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  : نخست صفحه
 .شد خواهید نخست صفحه وارد کوتاه، پیام سامانه به ورود از پس

 

واهید نمود. این نمودار صرفًا خدر این صفحه مطابق شکل، نمودار پیامک های ارسالی و یا دریافتی را طی ده روز اخیر مشاهده  نمودار :

 از این قسمت امکان پذیر نمی باشد. گزارش گیری ل ها و یا دریافت ها بوده ونمایش تعداد ارساجهت 

پیغام های باالی نمودار در بازه  الزامی می باشد. که توجه به آنها قبل از هر ارسالنمودار پیغام هایی درج شده  نباال و پایی پیغام ها :

 های زمانی کمتری به روز شده و باالی کلیه صفحات مشاهده خواهند شد.

 سایر قسمت های پنل به شرح ذیل می باشند:

 ملکرد:ع      
  ورود، دفعات دریافتی، های تعداد کل پیامک ،)ناموفق و موفق( ارسالی های پیامک تعداد کل شامل خود، عملکرد توانید می شما قسمت این در

 آخرین ورود و ... را مشاهده نمایید.
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 :موجودی       

 در این قسمت می توانید اعتبار پنل خود را بصورت عدد پیامک و نیز ریالی مشاهده نمایید. 

  ،ب این مقدار به میزان مبلغ پنل با احتسانکته قابل توجه این است که بعد از ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ورود به پنل

 شارژ رایگان آن، منفی می باشد.

  .عدد پیامک از تقسیم موجودی ریالی بر تعرفه پایه بدست آمده است 

 

 :شارژ حساب       
 .نمایید اقدام توانید می بخش این از خود پنل شارژ همینطور و پنل مبلغ پرداخت برای

 : نمایید شارژ روش 2 به را خود پنل توانید می شما قسمت این کمک به

 بعد از پرداخت، موجودی پنل افزایش خواهد یافت.  کار خود طور به و بوده متصل بانک درگاه به الکترنیک شارژالکترنیک:  شارژ (1

درج  را واریزی خود مبلغ و فیش شماره قسمت این پس از واریز وجه به یکی از حسابهای اعالم شده، باید از واریزی: فیش درج (2

بر خواهد بود، بنابراین ، اندکی زمانو فرآیند افزایش موجودی بعد از درج فیشپنل بصورت خودکار نبوده  شارژ روش این در نمایید.

 توصیه می شود زمانی که نیازمند افزایش آنی شارژ پنل خود می باشید، از روش اول استفاده نمایید.

 واریز مبلغ رهگیری، کد واریزی فیش درج درقسمت حتماً  ،دهید می انجام را پرداخت کارت به کارت طریق از اگر که بفرمایید دقت 

 نمایید. را وارد مشخصات خود و شده

 

 تعرفه پیامک:       
 نمودیده اید، مشاهده نمایید. تهیه پنلی که به توانید تعرفه ارسال پیامک های خود را با توجه می قسمت این در

این جدول ضرایبی درج شده که برای خطوط با پیش شماره های مختلف و نیز با توجه به نوع پیامک متفاوت می باشد. این ضرایب در حقیقت در 

دهنده تعداد پیامک هایی است که برای هر نوع ارسال از موجودی پنل کسر می شود. برای محاسبه مبلغ آن به ریال کافی است، ضریب  نشان

 در تعرفه پایه ای که باالی جدول عنوان شده است، ضرب نمایید. را مورد نظر

با متن فارسی و انگلیسی می باشد. اعداد موجود در ستون دریافت، مربوط به پیامک  کاعداد موجود در ستون فارسی و انگلیسی مربوط به پیام

خواهد نهای دریافتی روی پنل می باشد که مقدار آن صفر می باشد و این بدین معنی است که دریافت پیامک روی پنل منجر به کاهش موجودی 

رسال شده به شماره های ایرانسل بوده و اعداد موجود در ستون ضریب سرویس . اعداد موجود در ستون ضریب ایرانسل مربوط به پیامک های اشد

ها، مربوط به پیامک های ارسال شده از بخش سرویس های موجود در پنل می باشد )دیکشنری، آب و هوا، قیمت خودرو، رتبه در گوگل، اطالعات 

 پرواز و ...(.
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های مختلف، چنانچه مربوط به شماره های ایرانسل یا سرویس ها باشند، عالوه بر در نظر  پیامک های فارسی یا انگلیسی ارسالی از پیش شماره

گرفتن ضرایب موجود در ستون های فارسی و انگلیسی، ضرایب موجود در ستون های ایرانسل یا سرویس ها نیز با توجه به نوع آنها در محاسبه 

و ضریب ارسال به شماره های ایرانسل از می باشد  1برابر با  1111خطوط از فارسی پیامکهزینه در نظر گرفته می شوند. بعنوان مثال ضریب 

به یک  1111قیمت هر پیامک فارسی از خط در نظر بگیرید. بنابراین  111می باشد. تعرفه پایه را نیز بعنوان مثال برابر  1.2، 1111خطوط 

 بدین صورت محاسبه می شود:شماره ایرانسل 

 ریال121=111×1.2×1

 

 تبدیل پنل از حقیقی به حقوقی:       

 
 ید. یچنان چه قصد دارید به صورت حقوقی فعالیت نمایید باید از این قسمت اقدام فرمایید. بدین منظور باید اطالعات حقوقی خود را وارد بفرما

 .هر باشدشنام دقیق و با ذکر نام استان و سازمان می بایست کامال کد پستی و آدرس گردد ودرج نام شرکت باید به صورت کامل دقت نماییدکه 

می باشد و به دلیل آنکه کد اقتصادی و شناسه ملی استعالم خواهد شد، لذا در وارد نمودن وارد نمودن کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی  *نکته:

 آن دقت شود. 

 

تاسیس،آخرین روزنامه رسمی،برگه هویت مالیاتی می باشد که جهت بارگذاری آن ها می توانید به بخش مدارک حقوقی شامل آگهی  *نکته:

 انتهایی فرم مراجعه نموده و فایل های مربوطه را با فرمت ذکر شده بارگذاری نمایید.

 

 کلیک فرمایید. "ثبت اطالعات"در نهایت پس از تکمیل اطالعات بر روی دکمه 
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 پس از کلیک بر روی ثبت اطالعات،پیامی مبنی بر اینکه اطالعات حقوقی شما منتظر تایید می باشد به شما نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 تا زمانی که اطالعات شما منتظر تایید کارشناسان باشد ، امکان ویرایش اطالعات برای شما فعال نخواهد بود. 

وجود داشته باشد و تایید نگردد ، امکان ویرایش اطالعات برای شما فراهم شده و فیلد هایی که می بایست آن ها را در صورتیکه نقص اطالعات 

 ویرایش نمایید به رنگ قرمز به شما نمایش داده خواهد شد.

  ری کلیک نمایید .طالعات مجددا بر روی آیکون بازنگپس از ویرایش ا
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 پلیس سامانه:     
 رسانی، اطالع جهت سامانه این که آنجایی از و باشد می مانیتورینگ سیستم دقیق کنترل تحت شما یارسال های پیامک کلیه نمایید دقت

 به مراتب سریعاً مشاهده صورت در و شده محسوب جرمغیر متعارف  محتوای با پیامک شده، هرگونه طراحی مواردی از این قبیل و تبلیغات

 .شد خواهد گزارش فتا پلیس به آنالین صورت

های ارسالی می باشد که الزم است قبل از هر گونه ارسال پیامک، مورد توجه قرار گیرد. این قسمت شامل تذکرات الزم در مورد محتوای پیامک

 از جمله:

یق پیامک گذاشتن از طر سرکار جایزه، ارائه یا شدن برنده اعالم جوک، شوخی، توهین، اخالقی، غیر ها با محتوایکلیه پیامک .1

ه و ارسال هرگونه پیامک که ب ()همراه اول و ایرانسل هابانک یا اپراتور طرف از پیامک  ارسال اخاذی، ،(آشنایان و دوستان حتی)

 .نحوی فرستنده در آن مشخص نباشد

... بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و  بهداشتی، ترک اعتیاد و، دارویی، آرایشی ،در حوزه پزشکی، پیراپزشکی هاکلیه پیامک  .2

 نامه کتبی از سازمان نظام پزشکی کشور 

 های داخلی و خارجی بدون مجوز بانکی، خرید و فروش فیش حج، تور ارائه تسهیالت و وام های .3
 و ...

 

 آزمایشگاه:       
 ست.اامکانات متعددی که در وبالگ، وب سایت و یا نرم افزارها قابل استفاده می باشند، برای صاحبان پنل از این بخش قابل دسترسی و استفاده 

 استفاده و دانلود صورت نیاز در را ... و الگین فرم ،7ویندوز گجت ، WHMCS ماژول ، شاپ پرستا ماژول، Outlookاز جمله ماژول اتصال به 

 .نمایید

 

 : پیامک پنل مدیریت       
 چنانچه پنلی که تهیه نمودید، پنل نمایندگی باشد این آیکن را مشاهده نموده و با کلیک بر روی آن وارد پنل مدیریتی خود خواهید شد.

 

 : سامانه از خروج       

 برای خروج از سامانه کافیست بر روی این آیکن کلیک نمایید.
 

 سطر امکانات میانبر:       

 
ر این سطر شامل موارد زیهمانطور که مالحظه می نمایید، در این سطر امکاناتی از پنل که نیاز به دسترسی سریعتر دارند، قرار داده شده است. 

