3D Enrollment
«3D Secure» - dəәləәduzluq hallarından mühafizəә olunmaq vəә İnternet vasitəәsiləә
keçiriləәn ödəәnişləәrin təәhlükəәsizləәşdirilməәsi imkanı verəәn texnologiyadır. Bu müasir
texnologiyanın iş prinsipi müştəәrinin autentifikasiyasının yalnız müştəәriyəә aid olan vəә
kartın üzəәrindəә qeyd edilməәyəәn xüsusi “3D” parolu vasitəәsiləә iləә online ödəәnişləәrin daha
təәhlükəәsiz şəәkildəә həәyata keçirilməәsidir.
Qeyd etməәk lazımdır ki, bu xidməәtdəәn istifadəә etməәk üçün, istifadəәçi ilk öncəә
müştəәrisi olduğu bankda telefon nömrəәsini qeyd etməәli vəә 3D Sign up səәhifəәsindəә
qeydiyyatdan keçəәrəәk “3D” parol təәyin etməәlidir. Qeydiyyatdan keçəәndəәn sonra, online
mağazada ödəәniş etməәk üçün istifadəәçi xüsusi “3D” parolunu daxil edəәrəәk əәməәliyyatını
uğurla başa çatdıra biləәr. Bu texnologiyanın təәtbiq olunmasında “MilliKart” prosessinq
məәrkəәzinin “İT”, “VAS” vəә “Strateji inkişaf vəә marketinq” departamentləәrinin böyük rolu
olmuşdur.
Müştəәri öz bank kartını qeydiyyatdan keçirməәk üçün ilk olaraq kartını aktiv
etməәlidir. Bundan əәlavəә müştəәri 3D Secure şifrəәsini dəәyişəә vəә ya qeydiyyatdan keçirtdiyi
bank kartını deaktiv edəә biləәr. Bu proses şəәkil 1-dəә təәsvir olunmuşdur.

Şəәkil 1. Kartın qeydiyyatdan keçirilməәsi

Qeydiyyat zamanı lazım olan məәlumatlar:
1. Kartın aid olduğu bank
2. Kart nömrəәsinin tam olaraq PAN nömrəәsi
3. Expire date
Açılmış səәhifəәdəә ilk olaraq bankların siyahısından müştəәri öz kartının aid olduğu
bankın adını seçməәlidir. Bu şəәkil 2-dəә göstəәrilmişdir.

Şəәkil 2. Kartın aid olduğu bankın seçilməәsi

Müştəәri kartın aid olduğu bankı (Emitent) seçdikdəәn sonra, həәm dəә kartın tam
olaraq PAN nömrəәsini vəә expire date daxil etməәlidir. Sistem təәrəәfindəәn bu məәlumatlar
yoxlanılır. Bu proses şəәkil 3-dəә göstəәrilmişdir.

Şəәkil 3. Məәlumatların daxil edilməәsi

Bankda müştəәrinin telefon nömrəәsi qeyd olunduğuna görəә növbəәti məәrhəәləәdəә
istifadəәçinin telefon nömrəәsi müəәyyəәn edilir, sonra təәhlükəәsizlik kodu yaradılaraq SMS
şəәklindəә müştəәriyəә göndəәrilir. ƏӘgəәr qeydiyyatda olan telefon nömrəәsinəә 6 rəәqəәmli SMS
gəәlibsəә bu zaman 3D Secure səәhifəәsindəә müştəәrinin həәmin kodu daxil etməәsi üçün
pəәncəәrəә açılır. Bunu şəәkil 4-dəә görməәk mümkündür.

Şəәkil 4. Təәhlükəәsizlik kodunun daxil edilməәsi

ƏӘgəәr həәr hansı səәbəәbəә görəә SMS gəәlməәyibsəә vəә ya müştəәrinin qeydiyyatdan
keçmiş nömrəәsi aktiv deyilsəә bu haqda müştəәriyəә banka müraciəәt etməәsi haqqında
məәlumat bildirilir. Bu proses şəәkil 5-dəә göstəәrilmişdir.

Şəәkil 5. Məәlumatların dəәqiqləәşdirilməәsi

Müştəәri kart haqqında məәlumatları uğurla daxil etdikdəәn sonra daxil ediləәn kodun
düzgünlüyü yoxlanılır. ƏӘgəәr kod düzgün daxil edilibsəә müştəәriyəә 3D Secure sistemi
üçün xüsusi şəәxsi parol daxil etməәk təәklif olunacaq. Bu proses şəәkil 6-da göstəәrilmişdir.

Şəәkil 6. Parolun yaradılması

ƏӘgəәr qeydiyyat uğurla başa çatıbsa istifadəәçiyəә bu texnologiyadan istifadəә etdiyi
üçün təәşəәkkür bildirilir vəә bunu şəәkil 7-dəә görəә biləәrik.

