سامانه
تفویض اختیار شرکتی( تاش)

شهریور 1399
بانک صنعت و معدن

 .1معرفی سامانه
در راستای تفويض اختیار انجام امور بانكي در اينترنت بانک ،امكاني تحت عنوان سامانه تاش ايجاد شده
است كه از طريق آن ،مشتری ميتواند برای كاربران موردنظرش نام كاربری و رمز ورود و عملیات را
صادر كند ،سپس محدوده دسترسي به سرويسها را در قالب گروه تعريف و كاربر را به آن گروه اختصاص
دهد.
مشتری بانک که قصداستفاده
از خدمات تاش را دارد

کارکنان

 .2قابلیت های تاش
 تعريف گروه كاربران مجازی
 تعیین دسترسي گروه كاربران مجازی
 تعیین منابع و مجوزها گروه كاربران مجازی
 تعیین مقصدهای مجاز گروه كاربران مجازی
 مشاهده گزارش تاريخچه عملیات
 تعريف كاربر مجازی و رمز برای او
 تعلیق  /رفع تعلیق كاربر مجازی

منابع مالی(سپرده)

 .3مزایای کلیدی تاش
 امكان پاسخگويي به نیاز مشتريان شركتي جهت تقسیم وظايف مرتبط با عملیات مالي به
كاركنان
 امكان تعريف كاربر مجازی و ارائه دسترسي های مشخص جهت استفاده از منابع مالي كاربر
اصلي
 امكان مديريت آسان كاربران مجازی از طريق فعال /غیرفعال كردن و ويرايش گروه آنها
 امكان مانیتورينگ فعالیت های كاربران مجازی از طريق گزارش تاريخچه عملیات كاربران
 امكان گروه بندی كاربران مجازی جهت مديريت دسترسي ها
 امكان تعیین سقف مجاز تراكنش ،روزانه و ماهانه برای كاربران مجازی
 امكان تعیین مقصد مجاز (سپرده /شبا) برای كاربران مجازی

 .4عملیات تنظیم تاش
 تعريف كاربر:
 گزينه سامانه تاش را انتخاب نمايید تا به صفحه آن وارد شويد .برای افزودن كاربر جديد،
آيكن " "+را انتخاب نمايید .سپس در صفحه افزودن كاربر ،عالوه بر ورود اطالعات خواسته
شده ،بايد يک نام كاربری نیز جهت ورود شخص موردنظر به اينترنت بانک وارد نمايید.


با انتخاب گزينه ذخیره ،پیام موفقیت نمايش داده میشود .در صورتیكه قصد افزودن كاربر
به گروه های موجود را داشته باشید در همین صفحه نسبت به انتخاب گروه موردنظر اقدام
نمايید.

 پس از انتخاب ذخیره  ،به صفحه بانكداری شركتي بازخواهید گشت و نام كاربر اضافه شده
را در ستون كاربران مشاهده خواهید نمود .با انتخاب " "...رمز اول و دوم را برای كاربر
جديد ارسال نمايید .رمز اول برای ورود به اينترنت بانک و رمز دوم برای عملیات انتقال
وجه ميباشد.

 ايجاد گروه ،انتساب كاربر و تعیین منابع و مجوزها و دسترسي ها:

 برای افزودن گروه جدید ،آيكن " "+را در قسمت گروه انتخاب نمايید .سپس در صفحه
گروه جديد ،عنوان فارسي و التین برای گروه وارد و وضعیت گروه را انتخاب نمايید.
 با انتخاب ذخیره ،گروه موردنظر در لیست گروه ها قرار خواهد گرفت.
 برای تعیین منوها و سرويس های قابل استفاده توسط كاربران گروه ،دسترسیها را انتخاب
نمايید در ستون سمت راست نام منوی موردنظر را انتخاب نمايید تا سرويسهای قابل ارائه
در سمت چپ نمايش داده شود .سپس سرويس های موردنظر را انتخاب نمايید.
 با انتخاب منابع مجاز امكان انتخاب مجوزها شامل مشاهده ،برداشت ،گزارش و ويرايش
ميباشد كه بايد در رديف منبع )شماره سپردهای( كه قصد در اختیار گذاردن آن به
كاربران گروه را داريد ،انتخاب شوند.
 در منوی انتقال وجه با كلیک بر روی هر نوع انتقال در سمت چپ امكان محدود نمودن
تراكنش های روزانه ،ماهانه و هر تراكنش را ميتوان تنظیم نمود.

