
 

     

 چک لیست مطابقت اطالعات پذیرنده 
ت پذیرنده

صا
شخ

م
 

 در صورت عدم تطابق مشخصات ، موارد ذکر گردد  مطابقت ندارد  مطابقت دارد عنوان 

    نام پذیرنده :

   کد ملی :

   نام فروشگاه :

   کد پایانه:

   شماره پذیرنده: 

   شماره همراه : 

   صنف فعالیت :

    :شماره جواز کسب / شماره پروانه فعالیت موقت

 تاریخ اعتبار جواز کسب/مجوز فعالیت:

 آدرس پذیرنده:

 مشخصات دستگاه کارتخوان 

 را قید نماییددرصورت جایگزینی ، نوع و سریال دستگاه  برند دستگاه :

 دستگاه جایگزین :نوع    سیار □عادی     □     نوع دستگاه :

             : جایگزین دستگاه سریال شماره سریال دستگاه :

 Dail      □ Lan     □ Gprs □      ماژول ارتباطی دستگاه :   آخرین نسخه نصب شده روی دستگاه کارتخوان : 

 نوع سیم کارت:  : TMSتاریخ اتصال به 

 :دهی آنتن نظر از مطلوب اپراتور            اپراتور دهی انتن وضعیت شماره تلفن فروشگاه :

 خیر □      بله □                              پذیرنده مودم دارد؟ شماره تلفن متصل به دستگاه :

  تعداد رول تحویل شده به پذیرنده 

ش به پذیرنده
ی و آموز

الع رسان
ت اط

الزاما
 

  خیر  بلی نشده است (دستگاه کارتخوان سالم است ) دستکاری 

  خیر  بلی دستگاه پایانه فروش جهت وارد نمودن رمز توسط مشتری در دسترس دارنده کارت قرار دارد.

  خیر  بلی صفحه کلید دستگاه کارتخوان در معرض دوربین فروشگاه قرار ندارد.

  خیر  بلی لوگو طرح شاپرک بر روی دستگاه نصب می باشد.

 

  انجام شد فروشگاه                                      پرسنل به آموزش لزوم بر تاکید و کارتخوان دستگاه از نیاز مورد گزارشات اخذ ی نحوه

  انجام شد                                                                            یکبار ماه سه هر مذکور رمز تغییر بر تاکید و پذیرنده رمز تغییر ی نحوه

  انجام شد   ماد دارندگان کارت از نظام پرداخت                                                                                             تاکید بر عدم سلب اعت

  انجام شد                                                             فرآیند انجام تراکنش و تاکید بر عدم دریافت رمز مشتری توسط پذیرندهآموزش 

  انجام شد                                                                                                         تاکید بر عدم انجام تراکنش های غیر واقعی )صوری(

  انجام شد                                                                                                                                           تاکید بر ارائه رسید به مشتری

  انجام شد                                                                                                                      تاکید بر عدم دریافت وجه اضافی از مشتری

  انجام شد                                       آموزش نحوه تغییر سیم کارت                                                                                                    

  انجام شد کنترل وضعیت آداپتور و اتصاالت برق

  شدانجام  کنترل صحت عملکرد کابل تلفن

 نام نماینده : نام پذیرنده : کد پشتیبان : ..........................................

 نماینده  و اثر انگشت مهر و امضاء پذیرنده : و اثر انگشت مهر و امضاء پشتیبان : و اثر انگشت امضاء

 FR-OP-0881-11کد مدرک : 

 شماره:

 تاریخ :

 