Şəәkil 7. Qeydiyyatın uğurlu keçməәsi haqqında məәlumat

Qeydiyyat zamanı xəәta baş verəәrsəә, istifadəәçiləәrəә daxil etdikləәri məәlumatlarda
səәhv olduğu barəәdəә məәlumat verilir vəә bunu şəәkil 8-dəә görəә biləәrik.

Şəәkil 8. Səәhv haqqında məәlumatın verilməәsi

Müştəәri öz kartını qeydiyyatdan keçirtməәkləә yanaşı, həәm dəә kartı qeydiyyatdan
keçirtdiyi zaman daxil etdiyi 3D Secure parolu dəәyişəә biləәr. Bunun üçün müştəәri kart
haqqında məәlumatları yenidəәn daxil etməәli, yəәni kartın aid olduğu bankı (Emitent)
seçdikdəәn sonra, həәm dəә kartın tam olaraq PAN nömrəәsini vəә expire date daxil
etməәlidir. Bu proses şəәkil 9-da göstəәrilmişdir.

Şəәkil 9. Parolun dəәyişdirilməәsi üçün məәlumatların daxil edilməәsi

Növbəәti məәrhəәləәdəә isəә təәhlükəәsizlik kodu yaradılaraq SMS şəәklindəә istifadəәçinin
telefon nömrəәsinəә göndəәrilir. Bu zaman 3D Secure səәhifəәsindəә müştəәrinin həәmin kodu
daxil etməәsi üçün pəәncəәrəә açılır. Bunu şəәkil 10-da görməәk mümkündür.

Şəәkil 10. Parolun dəәyişdirilməәsi üçün təәhlükəәsizlik kodunun daxil edilməәsi

Daxil ediləәn kodun düzgünlüyü yoxlanılır. ƏӘgəәr kod düzgün daxil edilibsəә
müştəәriyəә 3D Secure sistemi üçün xüsusi başqa parol daxil etməәk təәklif olunacaq. Bu
proses şəәkil 11-dəә göstəәrilmişdir.

Şəәkil 11. Parolun yaradılması

Müştəәri yeni parolu daxil etdikdəәn sonra 3D Secure səәhifəәsindəә parolun
dəәyişdirilməәsinin uğurla həәyata keçdiyi haqqında məәlumatı görəә biləәcəәk. Bu proses
növbəәti şəәkil 12-dəә əәks olunmuşdur.

Şəәkil 12. 3D Secure parolun uğurla dəәyişilməәsi haqqında məәlumat

ƏӘgəәr parolun dəәyişdirilməәsi zamanı xəәta baş verəәrsəә, müştəәriyəә daxil etdikləәri
məәlumatlarda səәhv olduğu barəәdəә məәlumat verilir vəә bunu şəәkil 13-dəә görəә biləәrik.

Şəәkil 13. Səәhv haqqında məәlumatın verilməәsi

Müştəәri öz kartını qeydiyyatdan keçirtməәk, 3D Secure parolu dəәyişməәkləә yanaşı,
həәm dəә qeydiyyatdan keçirtdiyi bank kartını sistemdəәn siləә biləәr. Bunun üçün kart
haqqında məәlumatları yenidəәn daxil etməәli, yəәni kartın aid olduğu bankı (Emitent)
seçməәli, kartın tam olaraq PAN nömrəәsini vəә expire date daxil etməәlidir. Bu proses şəәkil
14-dəә göstəәrilmişdir.

Şəәkil 14. Kartın sistemdəәn silinməәsi üçün məәlumatların daxil edilməәsi

Növbəәti məәrhəәləәdəә isəә təәhlükəәsizlik kodu yaradılaraq SMS şəәklindəә istifadəәçinin
telefon nömrəәsinəә göndəәrilir. Bu zaman 3D Secure səәhifəәsindəә müştəәrinin həәmin kodu
daxil etməәsi üçün pəәncəәrəә açılır. Bunu şəәkil 15-dəә görməәk mümkündür.

Şəәkil 15. Kartın sistemdəәn silinməәsi üçün təәhlükəәsizlik kodunun daxil edilməәsi

Daxil ediləәn kodun düzgünlüyü yoxlanılır. ƏӘgəәr kod düzgün daxil edilibsəә
müştəәriyəә öz bank kartının 3D Secure sistemindəәn silməәk üçün istəәyini təәsdiq etməәsi
təәləәb olunacaq. Bu proses şəәkil 16-da göstəәrilmişdir.

Şəәkil 16. Bank kartının sistemdəәn silinməәsi

Növbəәti səәhifəәdəә isəә müştəәrinin istəәyinin uğurla başa çatması haqqında məәlumat
bildiriləәcəәk. Bu proses növbəәti şəәkil 17-dəә əәks olunmuşdur.

Şəәkil 17. 3D Secure şifrəәsinin uğurla deaktiv edilməәsi haqqında məәlumat