 می باشد:

 نخست صفحه : 

کلیک بر روی صفحه  با توانید می باشید، صفحه نخست به بازگشت خواستار در پنل عملیات سری یک انجام از بعد شما که صورتی در

 .کنید پیدا دسترسی صفحه این به نخست در این قسمت، دوباره

 راهنمای سامانه : 

 . کنید کلیک راهنمای سامانه، روی ،نمایید دانلود را فایل های راهنمای سامانه  هستید مایل که صورتی در

 )پشتیبانی)تیکت : 
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 کلیک نمایید. جدید درخواست بر روی پشتیبانی)تیکت( کلیک نموده و در صفحه ای که باز می شود روی پشتیبانی، واحد با ارتباط برای

 برای مطالعه اطالعات تکمیلی این مورد به بخش پشتیبانی، پشتیبانی مراجعه نمایید.

 کارسال مدار: 

 بر روی ارسال مدارک کلیک نمایید. ،برای ارسال مدارک الزم

 ارسال مدارک الزم است توضیحات و نکات ارائه شده در باالی همان صفحه را مشاهده بفرمایید.قبل از 

 نموده و بر روی ارسال فایل کلیک نمایید. وضعیت فایل ارسالی بارگذاریت فایل، فایل مورد نظر را مسپس با انتخاب نوع مدرک از قس

 باشد. )تایید شده، تایید نشده( از همین قسمت قابل مشاهده می

 
 :سفارش خط 

 برای مطالعه اطالعات مربوط به این مورد به بخش تنظیمات، سفارش شماره مراجعه نمایید.

 (وب سرویسAPI): 

به زبانهای مختلف را دانلود و  هادر این قسمت شما می توانید فایل های راهنمای استفاده از وب سرویس های مختلف سامانه و نمونه کد

 مورد استفاده قرار دهید.

استفاده نمایید، به عنوان مثال آدرس وب سرویس  http://47.117.121.78 برای استفاده از وب سرویس فقط از آدرسالزم به ذکر است 

 . خواهد بود  http://47.117.121.78/post/send.asmx ارسال

 متداول سواالت : 

 . نمایید کلیک سواالت متداول، روی دارد، و نمایندگان وجود کاربران برای که مشترکی سواالت از آگاهی برای

 

 :دفترچه تلفن 

 مراجعه نمایید. دفترچه تلفن، امکاناتبرای مطالعه اطالعات مربوط به این مورد به بخش 

 شکایات : 

 بخش این از ،شود ارسال سامانه مدیریت به خواهید می و دارید سامانه از شکایتی اگر

 این بخش از پشتیبانی وگرفتن جواب و سوال از که باشید داشته توجه. نمایید استفاده

 .ننمایید استفاده

 دوم رمز: 

 . نمایید تنظیم را خود دوم رمز توانید می بخش این از صوتی پیامک پنل از استفاده برای
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 : سریع ارسال       

 کمک با توانید باشید می که سامانه جای هر در شما باشد، می سریع ارسال برای قسمت این

  .نمایید ارسال را خود نظر مورد متن ،و بدون مراجعه به ماژول ارسال پیامک سریعاً قسمت این

 .در این قسمت تنها شماره های اختصاصی پنل برای ارسال، فعال می باشند 

 

 

 : تست ارسال       

 یک حتماً  ارسال انبوه، هر از قبل شود می توصیهکه  باشد می تست ارسال برای قسمت این

 بودن سامانه و لینک ارسال اپراتورها وصل از تا نمایید. ارسال خود موبایل برای تستی پیامک

 نمایید. انبوه ارسال به اقدام نمایید، سپس حاصل اطمینان

 در این حالت متن پیش فرض قابل تغییر نمی باشد.

 

 نحوه نمایش منو:       
ظاهر آیکن های امکانات پنل تغییر خواهد نمود. ظاهر پیش فرضی  ،این قسمت شامل دو مقدار ساده و گرافیکی می باشد که با انتخاب هریک

 باشد. به حالت گرافیکی میکه مشاهده می نمایید مربوط 

 

  گرافیکیمنوی: 

 
  سادهمنوی: 

 

 

 نمایید. استفاده خود پنل امکانات و منوها از توانید می شما بخش این در

 

 ارسال
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 : پیامک ارسال 

 .نمایید ارسال شماره تعدادی به را واحد متن یک می توانید آن در و باشد می ارسال نوع ترین ساده قسمت این

 : کافیست کار این برای

 شماره های اختصاصی یکی را انتخاب نمایید.لیست  از .1

 نمایید. تایپ را خود متن  .2

با استفاده از آیکن متون سریع، باالی کادر متن پیامک، می توانید از متن هایی که قباًل 

 آماده کرده اید برای درج در متن پیامک استفاده نمایید.

)اکسل، متنی، دفترچه تلفن و کادر ورود  موجود روش 8 از یکی با را پیامک گیرندگان .3

 نمایید. مشخص شماره(

 ازیا  و نمایید وارد متنی یا اکسل فایل طریق از را خود های شماره توانید می شمابنابراین 

 توانید می شما همچنین نمایید، ارسال نظر مورد گروههای به تلفن، پیامک را دفترچه طریق

 نمایید. کپیکادر موجود در این قسمت  در را خود های شماره

 باشد نمی صفر ابتدای شماره به نیازی ها شماره کردن وارد زمان فرمایید دقت. 

 212*******مانند  

 به بایدموجود در هر یک،  نمونه های ، مطابق فایلنیز متنی یا اکسل فایل در ها شماره 

 شوند. وارد صفر بدون و ستونی صورت

 . کنید ارسال خودبرای شماره موبایل  تستی نمونه یک ،ارسال از قبل توانید میشما  ،تست ارسال قسمت از استفاده با .8

 خودسامانه   بودن وصل و پیامک متن بودن درست از تا کنید ارسال خود برای تستی نمونه یک حتما ارسال هر از قبل شود می توصیه

 . نمایید حاصل اطمینان

کراری( )ت و ارسال به شماره های مشترک پیشرفته شامل سه گزینه ارسال به شماره های غیرتکراری، ارسال به کلیه شماره هاتنظیمات  .7

نجام اتکراری  شماره هایکه گزینه ارسال به شماره های غیر تکراری در حالت انتخاب بوده و بدین ترتیب ارسال پیامک به می باشد 

 نخواهد شد.

 متن آن در کهبفرمایید  مالحظه نویس پیش صورت به را خود ارسال از کامل گزارش یک بعد، می توانید مرحله دکمهبر روی  کلیک با .6

 هزینه همچنین و پیامک بودن فارسی یا و انگلیسی پیامک، های بخش تعداد ،شماره های صحیح، تکراری و نادرست تعداد ،پیامک

  .شود می داده نمایش شده تفکیک صورت بهارسال 

 .شود می ارسال نظر مورد پیامک ،تایید صورت در .7

  زمان ارسال پیامک از رفرش کردن صفحه و زدن کلیدF5 .جداً خودداری فرمایید 

 پیام قسمت به ارسال از این قسمت، باید از پس گیری گزارش برای باشید داشته دقت 

 .بفرمایید دانلود را خود ارسال گزارش و رفته ارسالی های
 

 

*************************************************** 
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 ارسال تدریجی:

قادر خواهید بود  ماژول این دربا این تفاوت که  ،هدفمند می باشد- مشابه ماژول منطقه این، در آ این ماژول از نظر بانک شماره های موجود

بانک  .انجام دهیدشماره های درخواستی، ارسال  بهبصورت خودکار،  ،ی زمانیمدیریت نموده و در یک بازه را بصورت تدریجی خودهای ارسال

 و کدپستی استانهای کشور، نک محله ای، باو استان شماره های ایرانسل به تفکیک پیش شماره ر،استانهای کشو شامل شماره هایشماره ها، 

 می باشند. مشاغل، اصناف و دارندگان صنایع همچنین شماره های

 

 .روی ارسال جدید کلیک نمایید ،این نوع ارسال برای انجام .1

 ارسالهای تفکیک جهت صرفاً عنوان انتخاب نمایید. وارد را عنوان ابتدا مرحله این در .2

بنابراین در انتخاب عنوان دقت  و در متن پیامک نمایش داده نخواهد شد. بوده مختلف

 نمایید.

انتخاب نمایید.  را دهید انجام ارسال آن، با خواهیدمی که ای شماره از قسمت فرستنده، .3

باشد، قابلیت انتخاب خطوط عمومی عالوه بر خطوط قابل توجه میای که نکته

 اختصاصی موجود در پنل، برای ارسال می باشد.

در بخش شاخه، بهتر است زیر شاخه ای از شاخه مد نظر را انتخاب نمایید. زیرا ممکن  .8

شاخه انتخابی معتبر “مانند بانک استانهای کشور با پیغام  ،است با انتخاب کلی شاخه

 مواجه شوید. "می باشد، لطفا شاخه خود را جزئی تر نموده و مجددا تالش نماییدن

 باز ها شاخه زیر نمایید، کلیک شاخه کنار  "+  "اگر بر روی  برای انتخاب زیر شاخه، .7

 انتخاب می شود. کنار آنها کلیک نمایید، دایره داخل اگر و شود می

 کلیک نمایید. ارسال تست ابتدا روی ،قبل از کلیک روی مرحله بعد حتماً .6

 در صورت عدم وجود مشکل، پیامکی حاوی متن نوشته شده به شماره موبایلی که در سامانه ثبت شده است ارسال خواهد شد.

نمایید. تنظیمات الزم برای ارسال بصورت تدریجی و نیز تعداد روی مرحله بعد کلیک تست،  پس از حصول اطمینان از دریافت پیامک .7

 موجود در زیرشاخه انتخابی، در مرحله بعد نمایش داده خواهد شد. شماره های
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در کادر مقابل  ،در این مرحله از تعداد شماره های موجود در زیرشاخه انتخابی، تعداد شماره های مدنظر جهت انجام ارسال به آنها را .4

ه توجه داشته باشید، تعدادی کموجودی پنل باید برای ارسال پیامک به این تعداد شماره کافی باشد. وارد نمایید.  "تعداد درخواستی"

 در این قسمت وارد می شود با تنظیماتی که در ادامه انجام خواهیم داد، بصورت تدریجی ارسال خواهند شد.

