آموزش اصالح شناسه دوم دستگاه در سامانه همتا
در صورتیکه دستگاه کاربر دارای دو اسالت (شکاف برای قرارگیری سیمکارت) است و یکی از شناسه ()IMEIهای دستگاه با
شناسه ( )IMEIثبت شده در سامانه همتا مطابقت نداشته باشد ،میتوان نسبت به اصالح شناسه ( )IMEIدستگاه از طریق
ثبت تیکت در کارتابل خود اقدام کرد .الزم بذکر است این مشکل ناشی از اشتباه وارد کردن اطالعات در سامانه همتا توسط
شرکت واردکننده یا فرد درخواست دهنده ثبت مسافری است و سامانه همتا جهت تسریع در رفع حل این مشکل اقدام به راه
اندازی سیستم هوشمند شناسایی و رفع مشکل ،نموده است.
جهت ثبت درخواست دقت کنید که درخواست دهنده حتماً باید در سامانه همتا مالک دستگاه باشد و شناسه ()IMEIهای
دستگاه را در قسمت مدیریت دستگاهها مشاهده کند .مراحل ثبت تیکت بصورت زیر میباشد:
مرحله یک:
پس از ورود به کارتابل خود از طریق آدرس  ، /https://hamta.ntsw.irاز منوی سمت راست گزینه ثبت و پیگیری مشکالت
را انتخاب نمایید.

مرحله دو:
در صفحه باز شده از قسمت باالی صفحه گزینه ایجاد را انتخاب نمایید.

مرحله سه:
در این صفحه در قسمت "موضوع مشکل را انتخب نمایید" گزینه شناسه دستگاه ( )IMEIمن با شناسه دستگاه ثبت شده در
همتا تطابق ندارد را انتخاب نمایید.

مرحله چهار:
سپس با مطالعه دقیق راهنما بر روی گزینه "مرحله بعد" کلیک نمایید.

مرحله پنج :
در این مرحله ابتدا  *#60#را بر روی دستگاه خود شمارهگیری کنید تا شناسه ()IMEIهای دستگاه خود را مشاهده نمایید.
در صفحه باز شده در قسمت " IMEIدرست گوشی (شماره گیری  ")*#60#شناسه اول دستگاه خود را وارد نمایید.
همچنین در قسمت " IMEIثبت شده در همتا" میبایست شناسه ()IMEIهایی که در سامانه همتا ثبت شده است را وارد
نمایید.
توجه :بمنظور اطالع از شناسه ()IMEIهایی که در سامانه همتا ثبت شده است ،از منوی سمت راست گزینه "مدیریت
دستگاهها" را انتخاب و شناسههای ثبت شده در سامانه همتا را مشاهده نمایید.
همچنین در قمست "شرح درخواست" مشکل خود را بطور کامل شرح نمایید.

ضرورت ورود هر دو شناسه ( )IMEIدستگاه
در تمامی قسمتها ،پس از وارد نمودن شناسه ( )IMEIاول ،کادری برای ورود شناسه ( )IMEIدوم به صورت خودکار
توسط سامانه همتا فعال میشود که الزم است شناسه ( )IMEIدوم نیز در این کادر وارد شود.

مرحله شش:
پس از ثبت درخواست ممکن است با پیغامهای زیر از سمت "کارشناس الیه صفر" مواجه شوید .راهنمای رفع مشکالت احتمالی
درخواست در جدول زیر ارائه شده است:
ردیف

نظر کارشناس الیه صفر همتا

نحوه رفع مشکل
درخواست شما تایید شده و شناسهها در سامانه همتا اصالح
گردیدهاند.

1

درخواست شما بررسی و تایید گردید

2

با توجه به اینکه کاربر درخواست دهنده مالک دستگاه اعالم
درخواست شما بررسی و رد گردیده است (شناسه شده نیست ،درخواست رد شده است .میبایست به کارتابل
مالک دستگاه مراجعه کنید و درخواست را از طریق آن
دستگاه ()IMEIمتعلق به شما نمیباشد)
کارتابل ارسال نمایید.

3

جهت رفع این مشکل ،سیمکارت کاربر درخواست دهنده
میبایست بر روی هر دو اسالت (شکاف برای قرارگیری
درخواست شما بررسی و رد گردیده است (ابتدا سیم سیمکارت) دستگاه به صورت جداگانه قرار گیرد و در شبکه
کارت خود را بر روی همه اسالتها تک به تک قرار روشن شود .جهت اطمینان پس از هر بار روشن کردن
داده و گوشی را روشن نموده و مدتی تامل نمایید ،دستگاه یک تماس حاصل نمایید.
سپس مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید) پس از آنکه سیمکارت مالک کارتابل بر روی هر دو اسالت
(شکاف برای قرارگیری سیمکارت) قرار گرفت و روشن شد
مجددا نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

4

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (شناسه
دستگاهی که برای آن درخواست ثبت شده است قانونی
دستگاه ( )IMEIقانونی نیست و در شبکه تلفن
نیست و امکان ارسال درخواست وجود ندارد.
همراه سرویس نخواهد گرفت)

5

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (امکان رفع جهت رفع این مشکل با وارد کننده دستگاه تماس حاصل و
مشکل وجود ندارد ،شناسه مقصد تحت مالکیت در صورتیکه در استعالم اصالت همتا نام واردکننده وجود
ندارد ،به فروشنده مراجعه نمایید.
شخصی دیگر میباشد)

0

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (امکان ثبت جهت رفع این مشکل با وارد کننده دستگاه تماس حاصل و
درخواست به دلیل رویت شدن شناسه ناصحیح وجود در صورتیکه در استعالم اصالت همتا نام واردکننده وجود
ندارد ،به فروشنده مراجعه نمایید.
ندارد)

7

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (تنها اجازه
اصالح جزئی شناسهها موجود است ،در صورتی
دستگاه تعمیر گردیده و کلیه شناسههای آن به
صورت کامل تغییر نموده است در بخش ثبت تعمیری
سایت همتا درخواست خود را جهت بررسی کارشناس
مربوطه ثبت نمایید)

8

درخواست شما بررسی و رد گردیده است (این
اطالعات بصورت اشتباه وارد شده است .نسبت به ثبت
دستگاه پیش ازاین برای همین شماره تلفن فعال شده
دوباره درخواست با اطالعات صحیح اقدام نمایید.
است)

اطالعات ورودی را دوباره بررسی نمایید و در صورتیکه
نسبت به صحت اطالعات ورودی اطمینان دارید جهت رفع
مشکل خود با وارد کننده دستگاه تماس حاصل نمایید
(دستگاه شما دارای مشکل ثبت شناسه دوم اشتباه
نمیباشد).

با راهنماییهای فوق مشکل من حل نشد:
در صورتیکه ضمن اجرای درخواست مطابق با راهنمای فوق مشکل شما همچنان مرتفع نگردید میبایست با شرکت
واردکننده یا گارانتی کننده دستگاه تماس حاصل نمایید .در صورتیکه در استعالم اصالت همتا نام واردکننده وجود ندارد،
به فروشنده مراجعه نمایید.

