راهنمای استفاده از

پرداخت الكترونيكي
تاريخ تهيه1231/6/32 :
تاريخ آخرين ويرايش31/7/2 :

فهرست مطالب
-1

پرداخت الكترونيكي 2 .................................................................................................

 -2افزايش اعتبار2 .........................................................................................................
 -1-2تقاضاهای درخواستي شركت 2 .........................................................................................
 -2-2مشخصات اعتبار 3 ......................................................................................................
 -3تراكنشهاي بانكي 6 ..................................................................................................
-4

تراكنشهاي اعتبار شركت 7 ........................................................................................

راهنمای كاربران ساجات – پرداخت الکترونیکي

 -1پرداخت الكترونيكي
هزينههای قانوني كارشناسي كه پیش از آن به بانك واريز و رسید آن ارائه ميشد ،از اين پس بايد به صورت الکترونیکي پرداخت شود.

در صفحه نمايش كامپیوتر روی نشان

كلیك كنید تا پنجره پرداخت الکترونیکي مانند شکل  1باز شود.

شكل 1

 -2افزايش اعتبار
شکل  1پنجره پرداخت الکترونیکي را در حالتي نشان ميدهد كه روی زبانه ”افزايش اعتبار“ كلیك كنید .در اين پنجره  3قاا وجاود
دارد .قا باال مشخصات شركت را نشان ميدهد.
 -1-2تقاضاهاي درخواستي شركت
قا میاني هزينههای كارشناسي را نشان ميدهد كه به تقاضاهای شركت تعلق گرفته است .اگر شركت اجازه بایش از ياك تقاضاا را
داشته باشد ،در اين قا هزينه تمام تقاضاها ديده ميشود .با كلیك روی نشان در رديف يك تقاضا ،جزئیات آن تقاضا مانند شکل
 2در يك پنجره جدا نمايش داده ميشود.
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شكل 2

 -2-2مشخصات اعتبار
قا پايین شکل  ،1مشخصات اعتبار را نشان ميدهد .با كلیك روی جايي از سطر يك تقاضا در قاا میااني ،هزيناه كارشناساي آن
تقاضا در قا مشخصات اعتبار درج ميشود .از شکل  1پیداست كه با انتخا اولین تقاضا كه مربوط به مشاور است ،هزينه آن به مبلغ
 300330333ريال در مشخصات اعتبار درج شده است .مبلغ  560ريال اعتبار شركت كه در شکل  1نشان داده شاده مبلغاي اسات كاه
شركت پرداخت كرده و هنوز بابت تقاضايي به هزينه گرفته نشده است .اگر اعتبار شركت برای هزينه كارشناسي كافي نباشد ،باهطاور
پیش فرض كمبود آن به عنوان مبلغ درخواست درج ميشود .اما اگر اعتبار شركت برای هزينه كارشناسي كافي باشد ،مبلاغ درخواسات
پیشفرض صفر خواهد بود .مبلغ درخواست پیشفرض هرچه باشد ،شركت ميتواند آن را پاك كرده و هر مبلاغ ديراری ،كمتار و ياا
بیشتر را درج كند .پس از انتخا تقاضا ،اگر اعتبار شركت برای هزينه كارشناسي كافي نباشد و يا در مستطیل مبلغ درخواست عاددی
درج شود ،پايین و سمت چپ شکل  ،1گزينه ”پیشنمايش هزينه“ فعال خواهد شد .با كلیك روی اين گزينه پنجره افزايش اعتبار مانند
شکل  3باز ميشود .اگر مقدار ”مبلغ درخواست“ صفر باشد و متقاضي مبلغي در مستطیل جلوی آن وارد كند ،اگرچه گزينه ”پیشنمايش
هزينه“ غیر فعال خواهد بود ،اما با كلیك روی آن فعال شده و همان پنجره افزايش اعتبار باز خواهد شد.

شكل 3

تلفن همراه را در جای خود وارد كرده و روی دگمه ”ارسال به بانك“ كلیك كنید .با اين كار صفحه عملیات پرداخت اينترنتي بانك
ملي مانند شکل  4نشان داده ميشود .مبلغ اين دستور پرداخت همان است كه در پايین شکل  1تعیین شده است و حداكثر آن نبايد از
آن چه در كارت بانکي شما تنظیم شده است بیشتر باشد .اگر بخواهید مبلغ بیشتری واريز كنید ،بايد در چند مرتبه انجام دهید.
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شكل 4

اطالعات كارت بانکي خود را كه ميتواند هر يك از كارتهای شبکه ”شتا “ باشد در بخش اطالعاات كاارت وارد كنیاد .بارای وارد
كردن اعداد ،ميتوانید از صفحه كلید نشان داده شده استفاده كنید تا ردپای اعداد تايپ شده در كامپیوتر شما بجا نماند .در وارد كاردن
اطالعات كارت دقت كنید زيرا با كوچكترين اشتباه ،تراكنش بانکي انجام نخواهد شد .اعداد مشخص شاده در تصاوير را درمساتطیل
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سفید تايپ كنید .اگر اعداد تصوير ناواضح است ،يا روی نشان بلندگو كلیك كنید تا اعداد برای شما خوانده شود ،و يا روی نشان
كلیك كنید تا تصوير ديرری نشان داده شود .در پايان اگر از پرداخت اطمینان داريد ،روی دگمه ”پرداخت“ كلیك كنیاد .اگار باه هار
علتي تراكنش بانکي انجام نشود ،مثالً موجودی حسا شما ناكافي باشد ،رمز دوم و يا  CVV2كارت را اشاتباه وارد كنیاد ...،سیساتم
پرداخت اينترنتي بانك ملي پیامي نمايش ميدهد كه يك نمونه آن در شکل  0نشان داده شده است .با كلیك روی دگمه ”بازگشت به
سايت مبداء“ به سايت ساجات برميگرديد و سیستم ساجات پیامي مانند شکل  6نمايش ميدهد زيرا پرداختي انجام نشده است.