رد ، وا"از ردیف"ای شروع ارسال از آن را، در کادر مقابل و بدین منظور ردیف مورد نظر بر بصورت ترتیبی می باشد ارسال از این ماژول .2

ت ارسال انجام دهید. در این حال نمایید. اهمیت ارسال ترتیبی برای زمانیست که تمایل داشته باشید به همان زیرشاخه انتخابی، مجدداً 

 تکراری انجام نخواهد شد.  موبایل ارسال به شماره

اکنون باید مشخص نمود که این تعداد پیامک، از چه تاریخی، در چه روز یا روزهایی از هفته و در چه بازه های زمانی در روز ارسال  .4

 ازبدین منظور ابتدا شود. همچنین باید مشخص نمود که در هر بازه زمانی به چه تعداد از شماره های درخواستی، پیامک ارسال شود. 

  این تاریخ می تواند امروز یا یکی از روزهای بعد باشد. .نمایید، تاریخ شروع ارسال را مشخص "شروع ارسال"قسمت 

روزهای مدنظر برای ارسال را انتخاب نمایید. نکته ای که وجود دارد این است که، روزی از هفته که مربوط  "روزها"اکنون از قسمت  .2

 مواجه خواهید شد. پیغام زیرر غیراینصورت با به تاریخ شروع ارسال می باشد نیز باید انتخاب شود د

 
و  "از ساعت"بدین منظور ابتدا ساعت شروع و پایان ارسال در هر روز را از قسمت های  .نماییدبازه های زمانی در هر روز را مشخص  .11

دین نمایید. ب انتخاب. سپس از قسمت وقفه یکی از موارد روز، ساعت و دقیقه را انتخاب و مقدار مورد نظر را نماییدانتخاب  "تا ساعت "

  یا وقفه تقسیم می شود.چند بخش به ترتیب مدت زمان انتخابی 

ه تعداد کل پیامک ها ب بدین ترتیب مشخص نمایید. "تعداد ارسال هر وقفه "را در کادر مقابل  یا وقفه اکنون تعداد ارسال در هر بخش .11

قفه هر بسته در یک وتعدادی که در این قسمت مشخص می نمایید، می باشد.  شاملد که هر بسته نبسته هایی تقسیم بندی می شو

رسال ادر وقفه زمانی اول بسته اول با رسیدن تاریخ و ساعت شروع، ارسال می شود و بسته بعد در وقفه زمانی بعدی. بدین شکل که 

 در وقفه زمانی دوم انجام می شود و الی آخر. دومبه همین ترتیب، ارسال بسته و  شده

اختیاری می باشد. در صورت تعیین تاریخ خاتمه ارسال، ممکن است تا آن زمان  "اتمام ارسال"از قسمت  خاتمه ارسال، انتخاب تاریخ .12

 به تمام شماره های درخواستی ارسال انجام نشود.

قسمت های اولین و آخرین شماره اختیاری می باشد. در اینصورت با شروع و پایان ارسال به هر بسته، یک نسخه ورود شماره موبایل در  .13

 ، فرستاده خواهد شد.هر بسته جهت اطالع از ارسالدر این قسمت ها، های وارد شده موبایل به شماره  ،از پیامک

موبایل ثبت شده در سامانه، زمان شروع ارسال به هر بسته، پیامک اطالع به شماره  "اطالع رسانی از طریق پیامک "با انتخاب گزینه  .18

 "شروع ارسال تدریجی با عنوان ........ ارسال بسته شماره .........."متن این پیامک بدین شکل خواهد بود:  رسانی فرستاده خواهد شد.

 را مشاهده نمایید.  پس از انجام تنظیمات روی مرحله بعد کلیک نموده تا پیشنویسی از ارسال  .17

 
 ارسال انجام خواهد پذیرفت. ،ثبت شده و پس از تایید با رسیدن زمان تعیین شده ،با کلیک روی ارسال، رکورد مربوط .16
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بصورت  شماره می باشد از شماره موجود در ردیف یک، 4166768پیامک را به زیر شاخه انتخابی که شامل  2111بعنوان مثال ما قصد داریم 

شهریور، روز چهارشنبه  26 شب ارسال نماییم. 4صبح تا  11روزهای سه شنبه و چهارشنبه، و در هر روز از ساعت ، در شهریور ماه 26تدریجی از 

 می باشد، پس این روز را بین روزهای هفته، حتماً انتخاب خواهیم کرد. انتخاب سایر روزها مثل سه شنبه اختیاری می باشد.

این  و انجام شود ، ارسالتای کل2111شماره از  211به  هر دو ساعت یک بار،صبح می باشد،  11 ،از شروع ساعت ارسال که در مثالقصد داریم 

 بنابراین تاریخ اتمام ارسال را مشخص نمی نماییم.  ارسال انجام شود. 2111روند تا زمانی ادامه داشته باشد که 

 :دبدین شکل مقداردهی را انجام خواهیم دا

 

 
 

 رکورد ارسال بدین شکل ثبت خواهد شد:

 
 

 کلیک نمایید.برای به روز کردن وضعیت ها روی آیکون

 .را کلیک نمایید و برای شروع مجددا آیکون جهت متوقف کردن ارسال به صورت کامل یا موقت از آیکون

 .استفاده نمایید گزارش از آیتم دریافت فایل جهت

 واهد شد .ارسال از آن انجام شده است بازگشت هزینه به صورت خودکار انجام خ با توجه به اپراتوری که 

نمایید. چنانچه از استفاه  وو حذف ارسال به ترتیب از آیکون های  ارسال قبل از فرا رسیدن زمان ارسال همچنین میتوانید برای ویرایش

در جریان قرار دهید و انتخاب آیکن حذف ارسال، منجر به عدم ارسال آن بخش پشتیبانی را  ،ارسال درج شده قبل از تایید آن، منصرف شدید

 نخواهد شد.

 .درج یک ارسال را با دقت انجام دهید چرا که امکان ویرایش بسیاری از آیتم ها وجود نخواهد داشت
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 مطالعه نمایید. گزارش ، آموزش مربوط به گزارش گیری را دریافت فایل  برای اطالع از نحوه

 هر ارسال بر روی عنوان ارسال کلیک نمایید. جزئیات مشاهدهجهت 

 

 

 

 

 

 

*************************************************** 
 پیامپ :

برای کاربران کمی  و ارسال از ماژول های کد پستی ایرانسل و همراه اول با توجه به آنکه ممکن است پیدا کردن کد پستی محدوده مورد نظر

راهم شده است تا با انتخاب شهر و محله مورد نظر از روی نقشه به راحتی ارسال پیامک های خود ، در این قسمت امکانی ف نظر بیایده سخت ب

 دهند.انجام را به شماره های ایرانسل و همراه اول آن محدوده 

 نمایش داده شود.برای شروع بر روی آیکون پیامپ واقع در منوی ارسال کلیک نمایید تا صفحه زیر به شما 

 

 یک لیست بازشونده که شامل نام شهرها می باشد ، در این قسمت قرار داده شده است.همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید 
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 با انتخاب هرکدام از شهرها ، نقشه کامل آن شهر برای شما باز خواهد شد.

 

شما این امکان را خواهید داشت تا بر روی نقشه بزرگنمایی انجام دهید و برای انتخاب محدوده مورد نظر کافیست بر روی آن محدوده ، روی 

 .بفرماییدنقشه کلیک 

عداد شماره های به همراه ت آن محدودهکد پستی  رقم ابتدایی 7همانطور که در تصویر باال مشاهده می نمایید با کلیک بر روی هر محدوده ، 

 به شما نمایش داده خواهد شد. ایرانسل و همراه اول آن محدوده

 تا تعداد شماره های درخواستی از تعداد شماره های موجود و ردیف ارسالی را تعیین نمایید.همانند ارسال منطقه ی هدفمند این امکان را دارید 

تعداد شماره هایی که تعیین نموده اید به دارندگان شماره های ایرانسل و یا همراه اول ارسال  ،می توانید از این قسمت انتخاب نمایید در نهایت

 گردد.

 تغییر کد پستی به شما نمایش داده می شود.پس از انتخاب نوع اپراتور صفحه ای جهت درج متن پیامک ، انتخاب خط ارسالی و 
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صفحه ای برای شما باز می شود که می توانید نحوه  "تایید"پس از انجام تنظیمات و کلیک بر روی دکمه 

 در صورت لزوم اد شماره های درخواستی و ردیف انتخابی راتعدارسال )ترتیبی و تصادفی( را انتخاب و 

 ویرایش نمایید. 

  . بفرماییدکلیک  "مرحله بعد"پس از انجام تمامی تنظیمات بر روی دکمه 

 در نهایت اطالعات کامل ارسال ، مانند متن پیامک،تعداد شماره های صحیح ، ردیف ارسالی  و هزینه ارسال به شما نمایش داده خواهد شد .

 .مشخص نماییدپیامک ها را  زمان ارسال از این قسمت می توانیدمی شود همانطور که در تصویر زیر مشاهده 

 

و رکورد مرتبط به ارسال در لیست ارسال های انبوه نمایش داده خواهد گرفت قرار خواهد  "منتظر تایید"پس از تایید ، ارسال شما در وضعیت 

 شد. 

