
DBS IDEAL-ಲಾಗಿನ್
ಮಾಡುವುದುಹೇಗೆ?



DBS IDEAL ನೊಂದಿಗೆ, ಒಳಬರುವಹಣವನ್ನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಮಾಡುವುದು, ರವಾನೆ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವೀಕಿ್ಷಸುವುದು, ಆಕೆ್ಸ ಸ್ಸ್ಟ ೀಟಮೊಂಟ್ಗಳುಅಥವಾಪಾವತಿಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದುಸುಲಭವಾಗಿದೆ. DBS IDEAL ಬ್ಯ ೊಂಕ್ಷೊಂಗ್ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ,ಸರಳವಾಗಿಮತ್ತು
ಚುರುಕಾಗಿಮಾಡುತ್ು ದೆ, ಇದರೊಂದನೀವುನಮಮ ಮುಖ್ಯ ವಾಯ ಪಾರವಷಯಗಳಮೇಲೆ
ಕೊಂದಿರ ೀಕರಸಬಹುದು .

ಈಡಾಕ್ಯಯ ಮೊಂಟ್್ನಲಿ್ವ , ನಮಮ ಡೆಸ್ಕ ್ಟಾಪ್ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲಿ್ವ DBS IDEAL ಗೆಲಾಗಿನ್
ಮಾಡುವುದುಹೇಗೆಎೊಂಬುದನ್ನು ನಾವುಹೈಲೈಟ್ಮಾಡುತ್ು ೀವೆ.



ಹಂತ 1 -ಡೆಸ್ಕ ್ಟಾಪ್್ನಲಿ್ವ IDEAL ಅನ್ನು ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲುದಯವಟ್ಟಟ ಕ್ಸಳಗಿನ ಲ್ವೊಂಕ್ಅನ್ನು ನಕಲ್ವಸಿನಮಮ ಬ್ರರ ಸರ್ನಲಿ್ವ
ಅೊಂಟಿಸಿ.https://ideal.dbs.com/loginSubscriberv2/login/pin

IDEAL ಲಾಗಿನ್ಸ್್ಕ ರ ೀನ್

ಡೆಸ್್ ್ಟಾಪ್ಲಾಗಿನ್್ಗಾಗಿಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ



IDEAL ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆಪ್ಲಾ ಟ್ಫಾರ್್ಗಗೆಲಾಗ್ಇನ್ಮಾಡಲುಎರಡುಆಯ್್ಕರ್ಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುತತ ದೆ. (ಕೆಳಗೆತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಆಯ್್ಕ 1:-ಸಂಸೆ್ಥ ಐಡಿಲಾಗಿನ್ ಆಯ್್ಕ 2:- ಇಮೇಲ್ಐಡಿ
ಲಾಗಿನ್

Please Note:-
Org ID Login provides 
full access to the 
platform.

Email ID Login is view 
only.



ಸಂಸೆ್ಥಯಐಡಿಲಾಗಿನ್್ಗಾಗಿ, ಅಂಥಂಟಿಕೇಷನ್ಅನ್ನು ಟೀಕನ್ಅಥವಾಪುಶ್

ಅಂಥಂಟಿಕೇಷನ್ಮೂಲಕಮಾಡಬಹುದು.

ಆಯ್್ಕ 1:-ಸಂಸೆ್ಥ ಐಡಿಲಾಗಿನ್

ಆಯ್್ಕ 1:-ಸಂಸೆ್ಥ ಐಡಿಲಾಗಿನ್



ಪುಶ್ಅಂಥಂಟಿಕೇಷನ್ಮೂಲಕಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ

ಬಳಕ್ಸದಾರರುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಲುತ್ನು ಸಂಸೆ್ಯಐಡಿ, ಬಳಕ್ಸದಾರಐಡಿಮತ್ತು ಪಾಸ್್ವರ್ಡ್ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕ್ಯ.

ವವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದನಂತ್ರಕ್ಸಳಗಿನಅೊಂಥೊಂಟಿಕಷನ್ಹಂತ್ವುಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ.