شكل 5

شكل 6

اگر كار به درستي انجام شده باشد ،از طرف سايت بانك ملي پیامي كه در شکل  5نشان داده شده است دريافت ميشود.

شكل 7

همانطور كه در پیام و با رنگ قرمز نشان داده شده است ،بايد پیش از آن كه  10دقیقه برذرد ،روی دگمه ”تأيید پرداخت“ كلیك كنید
وگرنه تراكنش ناتمام تلقي ميشود و از حسا شما پولي برداشت نميشود .باالی پیام و سمت چپ ،زمان باقي مانده نشان داده شاده
است .با كلیك روی دگمه ”تأيید پرداخت“ پس از پايان مهلت ،به سیستم ساجات برگشته و چون پرداخت انجاام نشاده اسات ،هماان
پیامي نمايش داده ميشود كه در شکل  6نشان داده شده است.
اگر پیش از گذشت  10دقیقه روی دگمه ”تأيید پرداخت“ كلیك كنید ،تراكنش انجام شده و سیستم پیامي نمايش ميدهد كه در شکل
 8نشان داده شده است و مبلغ واريز شده به اعتبار شركت افزوده ميشود.
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شكل 8

 ،بايد گزينه ”هزينه قانوني
در اين حالت اگر اعتبار شركت برای هزينههای كارشناسي تقاضاها كافي باشد ،با كلیك روی نشان
كارشناسي به خزانه داری كل كشور واريز شده است“ تیك خورده باشد .هنرامي كه در پنجره ”كنتارل نهاايي و ارساال“ روی دگماه
”ارسال نهايي“ كلیك كنید تا پرونده شركت به مرجع رسیدگي كننده فرستاده شود ،هزينه كارشناسي تقاضاها از اعتبار شركت برداشته
ميشود .اگر به هر علت كارشناس پرونده را برگرداند ،هزينه برداشتي به صورت افزايش اعتبار ،باه شاركت برگشات داده مايشاود و
شركت ميتواند برای هزينه كارشناسي تقاضاهای ديرر از آن استفاده كند.
هنرامي كه روی دگمه”ارسال به بانك“ در شکل  3كلیك كنید ،از سوی سیستم ساجات يك سفارش با شمارهای كه در باالی شاکل
 4مشخص شده است ،به سوی سیستم پرداخت اينترنتي بانك ملي فرستاده شده ميشود .اگر پاسخ اين سفارش از سوی بانك ملي به
سیستم ساجات فرستاد شده و سیستم ساجات آن را دريافت كند ،يکي از دو پیام شکل  6و يا شکل  8نشان داده ميشود .اما اگر به هر
علتي پاسخ آن سفارش از سوی سیستم پرداخت اينترنتي بانك ملي دريافت نشود ،وضعیت آن سفارش نامشخص است و معلوم نیست
عملیات پرداخت انجام شده و يا نشده است .هنرامي كه بارديرر روی نشان ”پرداخت الکترونیکي“ كلیك شود ،پیامي مانناد شاکل 9
نشان داده ميشود .با كلیك روی دگمه ”بررسي وضعیت سفارش“ ،سیستم سااجات وضاعیت آن سافارش را از باناك ملاي اساتعالم
ميكند .سیستم ساجات با دريافت پاسخ از سايت بانك ملي ،آن را در فهرست تراكنشهای بانك وارد ميكند .اگر سافارش منجار باه
واريز به حسا شده باشد ،مبلغ واريز شده به اعتبار شركت افزوده ميشود.

شكل 9

 -3تراكنشهاي بانكي
با كلیك روی زبانه ”تراكنشهای بانکي“ ،فهرست تمام تراكنشهای میان ساجات و بانك همراه با وضعیت هركادام مانناد شاکل 13
نشان داده ميشود.
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شكل 11

اين شکل نشان ميدهد يکي از سفارشها به مبلغ  203330333ريال با موفقیت انجام شده و به آن سفارش شماره پیریاری داده شاده
است و سفارشهای ديرر به علتي كه توضیح داده شده موفق نبوده است  .مبلغ سفارشهای موفق به اعتبار شركت افزوده ميشود.

 -4تراكنشهاي اعتبار شركت
با كلیك روی زبانه ”تراكنشهای اعتبار شركت” ،مانند شکل  11فهرست تراكنشهايي نشان داده ميشود كه با موفقیت انجاام شاده
است و از طرف شركت مبلغي به بانك واريز شده است و يا بابت هزينههای كارشناسي ،از اعتبار شركت برداشت شده است.
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شكل 11
شكل

ستون بدهکار ،هزينه كارشناسي تقاضاها است كه از اعتبار شركت برداشت شده است .ستون بستانکار ،مبلغ واريزی شركت باه عاالوه
اعتبار برگشتي ناشي از عودت پرونده است .ستون مانده ،اعتباری است كه پس از كسر هزينه كارشناسي تقاضاها و ياا افازايش اعتباار
برای شركت مانده است و ميتواند برای هزينه كارشناسي تقاضاهای ديرر استفاده شود.
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