 

*************************************************** 
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 : هدفمند ای، منطقه

این بانک  .نمایید شماره های موجود که در شاخه های مختلف دسته بندی شده اند، ارسالبانک  به را قادر خواهید بود متن خود قسمت این در

همچنین  و کدپستی استانهای کشور، نک محله ای، باو استان شماره های ایرانسل به تفکیک پیش شماره ر،استانهای کشو شامل شماره های

 می باشند. مشاغل، اصناف و دارندگان صنایع شماره های

 

 .کلیک نماییدارسال جدید  این نوع ارسال بر روی نجامبرای ا .1

 مختلف های ارسال تفکیک جهت صرفا عنوان انتخاب نمایید. وارد را عنوان ابتدا قسمت این در .2

 باشد و در متن پیامک نمایش داده نخواهد شد. می

که قابل  انتخاب نمایید. نکته ای را دهید انجام ارسال آن، با خواهید می که ای شماره سپس .3

توجه می باشد، قابلیت انتخاب خطوط عمومی عالوه بر خطوط اختصاصی موجود در پنل، برای 

 ارسال می باشد.

 .کنید مشخص را ارسال نحوه سپس .8

 

 

 

 

 .کند می مشخص را شما ارسال بودن تصادفی یا و ترتیبی ارسال، نحوه

است،  ممکن دهید انجام را ارسال دوم بار برای که بخواهید زمانی ،نمایید انتخاب را تصادفی گزینه صورتیکه در باشید داشته دقت

 هر توانید می ،نمایید انتخاب نوع ترتیبی را  که صورتی در .نماید انتخاب مجدد را داشته اید قبلی ارسال در شماره هایی کهسامانه 

 . ارسال را برای ادامه شماره ها انجام دهید بار،

        : ها شماره فیلتر .7

و بدین منظور شرط خاصی در نظر دارید، در این  باشید قصد فیلتر نمودن شماره های موجود در شاخه انتخابی را داشته که صورتی در

 قسمت تنظیم نمایید.

چنانچه بخواهید به رنج مشخصی از شماره ها ارسال خود 

را انجام دهید، در اولین بخش از قسمت فیلتر شماره ها، 

از شماره "نج مورد نظر را در فیلد مقابل اولین شماره از ر

 لو آخرین شماره از رنج مورد نظر را در فیلد مقاب "موبایل:

 وارد نمایید. "تا شماره موبایل:"

 12122222222تا  12121111111به عنوان مثال از 

 صورت به سامانه تا نموده انتخاب بخشاین  در شماره بازه یک توانید می نیستید موجود های شاخه از استفاده به مایل که صورتی در 

 . نیست شاخه انتخاب به الزامی حالت این در نماید، تولید بازه در را شماره ها خودکار

 در بخش بعدی می توانید شرط خاصی روی شماره ها اعمال نمایید. 

و وارد نمودن ارقام ابتدایی شماره مورد نظر مانند  "شروع با"انتخاب گزینه به عنوان مثال با 

، شروع شده 2128، پیامک تنها به شماره هایی از شاخه انتخابی ارسال می شود که با 2128

 باشند.
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  ،یا  "از شماره تا شماره" قسمتفقط یکی از دو نکته قابل توجه این است که در صورت تمایل به استفاده از بخش فیلتر شماره ها

 قابل پر کردن می باشد. "شرط شماره موبایل"

در بخش شاخه، بهتر است زیر شاخه ای از شاخه مد نظر را انتخاب نمایید. زیرا ممکن است با انتخاب کلی شاخه مانند بانک استانهای  .6

 مواجه شوید. "شاخه انتخابی معتبر نمی باشد، لطفا شاخه خود را جزئی تر نموده و مجددا تالش نمایید “کشور با پیغام 

 کنار آنها کلیک نمایید، دایره داخل اگر و میشود باز ها شاخه زیر نمایید، کلیک شاخه کنار  " + " اگر بر روی برای انتخاب زیر شاخه،

 انتخاب می شود. شاخه یا زیر شاخه آن

 

 

 

 

 

 

 

  کنید. وارد را پیامک متن سپس .7

 

 

 

 

 

 

 کلیک نمایید. ارسال تست ابتدا بر روی قبل از کلیک بر روی مرحله بعد لطفاً .4

 صورت عدم وجود مشکل، پیامکی حاوی متن نوشته شده به شماره موبایلی که در سامانه ثبت شده است ارسال خواهد شد.در 

 . کلیک کنیدمرحله بعد  روی و پس از حصول اطمینان از دریافت پیامک،  نسبت به ارسال پیامک اقدام نمایید .2

 با توجه به انتخابی که در مرحله قبل انجام داده اید، نمایش داده خواهد شد. موجود های شماره تعداددر این مرحله  .11

 

 شماره امکان انتخاب تعداد در این قسمت شده باشد تنظیم ترتیبی ارسال، نوع اگر

از بین تعداد شماره های موجود در کادر مقابل آن وجود خواهد  درخواستی های

  داشت.

پیامک ارسال کنید ، بدین منظور  1111روز و هر روز  2شماره را داشته باشید و میخواهید این تعداد را در  2111فرض کنید قصد ارسال به 

 . در نظر بگیرید 1و ردیف را برای بار اول عدد  1111تعداد شماره های درخواستی را برابر 

 .ارسال شده است 1111نظیم میگردد چرا که بار اول تا ردیف ت 1111و ردیف نیز  1111همان  ،برای بار دوم تعداد

 .هزار پیامک به صورت ترتیبی تکمیل شده و شماره تکراری نیز ارسال نخواهد شد دو بدین ترتیب

 بود خواهد فعال ترتیبی ارسالهای برای تنها  "ردیف از " قسمت نمایید دقت. 

شماره  تعداد انتخابی شاخه در موجود های شماره کل بین از خودکار صورت به سامانه شده باشد، تنظیم تصادفی ارسال، نوع که زمانی

 .نماید می تصادف انتخاب و پیامک را به آنها ارسال به را های درخواستی

 کلیک نمایید.مرحله بعد بر روی .11
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بودن آن  یپیامک از نظر فارسی یا انگلیسدر این مرحله اطالعاتی نظیر متن پیامک، تعداد گیرندگان، نوع ارسال، تعداد بخش ها، نوع  .12

 و هزینه پیامک مشخص خواهد شد.

 زمان ارسال را تنظیم نموده و بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید. .13

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش از همین قسمت امکان پذیر خواهد بود. دریافت فایل داده خواهد شد و امکان رکورد ارسال در همان صفحه نمایش

  اپراتوری که ارسال از آن انجام شده است بازگشت هزینه به صورت خودکار انجام خواهد شد .با توجه به 

 

در صورتی که تاریخ و ساعت خاصی برای ارسال خود تنظیم نمایید، پیامک در همان موعد تنظیم شده ارسال خواهد شد در غیر این صورت، 

 انجام خواهد شد.پس از تایید توسط اپراتور شرکت، در همان لحظه ارسال 

 
 نمایید.جهت مشاهده جزئیات هر ارسال بر روی عنوان ارسال کلیک 

 

 

 
 

 آیکن های روبروی رکورد ارسال منطقه ای هدفمند ، همانند ارسال تدریجی می باشد  که به طور کامل توضیح داده شده است. 

  ی باشد.آیکن ادامه ارسال م ، داده شد است ارسال منطقه ای هدفمند قرارامکانی که در رکورد 

 می توانید ادامه ارسال هایی که به صورت ترتیبی بوده است را داشته باشید. با استفاده از آیکن 

 مورد تایید باشد ارسال انجام خواهد شد. پیامک که صورتی در و شود چک پیامک متن باید ارسال نوع این در باشید داشته نظر در 

 
*************************************************** 

  : انبوه ارسال 

 . نمایید ارسال شماره، 11حداقل  پیامک خود را به توانید می شما قسمت این در

 کلیک نمایید.ارسال جدید از این قسمت بر روی ارسال پیامکبرای 
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 صفحه ای که مالحظه می نمایید: در

 . نمایید وارد را عنوان ابتدا .1

 دقت عنوان انتخاب در بنابراین و در متن پیامک نمایش داده نخواهد شد، باشد می مختلف های ارسال تفکیک جهت صرفاً عنوان انتخاب)

 (نمایید.

 انتخاب نمایید.  را دهید انجام ارسال آن، با خواهید می که ای شماره سپس .2

 ی اختصاص عمومی عالوه بر خطوط نکته ای که قابل توجه می باشد، قابلیت انتخاب خطوط

 موجود در پنل برای ارسال می باشد.

 نمایید. وارد را پیامک متن .3

 قسمت در ها آن کردن وارد یا و متنی فایل، اکسل فایل طریق از را خود های شماره .8

  .نمایید وارد ،گیرندگان

از متن وارد شده  نمونه یک ارسال، از قبل توانید شما می ،تست ارسال قسمت از استفاده با .7

 . کنید ارسال برای شماره موبایل خود را

 پیامک متن بودن درست از تا حتماً این کار را انجام دهید ارسال هر از قبل شود می توصیه 

 . حاصل نمایید اطمینان خود سامانه بودن وصل و

سه گزینه ارسال به شماره های غیرتکراری، ارسال به کلیه شماره ها و  ازتنظیمات پیشرفته  .6

که گزینه ارسال به شماره های غیر تشکیل شده است ارسال به شماره های مشترک)تکراری( 

انجام تکراری در حالت انتخاب بوده و بدین ترتیب ارسال پیامک به شماره های تکراری 

 نخواهد شد.

تعداد شماره های صحیح،  متن پیامک، آن در بفرمایید که مالحظه را خود ارسال از پیش نویسی د، می توانیدبع کلیک بر روی مرحله با .7

 نمایش شده تفکیک صورت ارسال به هزینه همچنین و پیامک بودن فارسی یا و انگلیسی پیامک،های  بخش تعداد تکراری و نادرست،

خاصی برای انجام ارسال تنظیم نمود. در غیر این صورت برای انجام ارسال بالفاصله  عالوه بر این می توان تاریخ و ساعت .شود می داده

 پس از تایید، بدون ایجاد تغییر در تاریخ و ساعت ارسال بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 همین قسمت امکان پذیر خواهد بود. ازنیز گزارش  دریافت فایل ر همین قسمت نمایش داده خواهد شد و امکانرکورد ارسال انجام شده د

  جهت مشاهده جزئیات هر همانند ارسال منطقه ای هدفمند و ارسال تدریجی

 ارسال بر روی عنوان ارسال کلیک نمایید.
 

