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هذف :
ایي هحصَل تِ عٌَاى یك  Online Hostتزای سَئیچ ّای تاًكی ٍ ،ظیفِ ًگْذاری ٍ تزٍسرساًی هاًذُ حساتْای
كارت را تز عْذُ دارد.
دستَرات هالی هی تَاًٌذ ضاهل تزداضت ٍجِ ٍ ،اریش ٍجِ  ،اًتقال ٍجِ ٍ خزیذ اس حساتْای كارت تاضٌذّ .وچٌیي
اهكاى ارائِ هاًذُ ٍ گزدضْای یك حساب خاظ ٍجَد دارد.
دستَرات دریافتی هی تَاًٌذ اس كاًالْای هختلف هاًٌذ  ٍ IB ،SMS ،IVR ،PG ،POS ،ATMخَد دریافت
تاضٌذ .عالٍُ تز دستَرات  Onlineقیذ ضذُ اهكاى تزٍسرساًی هاًذُ حساتْای كارت اس طزیق گزدضْای Offline
ضعثِ ٍ یا  Onlineضعثِ ٍجَد دارد.

مخاطبان :
 تاًك ّا ٍ هطتزیاى آًْا

مسایا :
 اهكاى سزٍیس دّی تاًكْا ٍ هَسسات هالی در توام طَل ضثاًِ رٍس
 رضایت خاطز هطتزیاى تاتت دریافت خذهات تِ لحظِ
 افشایص اهٌیت
 افشایص اطویٌاى اس صحت اًجام تزاكٌص ّا
 افشایص اطویٌاى اس پایذاری سیستن
 تْثَد هذیزیت اطالعات

قابلیت ها :
 ایجاد  ONLINE HOSTتزای سَئیچ كارت
 24 در 7
 پاسخگَیی ٍ هذیزیت كلیِ تزاكٌطْای هثتٌی تز ضوارُ حساب اس تواهی كاًالْای ٍرٍدی (ATM,
)… POS, SST, SMS, IVR, IB,
 ارتثاط تا ضعة اس طزیق سیستن هذیزیت كاًال
 اتصال تِ سیستن هذیزیت كاًال
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ً گْذاری ٍ هذیزیت اطالعات كارت هطتزیاى
ً گْذاری ٍ هذیزیت اطالعات حساب ّای هتصل تِ كارت
 كٌتزل سقف تزداضت تز اساس ضوارُ كارت
 كٌتزل سقف اًتقال ٍجِ تیي حساتْا
ً یاسهٌذی ّای كارت ّذیِ ٍ حساتْا ی چٌذ كارتی
 هحاسثِ كارهشد
 اعالم لحظِ ای تغییزات رٍی هاًذُ حساب تِ هطتزیاى ( ) SMS Notification
 ثثت لحظِ ای كلیِ ٍقایع ٍ اهكاى ردیاتی ٍ كٌتزل تزاكٌص ّا
 گشارضات تزاكٌص ّا
 ارتثاط تا سیستن ّای داخلی ساسهاى

نمونه پیام ها:
 اعالم هاًذُ
 اعالم صَرتحساب (  nگزدش آخز )
 اًتقال ٍجِ داخلی ٍ ضثكِ ضتاب
 اًتقال ٍجِ اس طزیق خَد پزداسّا ٍ پایاًِ ّای فزٍش
 اًتقال ٍجِ ساتٌا
قةض
 پزداخت كلیِ ٍ
 پزداخت قثَض اس طزیق خَد پزداسّا ٍ پایاًِ ّای فزٍش
 فزٍش ضارص ایزاًسل ٍ ّوزاُ اٍل
 خزیذ ٍ فزٍش سْام در تَرس تْزاى
 اعالم آًی ٍاریش ٍ تزداضت اس حساب ّا تِ هطتزی
 خزیذ اس طزیق پایاًِ ّای فزٍش ) ٍ (POSدرٍاسُ پزداخت )(PG
 تسَیِ آًی فزٍضٌذگاى
 اعوال كلیِ تزاكٌص ّای اصالحی
 هسذٍدی ٍ رفع هسذٍدی كارت

.... 
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مشخصات فنی:
معماری فنی  :چٌذ الیِ ای  -هثتٌی تز سزٍیس  -هقیاس پذیز
معماری کارکردی  :تَسیع ضذُ  -تَاًایی تَاسى تار -تحول پذیز خطا

بستر سختافساری :
 در سطح سزٍیسدٌّذُ I series ، P series ، Z series :
 در سطح ایستگاّْای كاری  :پطتیثاًی سكَّای هختلف سخت افشاری

بستر نرمافساری :
 سیستن عاهل سزٍر Z/OS :
 سیستن عاهل ایستگاّْای كاری  :پطتیثاًی سكَّای هختلف ًزم افشاری
ٍ ب سزٍر Apache :
مذیریت بانک اطالعاتی  :پایگاُ دادُ IBM DB2
زبان و محیط برنامهنویسی Java – J2EE :
متذولوشی طراحی XP :
نحوه استقرار  :هتوزكش

