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تبادالت آنالین بانکی
با سرعت، دقت و امنیت

 

بااستفادهازخدماتتبادالتآنالینبانکیمیتوانید:

• آن دسته از فرایندهای مالی که نیاز به حضور در شعب بانک ها دارد و نیز  
   گزارش های موردنیاز اینترنتی را در بستر نرم افزارهای مالی راهکاران

   مدیریت کنید.

• فرایندها را با سرعت ثبت و پیگیری کنید و از امنیت اطالعات مطمئن باشید. 

چهشرکتهاییمیتوانندازخدماتتبادالتآنالینبانکیاستفادهکنند؟

استفاده از این خدمات برای همه ی مشتریانی که از نرم افزار دریافت وپرداخت 
راهکاران و راهکاران ابری همکاران سیستم استفاده می کنند، فراهم است. 

حجمقابلتوجهفرایندهایمالیشرکتهابهوسیلهی
ارتباطبابانکهاانجاممیشود.دراینفرایند،سازمانها
بهمحیطینیازدارندکهدرکنارافزایشسرعتعملیات،
با سیستم همکاران باشد. برخوردار باالیی امنیت از
هدفپاسخبهایننیازهاونیزکمکبهسازمانهابرای
استفادهیبهنیهازمنابعوصرفهجوییدرآنها،خدمات
مدیریتتبادالتآنالینبانکیرادرمجموعهنرمافزارهای

مالیخودفراهمکردهاست.



بااستفادهازامکاناتمدیریتتبادالتآنالینبانکیدر
نرمافزارهایمالیراهکارانچهکارهاییمیتوانانجامداد؟

• دریافت صورت حساب بانکی در بازه مشخص

دریافت صورت حساب بانکی برای مغایرت گیری بانکی و ثبت اطالعات، بر اساس 

با  کاربران خزانه داری است.  روزانه  کارهای  از  یکی  بانکی  اطالعات صورت حساب 

استفاده از این امکان تنها در چند ثانیه می توانید صورت حساب بانکی موردنیاز 

را مستقیم از بانک دریافت کنید.

• پرداخت های کارتابلی و آنی )پایا-ساتنا-عادی-عادی گروهی-پایا گروهی(

با استفاده از این سرویس می توانید همه ی پرداخت ها را در راهکاران ثبت کنید. 

به  این ترتیب اطالعات پرداخت های ثبت شده به شکل خودکار به کارتابل بانکی 

خود،  به  مربوط  کارپوشه  در  آن  تایید  از  بعد  می توانند  امضاداران  و  می رود 

می شود،  حذف  سازمان  در  چک  شرایط  نتیجه،  در  دهند.  انجام  را  پرداخت ها 

امنیت اطالعات حفظ شده و نیاز به تسهیل دار برای پیگیری امضای امضاداران 

و مراجعه به بانک ها وجود نخواهد داشت.

• استعالم شبای حساب بانکی

استعالم حساب بانکی را مستقیم در نرم افزار انجام می دهید. اگر قبال حسابی را 

استعالم کرده باشید، اطالعات استعالم شده برای شما نمایش داده می شود.

هماکنونسرویسهایاشارهشده،دراکثربانکهایکشورقابلاستفادههستند.

برایاستفادهازاینخدماتمیتوانیدباپشتیبانخوددرهمکارانسیستمتماس

بگیرید.
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