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Giriş

01

Yeni İB -a ASAN imza və KOBİL OTP  ilə daxil olmaq mümkündür 

Asan imza
KOBİL OTP



01

Əsas Səhifə/Kartlar

Əmək haqqı kartları Biznes kartlar



01

Əmək haqqı kartları/ Yeni kart /Toplu sifariş

Toplu sifariş üçün əlavə ediləcək fayl nümunələri

Toplu sifariş zamanı müştəri sistemə CSV və ya Excel file əlavə etməlidir.



01

Əmək haqqı kartları/ Yeni kart /Tək-tək sifariş

Əlavə et klik edərək tək-tək məlumatları əlavə edirik. Tək-tək əlavə edilmiş sifarişlər



01

Əmək haqqı kartları/ Yeni kart /Tək-tək sifariş

Əlavə edilən məlumatların uyğunluğu yoxlanılır

Məlumatlara uyğun xəta/məlumat mesajları əks edilir. Yoxlanışdan sonra müştəri sifarişi silə və ya redaktə edə bilər.



01

Əmək haqqı kartları/Sifariş/ Tamamlanmış

Təsdiqə hazır sifarişin 
detallı məlumat (təsdiqdən öncə son) səhifəsi Təsdiqlənmiş sifariş



01

Əmək haqqı kartları/Sifariş/ Tamamlanmış

Tamamanmış sifarişə uyğun
işçi hesabı informasiyaları



01

Əmək haqqı kartların uzadılması/Toplu sifariş

• Proses FİN və hesab/kart nömrəsi əsasında icra edilir.
• Toplu sifariş zamanı müştəri sistemə CSV və ya Excel fayl əlavə etməlidir.

Toplu sifariş üçün əlavə ediləcək fayl nümunələri



01

Əmək haqqı kartının uzadılması/Tək-tək sifariş

• Əlavə et klik edərək tək-tək məlumatları əlavə edirik.
• Hesaba əlaqəli kart hesabı mövcuddursa, 

müştəri kart nömrəsi və PIN eyni saxlaya bilər

Axtarış məlumatlarına uyğun kart tapıldıqda müştəri tapılan 
kart məlmatlarında uyğun dəyişiklər edə bilər. 



01

Əmək haqqı kartları/Əmək haqqı kartının uzadılması/ Düzəliş, Tamamlanmış

Uyğun dəyişikliklər edilir. Təsdiqlənmiş sifariş



Əmək haqqı kartları/İtirilmiş kartın yenilənməsi

• FİN və hesab/kart nömrəsi əsasında icra edilir

Müştəri uyğun məlumatlari seçərək 
Yadda saxla klik edir.

Tamamlanmış sifariş



Biznes kartları/Sifariş

Biznes kart sifarişləri üçün hər 3 əməliyyat Əmək haqqı kartları ilə eyni prosesdir.



Hesabat

İB –də açılan kartlar/Vaxtı bitmiş kartlar



Ödənişlər

Əmək haqqı ödənişi/Əsas səhifə



Əmək haqqı ödənişi

Kütləvi ödənişlər



Əmək haqqı ödənişi

Kütləvi ödənişlər



Əmək haqqı ödənişi

Tək-tək



Ödənişlər

Əmək haqqı ödənişləri tarixçəsi



Köçürmələr

Hesablarım arasında - Sifariş



Köçürmələr

Hesablarım arasında sifariş pəncərəsi



Köçürmələr

Hesablarım arasında detallar pəncərəsi



Köçürmələr

Hesablarım arasında tarixçə



Köçürmələr

Bank daxili köçürmələr - Sifariş



Köçürmələr

Bank daxili köçürmələr sifariş pəncərəsi



Köçürmələr

Bank daxili köçürmələr detallar pəncərəsi



Köçürmələr

Bank daxili köçürmələr sifariş tarixçəsi



Köçürmələr

Ölkə daxili köçürmələr – AZİPS VƏ XÖHKS - Sifariş



Köçürmələr

Ölkə daxili köçürmələr – AZİPS VƏ XÖHKS - Sifariş



Köçürmələr

Ölkə daxili köçürmələr – AZİPS VƏ XÖHKS - Detallar pəncərəsi



Köçürmələr

Ölkə daxili köçürmələr – AZİPS VƏ XÖHKS - Tarixçə



Şablon funksionallıqları: 1. Təkrar ödə 2. Redaktə et 3.Şablonu sil
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