ಈಗಅೊಂಥೊಂಟಿಕಷನ್ಮಾಡಿ:-ನಮಮ
ಮೊಬೈಲ್ನಲಿ್ವ ಪುಶ್ಅೊಂಥೊಂಟಿಕಷನ್
ಮೂಲಕಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ.



ಈರ್ ಅಂಥಂಟಿಕೇಷನ್

ಆಯ್್ಕಮಾಡುವಾರ್, ಈಕೆಳಗಿನಪುಟ
ಡೆಸ್್್ಟಾಪ್್ನಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸ್ಕಕೊಳ್ಳು ತತ ದೆ.

ಈರ್ ಅಂಥಂಟಿಕೇಷನ್

ಆಯ್್ಕಮಾಡುವಾರ್, ನೀಟಿಫಿಕೇಷನ್

ಮೊಬೈಲ್್ನಲ್ಲಾ ಗೀಚರಿಸುತತ ದೆ. 
IDEAL ಮೊಬೈಲ್ಅಪ್ಲಾ ಕೇಶನ್್ಗೆ

ನಿರ್ದಗರ್ಶಸಲುಅದರಮೇಲೆಕ್ಲಾ ಕ್

ಮಾಡಿ.



ಲಾಗಿನ್

ಮಾಡಲು

ಸ್ಥವ ೈಪ್

ಮಾಡಿ.

ಸ್ಥವ ೈಪ್ಲಂಗ್

ನಂತರ



ನಿೀವು IDEAL ಗೆಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿಲಾಗ್ಇನ್ಆಗಿರುವಿರಿ!ನಿೀವು
ಈರ್ಪ್ಲಾ ಟ್ಫಾರ್್ಗನಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿವಹಿವಾಟು

ನಡೆಸಬಹುದು.



ಟೀಕನ್ಮೂಲಕಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ/ಕೊೀಡ್ಅನ್ನು ಹಸತ ಚಾಲ್ಲತವಾಗಿನಮೂದಿಸ್ಕ

ಲಾಗಿನ್ಮಾಡಲುಬಳಕ್ಸದಾರರುತ್ನು ಸಂಸೆ್ಯಐಡಿ, ಬಳಕ್ಸದಾರಐಡಿಮತ್ತು ಪಾಸ್್ವರ್ಡ್ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕ್ಯ.

ವವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದನಂತ್ರಕ್ಸಳಗಿನಅಥೊಂಟಿಕಷನ್ಹಂತ್ವುಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ.

ಕೊೀರ್ಡಅನ್ನು ಹಸು ಚಾಲ್ವತ್ವಾಗಿನಮೂದಿಸಿ: 
- ನಮಮ IDEAL ಮೊಬೈಲಅಪಿ್ಲಕಶನ್್ನಲಿ್ವ
ಟೀಕನ್ಅನ್ನು ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ನಮೂದಿಸಿ.



ಕೊೀಡ್ಅನ್ನು ರಚಿಸಲುಮಂದಿನ

ಸ್ಥಾ ೈಡ್್ನಲ್ಲಾ ತೀರಿಸ್ಕರುವ

ಹಂತರ್ಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸ್ಕಮತ್ತತ ಮೇಲೆ

ತೀರಿಸ್ಕರುವಜಾರ್ದಲ್ಲಾ ಕೊೀಡ್

ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸ್ಕ.



ಟೀಕ
ನ್
ಮೇಲೆ
ಕಿ್ಷಕ್
ಮಾಡಿ.

ನಮಮ IDEAL ಖಾತ್ಗೆಲಾಗಿನ್ಅನ್ನು ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿ

ಡೆಸ್ಕ ್ಟಾ
ಪ್್ನಲಿ್ವ
ಕೊೀರ್ಡ
ನಮೂದಿ
ಸಿ



ನಿೀವು IDEAL ಗೆಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿಲಾಗ್ಇನ್ಆಗಿರುವಿರಿ!
ನಿೀವುಈರ್ಪ್ಲಾ ಟ್ಫಾರ್್ಗನಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿವಹಿವಾಟು

ನಡೆಸಬಹುದು.