*************************************************** 

 : هوشمند ارسال

 .نمایید سازی شخصی ،موبایل شماره هر برای را ارسالی متن هوشمند صورت به بود خواهید قادر قسمت این توسط شما
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 : نمایید ارسال زیر صورت به پیامک توسط آنها برای را کاربرانتان از یک هر اعتبار که هستید مایل کنید فرض مثال عنوان به

 .باشد می ریال 12311 شما اعتبار امامی مهدی آقای

 .باشد می ریال 282711 شما اعتبار اسدی مریم خانم

 شماره اول در ستون ،)می توانید فایل اکسل نمونه را دانلود نموده و مطابق آن، عمل نمایید( نمایید ایجاد اکسل فایل یک کافیست اینکار برای

 نمایید. درج اعتبار را چهارم ستون و شخص نام سوم ستون ،خانم یا آقای کلمه دوم ستون موبایل،

 
 

 باید دارند قرار آن در ها شماره که از فایل اکسلنام صفحه ای که  نمایید دقت Sheet1 .باشد 

 کنید. استفاده عنوان درج برای آن از توانید می بنابراین .خوانده نمیشود اکسل فایل اول سطر که بفرمایید دقت 

 گردد تنظیم می شما توسط ستونها بقیه و باشد موبایل شماره حتماً  باید اکسل فایل اول ستون. 

 جایی از فایل این اگر Export از گزینه حتماًنمایید و  کپی )ترجیحاً فایل نمونه( جدید فایل یک در را شماره ستون است، شده 

paste Options  استفاده کرده و سپس گزینه values را برگزینید تا فرمت های اضافه حذف گردد. 

 نمایید. اریذبارگ را فایلپس از کلیک بر روی درج ارسال جدید،  .1

 

 

 

 نمایش شما به را اکسل فایلدرج شده در  های ستون تمامی خودکار صورت به سامانهکلیک نمایید.   "بعد مرحله" بر روی  سپس .2

 .دهد می

 گزینه روی ابتدا فوق مثال در سفارشی متن نوشتن برای مثالً .نمایید استفاده پیامک متن داخل ها ستون این از یک هر از توانید می شما

 متن بعد و کرده کلیک اعتبار گزینه روی سپس و نمایید وارد را "شما اعتبار" متن سپس و نموده کلیک نام گزینه روی سپس پیشوند

 .نمایید وارد را " باشد می ریال"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود را خود ارسال گزارش و رفته ارسالی های پیام قسمت به ارسال از این قسمت، باید از پس گیری گزارش برای باشید داشته دقت 

 .بفرمایید
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*************************************************** 

 : متناظر ارسال

 .نمایید ارسال متفاوت متن موبایل، یک شماره هر برای که دهد می امکان شما به بخش این

 .باشد پیامک متن و موبایل شماره ستون دو شامل نمونه فایل مانند باید شما ورودی اکسل فایل

 
 باید دارند قرار آن در ها شماره که نام صفحه ای از فایل اکسلکه  نمایید دقت Sheet1 .باشد 

 کنید استفاده عنوان درج برای آن از توانید می بنابراین شود نمی خوانده اکسل فایل اول سطر که بفرمایید دقت. 

 جایی از فایل این اگر Export از گزینه حتماًنمایید و  کپی )ترجیحاً فایل نمونه( جدید فایل یک در را شماره ستون است، شده 

paste Options   استفاده کرده و سپس گزینه values را برگزینید تا فرمت های اضافه حذف گردد. 

  یکی از شماره اختصاصی خود را برای ارسال انتخاب نمایید.  .1

 اری نمایید.ذفایل اکسل را بارگ .2

 شماره به ارسال، "ارسال به شماره های تکراری مجاز باشد"گزینه  نمودنعالمتدار در صورت  .3

 بیش از یک متن ارسال خواهد شد. شود و به آنها می پذیر امکان اکسل فایل در تکراری های

 . گردد ارسال آن متناظر شماره به پیامک هر تا بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید  .8

 دانلود را خود ارسال گزارش و رفته ارسالی های پیام قسمت به ارسال از این قسمت، باید از پس گیری گزارش برای باشید داشته دقت 

 .بفرمایید

 
*************************************************** 

 

 :همراه اول کدپستی 

 .نمایید ارسال پیامک ،پستی کد طریق از، شهر تهران پستی مختلف مناطق به توانید می ماژول این طریق از

مورد نظر برای ارسال را انتخاب نمایید. همانطور که مالحظه می نمایید در  ابتدا خط .1

در دسترس  ،برای انتخاب هماین قسمت نیز عالوه بر خطوط اختصاصی، خطوط عمومی 

 می باشند.

 هرچقدر. نمایید وارد را پستی کدارقام ابتدای  سپس و پیامک متن بعد مرحله در  .2

 .شد خواهد تر کوچک نظر مورد منطقه باشد بیشتر پستی کد ارقام تعداد

 بفرمایید مشاهده از همین قسمت، دانلود و  را تهران پستی نقشه توانید می. 

 شماره های درخواستی را تعداد صفحه جدید در پس از کلیک بر روی گزینه تایید،  .3

 .نمایید انتخاب موجود های شماره تعداد از
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 با انتخاب نوع ترتیبی، گزینه ارسال از ردیف قابل تنظیم خواهد بود. .دارد وجود مرحله این درنیز  ترتیبی و تصادفی صورت به ارسال امکان

پس از انجام تنظیمات الزم بر روی گزینه مرحله بعد کلیک نمایید تا متن پیامک و سایر اطالعات در مورد ارسال خود را مشاهده  .8

 این قسمت نیز امکان تنظیم زمان خاصی در آینده برای ارسال وجود دارد. پس از بررسی بر روی تایید کلیک نمایید.نمایید. در 

  ارسال انجام خواهد گرفت. شهر تهرانمناطق پستی  شماره های همراه اولاز این ماژول تنها به 

 بفرمایید دانلود را خود ارسال گزارش و رفته انبوه ارسال قسمت به ،ارسال از پس گزارشدریافت فایل   برای باشید داشته دقت. 
*************************************************** 

 :ایرانسل کدپستی 

ی مناطق پست شماره های ایرانسلارسال از این قسمت همانند ارسال از کدپستی همراه اول می باشد با این تفاوت که از این ماژول می توان به 

 ارسال انجام داد. کل کشور

 
*************************************************** 

 

BTS: 

از طریق این  .می باشد شماره های ایرانسل، یکی از روش های ارسال پیامک تبلیغاتی به  (BTS)ارسال پیامک از طریق دکل های مخابراتی

بر اساس شعاع اطراف دکل پیام های تبلیغاتی خود را ، ایرانسل منطقه مورد نظر خودسرویس شما می توانید به موبایل های حاضر در دکل های 

 ارسال نمایید. 

 : شرایط و نحوه ارسال

  هفته آپدیت و به روز رسانی می گردند یکروز تا  17شماره های هر دکل به صورت میانگین بین. 

 ارسال به کل کشور امکان پذیر می باشد. 

 به پیش شماره های ایرانسل )دائمی یا اعتباری( مانند رنج های زیر انجام می گردد: ارسال در این روش تنها 

1231 1233 1237 1236 1237 1234 1232 

 و نیاز به خرید خط نیست. دباش انسل میاین خط عمومی و متعلق به شرکت ایر. گیرد انجام می 2111یامک با پیش شماره ارسال پ 

 بنابراین قریب به اتفاق خطوط مربوط به ساکنین  ،شود نیمه شب آپدیت می 2شب تا  12ساعت  از آنجایی که اطالعات خطوط بین

 .باشد منطقه می

  باشد هزار عدد پیامک در هر منطقه می 71حداقل تعداد سفارش. 

 توجه داشته باشید بسته به ترافیکBTS  تاخیر ارسال گردد تساع 2با ، ارسال ها ممکن است حداکثر . 

 

 :دریافت گزارشنحوه 

ارسال از این طریق فقط به خطوط روشن ارسال شده و هیچ ارسال نشده ای ندارد بنابراین . ارسال از این طریق دارای گزارش ارسال نمی باشد

 .هیچ گونه هزینه ای عودت داده نخواهد شد
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 :نحوه سفارش

دقت  .دانلود نموده و پس از تکمیل از طریق بخش پشتیبانی ارسال نماییدبرای سفارش پیامک از طریق دکل های مخابراتی ابتدا فرم مربوطه را 

ساعت قبل از موعد ارسال از طریق بخش پشتیبانی ارسال  72فرم تکمیل شده باید حداقل . باید به صورت تایپ شده باشد نمایید فرم حتماً

 21صبح تا  2ساعت ارسال از شود.  ساعت نیز محسوب نمی 72 روز جزوروزهای پنجشنبه و جمعه خدمات ارسال ارائه نشده و این دو . گردد

  .باشد می
*************************************************** 

 
 

VAS: 

به طور خالصه به هر سرویسی اطالق گفته می شود،   VAS(که به اختصار به آنValue Added Servicesخدمات ارزش افزوده تلفن همراه )

ا ت لید کنندگان محتوا قرار داده استفرصت بی نظیری در اختیار ایده پردازان و تو باشد. این خدمات که فراتر از خدمات مکالمه صوتی گرددمی 

مند گردند. در حقیقت هر نوع از آن طریق در کنار ارزش آفرینی برای مشترکین تلفن همراه، از سود حاصل از ارائه این سرویس ها نیز بهره

 خدمت جذاب یا ویژه ای که مشترکین تلفن همراه به خاطر آن هزینه پرداخت کنند، جزئی از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به شمار می آید.

