        و              وارد می کنیم و  1/11/96وارد کنیم. پس 

 . ی زنیمم                سپس 

کاربر ارسال 1
مدارک 2

مدیریت تنظیمات1 2

 تایید

 پرداخت

وام درخواست 1
وام جدید2 3



     

 

  "رفتن به صننححه پرداخت ها"بر روی  صنننححه ای می شنننویم که بعد از بررسنننی، تایید پرداخت وام را می زنیم.  وارد  

 .                     شتاره چک و تاریخ سر رسید را وارد می کنیم و بعد  ک یک می کنیم.

گرد و اصنالح سنند . و بعد  نکته: اگر در این حالت اشنتباهی صنور  گیرد ابتدا باید تایید کنیم و بعد عقب   ❖
 از اصالح، مددد تایید می کنیم.

 

حال برای ثبت اقسنناطی که تا کنون پرداخت شننده اسننت از منوی  

 است وارد می کنیم.69انتخاب کرده و شتاره حساب مورد نظر را که در این مثال را 

از تاریخ اعطا وام تا امروز به صنننننور    می باشننننند.    " وام"  الگوی پرداخت" و  واریز به کار  صننننندوق روش پرداخت "
 و تایید نتایید.اقساط پرداخت شده تا امروز مب غ  وارد ماهیانه اقساط پرداخت نشده دیده میشود ! به میزان 

 

د نتیده و بررسی حساب مورد نظر می توانی منوی     بنننه  رفتن  بنننا 

 .را مشاهده نتاییداقساط پرداخت شده  انتقال 

 اتصال حساب ها به یکدیگر

گاهی اوقا  در بعضننننی ازصننننندوق ها حسنننناب هایی هسننننتند که متکن اسننننت گروهی بوده و توسننننط یک سننننرگروه  
مدیریت شنننننوند. به عنوان مثال پن  نحر از اعضنننننای یک خانواده ای عضنننننو یک صنننننندوق قرض الحسننننننه خانوادگی 

ی خانواده خودش وارد نرم افزار شنود و پرداخت ها هسنتند. تتایل اعضنا بر این اسنت به جای اینکه هر یک از اعضنا
و سننایر کارها را اندام دهد یک نحر مثال پدر به عنوان سننرگروه به حسنناب سننایر اعضننای خانواده دسننترسننی داشننته 

 باشد و آن ها را مدیریت کند.

افزار خارج و مدددا   با اتصال حساب ها به یکدیگر، دیگر نیاز نیست که پدر برای ورود به هر حساب یک بار از نرم
و برای نرم افزار شنود. زیرا سنرگروه به تتام حسناب های متصنل به خود دسنترسنی دارد  وارد فرد بعدی  با نام کاربری  

 تایید نهایی

عملیات 
مالی پرداخت 1

هوشمند 2

وام 1
وام های 
تسویه 
نشده

2



     

 

وارد صننححه پرداخت حسنناب مورد نظرش شننود و یا   می تواند  زدن یک دکتهبا اندام عت یا  مالی، بسننیار سنناده و  
این کار عالوه بر اینکه در وقت صنرفه جویی خواهد شند، از نگهداری و   با  درخواسنت وام برای آن حسناب ثبت کند.

ی های پرداخت  به خاطر سنننپاری رمز های مخت ف توسنننط سنننرگروه ج وگیری خواهد کرد و از پیچیدگی ها و دشنننوار
 نیز کاسته خواهد شد.

 : نحوه اتصال حساب ها به یکدیگر

گیرد که هنگام اتصنننال حسننناب ها به یکدیگر به این  در هنگام ثبت نام به هر کاربر یک شنننناسنننه تع ق می   ❖
 شناسه نیاز داریم.

داریم.   15،  14،  13،  12،  11شننناسننه های با و به ترتیب    5،  4،  3،  2،  1فرض کنید پن  حسنناب با شننتاره حسنناب های 
روش   به  را سننرگروه قرار دهیم و سننایر حسنناب ها را به آن متصننل کنیم.  11با شننناسننه ی   1قرار اسننت شننتاره حسنناب  

 :عتل می کنیمزیر 

 

را انتخاب می کنیم. در بخش جسنتدو شنتاره حسناب  منننوی  از 

متصننل شننود نوشننته و بر روی    1قرار اسننت به حسنناب  را که    2  2ک یک می کنیم. حسننننناب شنننننتاره  