ಇಮೇಲ್ಐಡಿಲಾಗಿನ್, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆವಿೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರ ವೇಶದಂದಿಗೆಲಾಗಿನ್ಮಾಡಲು

ಅನ್ನಮತಿಸುತತ ದೆ, ಬಳಕೆದಾರರುಡ್ಯಾ ಶ್್ಬೀಡ್್ಗನಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾ ಲೆನ್್ , ಇತಿತ ೀಚಿನ
ವಹಿವಾಟುರ್ಳ್ಳ ಇತ್ಯಾ ದಿರ್ಳಂತಹ ಕೆಲವುವಿವರರ್ಳನ್ನು ಪ್ರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಲುಬಯಸ್ಕದಾರ್ಇದು

ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತತ ದೆ.

ಆಯ್್ಕ 1:-ಇಮೇಲ್ಐಡಿಲಾಗಿನ್

ನಮಮ ಇಮೇಲಐಡಿಮತ್ತು ಪಾಸ್್ವರ್ಡ್ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಮತ್ತು ಲಾಗ್ಇನ್ ಕಿ್ಷಕ್



ನಿೀವು IDEAL ಗೆಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿಲಾಗ್ಇನ್ಆಗಿರುವಿರಿ!
ನಿೀವುಈರ್ ನಿಮಮ ಡ್ಯಾ ಶ್್ಬೀಡ್್ಗನಲ್ಲಾ ವಿವರರ್ಳನ್ನು

ಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿವಿೀಕಿ್ಲ ಸಬಹುದು.



ಮೊಬೈಲ್ಲಾಗಿನ್್ಗಾಗಿಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ

ನಮಮ Android ಅಥವಾ IOS ಸಾಧನದಲಿ್ವ IDEAL ಮೊಬೈಲಅಪಿ್ಲಕಶನ್ತ್ರೆಯಿರ.

ಅಪಿ್ಲಕಶನ್ಡೌನ್್ಲೀರ್ಡಮಾಡಲುಎರಡೂಆಪ್ಸ್ಟ ೀರ್ಗಳಲಿ್ವ ಲಭಯ ವದೆ.
ಲಾಗಿನ್ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನು ತ್ಪಿ್ಲ ಸಲುದಯವಟ್ಟಟ ನಮಮ ಆಪ್ರೇಟಿೊಂಗ್ಸಿಸಟ ೊಂನವೀಕೃತ್ವಾಗಿದೆ
ಎೊಂದುಖ್ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು .
ಅವಶಯ ಕತ್- Android 8 ಮತ್ತು ಹೆಚಿಿ ನದು, IOS 11 ಮತ್ತು ಹೆಚಿಿ ನದು.

IDEAL ಮೊಬೈಲಲಾಗಿನ್ಪುಟ, ಮುೊಂದುವರೆಯಲುಲಾಗಿನ್ಅನ್ನು ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಿ.



IDEAL ಮೊಬೈಲ್ಅಪ್ಲಾ ಕೇಶನ್್ಗೆಲಾಗ್ಇನ್ಮಾಡಲುಬಳಕೆದಾರರಿಗೆಎರಡು

ಆಯ್್ಕರ್ಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತತ ದೆ. (ಕೆಳಗೆತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಆಯ್್ಕ 1:-ಸಂಸೆ್ಥ ಐಡಿಲಾಗಿನ್ ಆಯ್್ಕ 2:- ಇಮೇಲ್ಐಡಿ
ಲಾಗಿನ್



IDEAL ಅಪ್ಲಾ ಕೇಶನ್ನಿಮಮ ಸಾಧನವನ್ನು
ದೃಢೀಕರಿಸುತತ ದೆ ಮತ್ತತ ಲಾಗಿನ್ಮಾಡಲು

ಮಂದುವರಿಯುತತ ದೆ.



ನಿೀವು IDEAL ಗೆಯಶಸ್ಕವ ಯಾಗಿಲಾಗ್ಇನ್
ಆಗಿರುವಿರಿ!