 گیرد:بندی کلی خدمات ارزش افزوده، مباحث زیر را در بر می در یک بخش

 

 خدمات ارزش افزوده عمومی:

 متنی 

 ایچندرسانه 

 بازی و سرگرمی 

 کاربردی هایبرنامه 

 ( تلفن گویاIVR) 

 خدمات ارزش افزوده سازمانی:

 خدمات متنی سازمانی 

 های کاربردی سازمانیبرنامه 

 ( تلفن گویاIVR) 

 های دستوری کدUSSD 

می  های پیشنهادی ایفاای در پذیرش طرحها، نقش تعیین کنندهبا توجه به گسترش این خدمات و بازار رقابتی موجود، ناب و خالقانه بودن ایده

 کنند.

 : ارسال ایدهنحوه 

 های فوق می باشد. های منحصر به فرد شما در زمینهشرکت ما همواره مشتاق به دریافت ایده

 نمایید. ارسال پشتیبانی بخش طریق ازآن را ، ابتدا فرم مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیلهای پیشنهادی خود جهت ارسال طرح
 

*************************************************** 
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  :سن و جنسیت
 در صورتی که تمایل داشته باشید ، به جامعه هدف خاصی با بازه سنی و جنسیت مشخصی پیامک ارسال نمایید می توانید از این ماژول استفاده

 بفرمایید.

و  مودهن مراجعه "پیامک تعرفه"که پیامک های ارسالی از این بخش دارای ضریب می باشد،برای مشاهده ضریب به بخش  توجه فرمایید*نکته:

 .را مالحظه نمایید ضریب سن و جنسیت

 هید.د بنابراین هزینه هر پیامک فارسی برابر است با )ضریب فارسی*ضریب سن و جنسیت( از پیش شماره ای که ارسال خود را از آن انجام می

 

 

 

 

 

 مراحل ارسال از این ماژول به ترتیب زیر می باشد.

 .کلیک نمایید "ارسال از روی نقشه"یا "جدید ارسال "برای شروع بر روی گزینه

 ارسال با کد پستی :

رقم  7ارقام کمتر از رقم ابتدایی کد پستی محدوده مورد نظر خود را وارد نمایید.هر چه تعداد  7کد پستی: در این کادر می توانید تا  .1

 باشد، جامعه هدف شما بزرگتر خواهد شد.

 در این قسمت شما می توانید جنسیت مخاطبین خود را انتخاب فرمایید.:  جنسیت .7

بازه سنی مورد نظر خود را تنظیم بفرمایید در غیر اینصورت شماره کلیه افراد در بازه های سنی مختلف برای ارسال شما در : بازه سنی .0

 فته خواهد شد.نظر گر

: از لیست باز شونده این قسمت می توانید یکی از شماره های عمومی و یا تخصصی خود را جهت ارسال انتخاب شماره ارسال کننده .0

 بفرمایید

 انتخاب نمایید. متن پیامک: متن پیامک خود را در کادر مربوطه وارد نمایید و یا یکی از متون سریع را از آیکون  .5
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تعداد شماره های موجود را مشاهده  توانیدبه شما نمایش داده خواهد شد که می ای صفحه "تایید" دکمه روی بر کلیک و تنظیمات انجام از پس

 .درج بفرمایید را انتخابی ردیف و درخواستی های شماره تعداد کرده و

 

 

 

 .بفرمایید کلیک "بعد مرحله" دکمه روی بر تنظیمات تمامی انجام از پس

شماره های تکراری ،شماره های نادرست تعداد بخش های  ، صحیح های شماره پیامک،تعداد متن مانند ، ارسال کامل اطالعات نهایت در

 . شد خواهد داده نمایش شما به ارسال هزینه پیامک،نوع پیامک و
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در غیر این صورت پیامک .نمایید مشخص را ها پیامک ارسال نظرزمان مورد  قسمت این از توانید می شود می مشاهده زیر تصویر در که همانطور

 شما پس از تایید ارسال خواهد شد.

 ارسال از روی نقشه:

 .شود داده نمایش شما به زیر صفحه تا نمایید کلیک منوی سن و جنسیت در واقع ارسال از روی نقشه روی گزینه بر شروع برای

 
 

  نقشه،شهر مورد نظر را انتخاب نموده تا نقشه آن شهر به شما نمایش داده شود.با کلیک بر لیست بازشونده باالی 
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، کد پستی محدوده مورد نظر به همراه تعداد شماره های موجود  محدوده مورد نظر ، در پنجره کوچکبا بزرگنمایی بر روی نقشه و انتخاب 

 آقایان و خانم به شما نمایش داده خواهد شد. "همراه اول"

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تن پیامک برای شما باز خواهد شد.بانوان ، صفحه ای جهت وارد نمودن م یا آقایان به ارسال انتخاب با سپس

 دیگر مانند کد پستی برای شما فراهم شده است. در این صفحه امکان ویرایش اطالعات

 مابقی مراحل همانند ارسال سن و جنسیت با کد پستی می باشد.

 

 جستجو:

ارسال پیامک و  دیگر  شما قادر خواهید بود گزارش پیامک های ارسالی را بر اساس وضعیت ارسال ،کلید واژه مورد نظر در متن پیامک،شماره

 ر خود را مشاهده نمایید.فیلتر ها رکورد مورد نظ
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دقت نمایید جهت دریافت گزارش تحویل،این گزینه را عالمتدار نمایید و در نهایت بر روی آیکون دریافت گزارش )روبروی رکورد ارسال *نکته:

 (کلیک بفرمایید.

 

*************************************************** 

 پیامک نیازمندی:

پیامک ارسال نمایید. این بانک بسیار غنی  ،نیازمندی های کل کشور به تفکیک صنایع و اصناف میتوانید به بانک شماره هایاز طریق این بخش 

 بوده و به تدریج طی چندین سال جمع آوری شده است. 

 روی آیتم ارسال جدید کلیک نمایید. از این ماژول، برای ارسال  .1

 نمایید.وارد در قسمت عنوان، عنوان مناسبی  .2

  برای ارسال را انتخاب نمایید.شماره مورد نظر  از قسمت فرستنده، .3

 عالوه بر شماره های اختصاصی، شماره های در این ماژول نیز، باشید که  توجه داشته

 ی باشند.انتخاب م هم قابلمی عمو

کادر مقابل جستجو  در قسمت شاخه ها، چنانچه مورد خاصی در نظرتان می باشد، در .8

 تا نمایش داده شود. نمایید کلیک     وارد نموده و بر روی عالمت جستجو 

 کلیک نمایید.      برای حذف نتایج جستجو بازگشت به حالت اولیه بر روی گزینه

  از یک شاخه و زیر شاخه وجود دارد. در این قسمت امکان انتخاب بیش

وارد متن مورد نظر خود را  ،متن پیامک تسمپس از انتخاب شاخه مورد نظر، در ق .7

 نمایید.

ارسال تست به صورت خودکار به  را انجام دهید.قبل از ارسال حتما ارسال تست  لطفاً  .6

شماره موبایل ثبت شده شما در سامانه ارسال میگردد. چنانچه پیامک تستی به موبایلتان 

 نرسید، از ارسال پیامک خودداری نمایید.

 کلیک نمایید. روی  مرحله بعد سپس .7

 در صورتی که عنوان و متن را وارد و شاخه ای را انتخاب نموده باشید بدون مشاهده پیغام خطا به مرحله بعد منتقل می شوید.
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نمایش داده خواهد شد. اکنون تعداد شماره مورد نظر برای ارسال را در  ،تعداد کل شماره های موجود در شاخه انتخابیدر این مرحله  .4

 کادر مربوط وارد نمایید و روی مرحله بعد کلیک نمایید.

 
 

 

 

 

متن پیامک، تعداد شاخه ها و بخش های انتخابی و هزینه تقریبی ارسال نمایش داده خواهد شد. در این مرحله قادر پیش نویسی از  .2

 و ساعت مورد نظر برای ارسال را تنظیم و در نهایت بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید. خواهید بود تاریخ

 
 

گزارش ارسال شما در همان صفحه نمایش داده خواهد شد. برای مشاهده وضعیت . اتمام کامل ارسال منتظر بمانید پس از درج ارسال تا .11

 کردن صفحه خود داری نماییداستفاده نموده و از رفرش  "به روز رسانی"ارسال از دکمه 

 

 
 

*************************************************** 
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 زماندار ارسال

 

 : پیامک زماندار 

مورد  ساعت و روز تنظیم با توانید می شما .کند می میسر شما برای را آینده در ارسال امکان ماژول این

 .دهید انجام را خود ارسال نظر،

 باز شود. تا صفحه مربوط کرده کلیک جدید ارسال درج گزینه روی کار این برای .1

 نمایید.اکنون عنوانی برای ارسال خود وارد   .2

  .نمایید انتخاب را خود نظر مورد شماره  .3

و در صورت تمایل برای ارسال بصورت  کرده تایپ  "پیامک متن" در را خود پیامک متن سپس  .8

  فلش، تیک عبارت ارسال بصورت فلش را انتخاب نمایید.

 از ها شماره ایمپورت ،در کادر مربوط شماره تایپ روش 8 از یکی توسط را پیامک گیرندگان .7

  .نمایید مشخص متنیو یا فایل  اکسل فایل، تلفن دفترچه

را انتخاب نمایید. چنانچه فقط یک بار قصد ارسال سپس در قسمت زمان ارسال، یکی از موارد  .6

پیامک را دارید، گزینه یک بار را انتخاب نموده و تاریخ مورد نظر برای ارسال را از کادر مقابل آن 

 تنظیم نمایید.