،  " شنناسنه مشنتری )متصنل( "شنوید. در قسنتت   خواهند شنننننننند. وارد بخش    برای شنننننننتنا نتنایش داده

کنیم و دکته ی                      را می زنیم. به این ترتیب حسناب شنتاره  می  اسنت را وارد    11شنناسنه ی سنرگروه که  

 متصل شده است. 1به حساب شتاره  2

و شنناسنه ی   می شنویم 5،  4،  3. یعنی وارد حسناب شنتاره  برای سنایر حسناب ها نیز به هتین روش اقدام می کنیم 
 وارد می کنیم." ری )متصل(شناسه مشت" که متع ق به حساب سرگروه می باشد را در بخش  11

متصننل شننده اند. به این معنی که هرگاه سننرگروه وارد حسنناب خود شننود   1حاال این چهار حسنناب به حسنناب شننتاره  
کند و    می تواند سننننننایر حسنننننناب های متصننننننل به خود را ببیند، وعننننننعیت آن ها را بررسننننننی و بدهی ها را پرداخت

 درخواست وام برای هر یک از آنها دهد. 

حساب فهرست 1
حساب 2

 جستجو

 ویرایش



     

 

صنبا صنبایی را به عنوان سنرگروه در نظر گرفتیم و چهار حسناب   141که در تصنویر پایین می بینید حسناب    هتانطور
دیگر را به او متصننل کردیم. این فرد با ورود به نرم افزار و ک یک بر روی حسنناب خود سننایر حسنناب های متصننل به 

 خواهد بود.خود را خواهد دید و قادر و مداز به اندام انواع عت یا  برای آن ها 

 

 
 

 

 وامدرخواست 

 ک یک کنید.                   دکته رویرا انتخاب کنید و سپس  وام زیر منو درخواست ،ابتدا در منو وام

شنتاره حسناب وام گیرنده را وارد کنید )در صنورتی که کاربر خودش از پنل کاربری درخواسنت    در فرم باز شنده
شنننتاره حسننناب ط و در نهایت حداقل یک  اتعداد اقسننن  ،مب غ  .را ثبت کند نیاز به وارد کردن این گزینه نیسنننت(

 ثبت کنید.نیز عامن را 

 به عنوان عامن به کاربران معرفی کنید.نکته:  می توانید یک شتاره حساب مانند شتاره حساب مدیر را  ❖
 پیام ها و اخطارها : ❖
  نداشنننتن   "توان در گروه مشنننتریان گزینه   در  فرم درخواسنننت وام اگر وام گیرنده بدهی داشنننته باشننند می .1

 .قرار دهید تا امکان درخواست وام را نداشته باشد "ب ه"را روی  " وام درخواست/  بدهکاری
قرار دهید   " ب ه "را روی    " ؟ وام  درخواسنننننت   از  قبل  مدارک   دریافت "گزینه می توانید در تنظیتا  مدیریتی   .2

 را ثبت کنند.خود  نتوانند درخواست وامرا ارسال نکرده اند  الزم تا مشتریانی که هنوز مدارک

 

 

 

 جدید  



     

 

 اعطا وام

در صنننورتی که مب غ و تعداد مورد تایید   .ک یک کنیددکته                    در فهرسنننت درخواسنننت های وام روی  

 ک یک کنید. و سپس روی دکته                                      است روی دکته 

 
داخت وام به صنور   در این صنححه با زدن دکته تایید پر   .شنود  روی پرداخت مشناهده میتصنویر فوق بعد از ک یک  

 .قابل بررسی است "فهرست عت یا  مالی"،   "عت یا  مالی" یدر منو                                یک سند به حالت

 

 پیام ها و اخطارها : ❖
  قابل پرداخت، تعداد اقساط و تاریخ پرداخت وام قابل تغییر و تنظیم بر اساس نظر مدیر می باشد. مب غ .1
نتایش    1,667,000هر قسنننننط را    مب غبه طور مثال اگر سنننننیسنننننتم    .قسننننناط باید رو به پایین رند شنننننودا  مب غ .2

رند کنید اما با عددی پایین تر از عدد سنیسنتم قابل رند شندن اسنت    1,670,000توانید آن را به    نتی  ،میدهد
 .شود یدر آخرین قسط لحاظ مکه مب غ باقی مانده به طور خودکار   1,650,000مانند 

 بررسی

 پرداخت   بررسی

 

 در انتظار بررسی    