 ر ساعتی که در قسمت ساعتو د با انتخاب روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه، متن پیامک بصورت دوره ای با توجه به انتخابی که انجام دادید

 تنظیم نمودید، برای گیرندگان ارسال می گردد.

 .شوید تغییرات ثبت منتظر و کرده کلیک ثبت گزینه روی .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 رکوردی در همان صفحه نمایش داده می شود.  .4

 

 

 

 

 

 دهید تغییر را آنویرایش  بخش در است، زمان یا و تاریخ ،متن در تغییر به نیاز اگر ارسال از قبل توانید می . 
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که برای یک بار  زمانیستالبته این برای  شد، خواهدداده  نمایش شده انجام عبارت ،ارسال وضعیت قسمت در شود انجام شما ارسال هنگامیکه

بعد از اولین ارسال وضعیت ارسال به انجام شده  دوره ای تنظیم کرده باشید . چنانچه ارسال را بصورتباشیدارسال، زمان ارسال را تنظیم کرده 

 منتظر ارسال بعدی، تغییر خواهد کرد. 

 .نمودتوان به بخش پیام های ارسالی مراجعه  برای گزارش گیری می

 
*************************************************** 

 : هوشمند زماندار 

 .نمایید مطالعه کامل صورت به را بخش دو این راهنمای هرچیز از پیش بنابراین باشد، می زماندار ارسال و هوشمند ارسال از ترکیبی ماژول این

 از این طریق می توانید، متن پیامکی را که برای مخاطبین شخصی سازی شده، در یک تاریخ و ساعت خاص برای هر کدام ارسال کرد.

 .نمایید کلیک جدید ارسال درج گزینه روی از این قسمت، ارسال برای .1

 . نمایید استفاده فایل همان از بهتر است و کرده دانلود را نمونه فایل  .2

 
 باید دارند قرار آن در ها شماره که نام صفحه ای از فایل اکسلکه  نمایید دقت Sheet1 .باشد 

 کنید استفاده عنوان درج برای آن از توانید می بنابراین ،شود نمی خوانده اکسل فایل اول سطر. 

 شود می وارد موبایل شماره اکسل فایل اول ستون در. 

 باشد نمونه طبق باید و شود می وارد ارسال تاریخ دوم درستون. 

 باشد نمونه طبق باید و شود می مشخص ارسال زمان سوم درستون. 

 .مقداردهی ستون های شماره موبایل، تاریخ و ساعت الزامی می باشد 

  است شما نیاز به بسته و دلخواه ها ستون سایرایجاد و مقداردهی. 

 و خط اختصاصی مورد نظر را جهت انجام ارسال از آن انتخاب نمایید. نموده کلیک بعد مرحله گزینه روی سپس .3

 آن از خود امکپی متن در می توانید و نموده مشاهدهایجاد نمودید را  ی که در فایل اکسلمختلف های ستون ،هوشمند ارسال مانند .8

 . نمایید استفاده

 ، به شماره های تکراری بیش از یک متن ارسال خواهد شد."ارسال به شماره های تکراری مجاز باشد"با عالمتدار نمودن گزینه  .7

 "روز زودتر ارسال انجام شود"چند روز قبل از تاریخ تنظیم شده انجام شود، در کادر قبل از عبارت چنانچه تمایل داشته باشید ارسالها  .6

 مورد نظر را وارد نموده و در نهایت روی ارسال کلیک نمایید.تعداد روز 

انتهای صفحه به تعداد مخاطبین، رکورد ارسالشان ایجاد می شود. متن پیامک هر شخص و تاریخ و ساعت ارسالشان نیز درج می شود. وقتی 

 خش پیام های ارسالی باید مراجعه نمود.برای گزارش گیری به ب تغییر می نماید. "انجام شد"ارسال انجام شود وضعیت ارسال به 

 
*************************************************** 

 : متناظر زماندار 

 نمایید. مطالعه کامل صورت به را بخش دو این راهنمای هرچیز از پیش باشد، بنابراین می زماندار ارسال و متناظر ارسال از ترکیبی بخش این

 .نمایید، از این قسمت استفاده نماییدبرای هر مخاطب پیامکی با موضوع و متن متفاوت در موعد خاصی ارسال زمانی که بخواهید 

 نمایید. استفاده فایل همان از و کرده دانلود را نمونه فایل ابتدا ارسال برای .1
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 باید دارند قرار آن در ها شماره که نام صفحه ای از فایل اکسلکه  نمایید دقت Sheet1 .باشد 

 کنید استفاده عنوان درج برای آن از میتوانید بنابراینشود،  نمی خوانده اکسل فایل اول سطر. 

 شود. می وارد موبایل شماره اکسل فایل اول ستون در 

 باشد. نمونه طبق باید و شود می وارد ارسال تاریخ دوم درستون 

 باشد. نمونه طبق باید و شود می مشخص ارسال زمان سوم درستون 

 .مقداردهی نمودن ستون های شماره موبایل، تاریخ و ساعت الزامی می باشد  

 باشد می شما پیامک متن چهارم ستون. 

 ، به شماره های تکراری بیش از یک متن ارسال خواهد شد."ارسال به شماره های تکراری مجاز باشد"با عالمتدار نمودن گزینه  .2

 . شود انجام ارسال تا نمایید کلیک ثبت گزینه روی اکسل فایلانتخاب شماره اختصاصی دلخواه و بارگذاری  از پس .3

 

 

 

 

 

 

 

انتهای صفحه همین ماژول، به تعداد شماره موبایلها، رکورد ارسال  ایجاد می شود. متن پیامک هر شخص و تاریخ و ساعت ارسال آن نیز درج 

 می شود پس از انجام ارسال، وضعیت ارسال از منتظر ارسال  به انجام شد تغییر خواهد یافت. 

 راجعه نمود.برای گزارش گیری باید، به بخش پیام های ارسالی م

 
*************************************************** 

 : پیامک سررسید 

 و از این ماژول می توان برای ارسال هایی استفاده کرد که قرار باشد در یک بازه زمانی مشخص بصورت دوره ای برای مخاطبین ارسال شوند

د،  روز دیگر به اتمام می رس ده آنهامثاًل یک شرکت بیمه قصد دارد به مشتریانی که اعتبار بیمه  شود.رسید یک زمان خاص به آنها یادآوری سر

 روز قبل از تاریخ موعد، شروع نموده و هر دو روز یک بار پیامک اطالع رسانی از این قضیه را به آنها اطالع دهد. دهاز  همان 

ارسال می باشد. بدین صورت که در این قسمت می توان عالوه بر معین نمودن تاریخ اولین و تفاوت این ماژول با پیامک زماندار، در تنظیم زمان 

یامک تنها پآخرین ارسال، تعداد دفعاتی را که تمایل داریم بین این دو تاریخ نیز ارسال پیامک انجام شود، تعیین نماییم. بنابراین ارسال دوره ای 

ه محدود نشده و می توان به عنوان مثال هر دو یا سه روز یک بار، پیامک مورد نظر را به مخاطبین ارسال به حالت روزانه ، هفتگی، ماهانه و ساالن

 کرد.
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و در صفحه ای که  نموده کلیک جدید ارسال گزینه روی .1

 ، خطمناسبی وارد نموده عنوان نمایش داده می شود،

  را خودپیامک  متنو اختصاصی مورد نظر خود را انتخاب 

 .نمایید واردرا  گیرندگان شماره تایپ نمایید. سپس

 

 

 

 

 

 

 .نمایید مشخص را ارسال اولین تاریخاز قسمت زمان ارسال،  .2

 )روز 71 = ماه 2 مثال عنوان به( .نمایید مشخص روز براساس را ها ارسال .3

 . نمایید کلیک را ثبت گزینه ،ساعت تنظیم از بعد نموده، مشخص را خاتمه تاریخ  .8

 

 

 

 

 

 

رای ب رکورد ارسال ثبت شده را در بخش پایینی همین ماژول می توانید ببینید. وضعیت ارسال در ابتدا منتظر ارسال بوده که بعد از انجام ارسال

ن و بیتغییر خواهد کرد. از طریق ویرایش می توان مواردی مانند عنوان، متن، شماره ارسال، مخاط "انجام شده منتظر ارسال بعدی "اولین بار به

 تاریخ و ساعت ارسال را تغییر داد و مجددا ثبت نمود.

 برای مشاهده گزارش ارسال باید به بخش پیام ها و سپس ارسالی مراجعه کرد.
*************************************************** 

 : پیامک اعتباری

 ،ر پیامکبابت هتنها برای مخاطبین دفترچه تلفن خود ارسال پیامک با مضامین و اهداف مختلف داشته باشید و  توانید شما می ماژولتوسط این 

. این اعتبار مجازی بوده و بابت پیامک های ارسالی، در حقیقت از سر نماییدک ،تخصیص داده شده به آنها در دفترچه تلفن هزینه ای از اعتبار

از مخاطبین برای ارسال این پیامک های خاص  هد شد. بنابراین می توانید برای جبران هزینه، مبلغی را قبالًموجودی شما در پنل کاسته خوا

ین بدریافت نمایید. به عنوان مثال برای ارسال پیامک هایی که جنبه اطالع رسانی در مورد شاخص های بورس دارند، برای دریافت هزینه از مخاط

 ال دریافت مبلغ مورد نظر، اعتبار خاصی را به آنها اختصاص دهید.با آنها توافق نمایید و در قب

د . در بخشی ماننمراجعه نماییدکه در گروه تنظیمات وجود دارد، تنظیمات  ماژولبه  ،برای تنظیم میزان هزینه قابل کسر در هر ارسال .1

  شکل زیر این مقدار تنظیم می شود.

 
 

بدیهی است که در صورت کاهش اعتبار مخاطب از میزانی که در این قسمت تنظیم می نمایید، پیامکی برایش ارسال نخواهد شد. اما اگر 

 تنظیم شود، ضمن عدم کاهش اعتبار مخاطب، پیامک همچنان برایش ارسال خواهد شد. صفرمیزان اعتبار قابل کسر روی 
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 روی ارسال جدید کلیک نمایید. ،برای ارسال پیامک از این بخش .2

 مورد نظر برای ارسال را انتخاب نمایید. اختصاصی از قسمت شماره ها، شماره .3

در بخش متن پیامک، متن خود را وارد نموده و در صورت تمایل برای ارسال پیامک بصورت فلش،   .8

 عبارت ارسال به صورت فلش را عالمت دار نمایید.

 که قبال در دفترچه تلفن خود ایجاد نموده اید را انتخاب نمایید.گروه یا گروه های مورد نظر  .7

روی مرحله بعد کلیک را از طریق قسمت جستجو، بیابید.  می توانید نام شخص یا گروه خاصی 

 نمایید.

اطالعاتی نظیر متن پیامک، شماره مخاطبین، تعداد و ... نمایش داده خواهد شد. بعد از تنظیم ساعت  .6

 بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید.و تاریخ ارسال 

رکورد مربوط به ارسال در همان صفحه مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد. پس ار انجام ارسال، برای مشاهده گزارش ارسال به بخش پیام 

 ها مراجعه نمایید.

 

 
 

  *************************************************** 

   

 : پاسخ زماندار

 
استفاده از این ماژول می توانید با تعریف کلید واژه هایی برای موضوعات مختلف در بازه های زمانی مختلف به درخواست مخاطبین خود با 

 ویی پیامکی را راه اندازی نماید.رسیدگی نمایید.برای مثال یک سازمان بزرگ قصد دارد برای واحد های مختلف سازمان پاسخگ

مان را کسب مرتبط به همان زاطالعات  ، واحد مربوطه در ساعات مختلف می تواند نسبت به عملکرد سیستم ی واژهمخاطب با ارسال کلید 

 نماید.

 

عنوان مناسبی  و در صفحه ای که نمایش داده می شود، ،نماییدگزینه موضوع جدیدی را ثبت این با استفاده از  :درج موضوع جدید .1

،همچنین کلید واژه ای که یک عبارت چهار رقمی می باشد به وارد نموده، شماره های گیرنده و فرستنده  مورد نظر خود را انتخاب 

 همراه توضیحات مرتبط با موضوع را وارد نمایید. 

 .بفرماییدجهت تنظیم محدودیت زمانی از گزینه بازه زمانی استفاده 

ا ب به اعضای دفترچه تلفن محدود نمایید.، و یا عملکرد ماژول را  نمودهکلید واژه را به دفترچه تلفن سامانه اضافه می توانید فرستنده 

درس آبه شماره و  ،درس ایمیل در بخش پشتیبانی یک نسخه از پیامک دریافتی کاربران و پاسخ ارسال شدهآو  همراه درج شماره

 .ایمیل تنظیم شده، ارسال خواهد شد
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 "بازه زمانی"پس از ایجاد رکورد های پاسخ زماندار برای ایجاد بازه های زمانی و پاسخ مرتبط به هر بازه بر روی عبارت بازه زمانی :  .2

 مقابل رکورد ایجاد شده کلیک نمایید.

از مقادیر  بازه زمانی را با استفاده متن مرتبط به بازه زمانی و همچنین  ود که می بایستکلیک بر روی بازه زمانی صفحه ای برای شما باز می شبا 

 .تعیین نمایید، توجه داشته باشید که بازه های زمانی نباید هم پوشانی داشته باشند "تا"و  "از"

 ردد.ثبت گ روی ثبت کلیک نمایید تا رکورد بازه های در نظر گرفته شده در این قسمت بازه زمانی و متن مرتبط پس از تعیین
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قسمت پاسخ ها در رکورد های اصلی ایجاد شده پاسخ زماندار جدولی را نمایش می دهد که شماره های مخاطبین به همراه  پاسخ ها : .3

 نمایش می دهد.زمان و تاریخ ارسال را پاسخ متن ارسال شده توسط سیستم و 

 همچنین امکان جستجو بین تمامی پاسخ ها بر حسب شماره همراه مخاطبین قرار داده شد است.

 تواند پیگیری درخواست مشتری و پاسخی که سیستم به مخاطب داده است درنظر گرفته شود. هدف از جستجو می

 
 

طالعات جدول و همچنین حذف تمامی رکورد پاسخ های امکان خروجی گرفتن از جدول پاسخ ها در قالب یک فایل اکسل ، چاپ ا

 جدول از این قسمت امکان پذیر می باشد.

  تمامی رکورد پاسخ ها حذف می گردد در غیر این صورت جهت حذف تنها یک رکورد می توانید   "حذف همه کد ها"با کلیک بر روی

 مقابل همان رکورد کلیک نمایید. "حذف"بر روی عبارت 

 
*************************************************** 

 یادآور زماندار 

ی شما فراهم می نماید تا تنظیماتی را ایجاد نمایید که موارد خاص به شما و افراد مورد نظر شما در زمان درخواستی این ماژول این امکان را برا

 به وسیله پیامک یاد آوری شود.

 کلیک نمایید. "درج یادآور جدید"برای ایجاد تنظیمات بر روی 

 

 دیگر ماژول ها در قسمت عنوان ،عبارتی متناسب با موضوع را درج نمایید.مانند 

 در قسمت های فرستده و گیرنده خطوط اختصاصی مورد نظر را تعیین نمایید.

 شود. نکته : شماره فرستنده و گیرنده می تواند یکسان در نظر گرفته

 . فرستده : شماره ای است که سامانه از آن پیامک های اطالع رسانی را ارسال می کند 

  را به سامانه ارسال نماییم. "یاد آور زماندار "گیرنده : شماره ای است که ما کلید واژه و یا کد های فعال سازی 

 

  



 

36 P a g e : 

 
 

 ید واژه ها جهت کنترل از راه دور می باشند .لک

  رقمی در نظر گرفته شود. 8واژه اول ، یک عبارت بهتر است کلید 

 ( کلید واژه دومsnooz.جهت فعال سازی یادآوری مجدد در نظر گرفته شده است ) 

 از راه دور می باشد. ی مجددکلید انصراف جهت غیر فعال نمودن یاد آور 

 درج نمایید.ر عبارت دلخواهی را می توانید هو کلید انصراف  snoozنکته : در قسمت کلید واژه 

 

 گیرنده ارسال نمایید.جهت کنترل از راه دور می بایست عبارات زیر را به شماره اختصاصی 

@reminder@key@snooz or cancel@snooz time 

رسال جهت اتعیین شده ارسال نمایید تا تنظیمات انجام شده می بایست عبارت زیر را به شماره گیرنده  "یاد آوری مجدد"جهت غیر فعال نمودن 

 مجدد پیامک یادآوری ، متوقف گردد .

@reminder@1238@cancel 

برای شما ارسال گردد عبارت زیر را  یادآوری مجدد دقیقه آینده ،پیامک 7چنانچه پیامک یاد آوری برای شما ارسال گردد و تمایل داشته باشید 

 به شماره گیرنده ارسال نمایید.

@reminder@1238@snooz@7 

تعداد "بار پیامک یاد آوری مجدد را ارسال نماید در قسمت  7دقیقه تا  11که بخواهید سیستم به صورت خود کار پس از گذشت هر  در صورتی

 را وارد نمایید. 11عدد  "یاد آوری بعد از"و در قسمت  7عدد  "یاد آوری

 

 
 شما ارسال گردد را وارد نمایید.عبارتی را که تمایل دارید برای شما و مخاطبین  "متن یادآوری  "در قسمت 

ه صورت و یا می توانید ب همانند پیامک زماندار می توانید تعیین نمایید که این پیامک یکبار در تاریخ خاصی ارسال گردد "زمان ارسال"در بخش 

 درجرا  4:11اردیبهشت و ساعت  12ه  تاریخ .برای مثال از قسمت ساالنتعیین نمایید ارسال پیامک یادآور را روزانه ، هفتگی ، ماهانه و یا ساالنه

 نمایید.

 ارسال می گردد.صبح  4اردیبهشت راس ساعت  12در روز  هشما هر سال یادآوری با این کار پیامک
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 در قسمت گیرندگان شماره های افرادی را که تمایل دارید پیامک یاد آوری به آن ها ارسال گردد را وارد نمایید. 

 ذکر است شماره ای که در ردیف اول وارد می شود امکان کنترل از راه دور این ماژول را خواهد داشت.نکته: الزم به 
 

*************************************************** 

 پیام ها

   
 

 : دریافتی
 .نمایید مشاهده را به کلیه خطوط اختصاصی موجود در پنل خود دریافتی پیامکهای توانید می قسمت این در شما

 .کنید ذخیره پوشه آن در را خود نظر مورد پیامهای و ایجاد کنید جدید یک پوشه ها پوشه مدیریت قسمت در توانید می همچنین

 روی مدیریت پوشه ها کلیک نموده و در صفحه باز شده، عنوان مورد نظر برای پوشه را وارد و روی ثبت کلیک نمایید. ،بدین منظور

 
 اولین سطر نشان دهنده آخرین پیامک دریافتی می باشد.در این قسمت، 
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 در هر سطر از لیست پیامک های دریافتی، اطالعاتی شامل متن پیامک، تاریخ و ساعت دریافت، شماره فرستنده پیامک، اعتبار )که برای پیامک

انتهای سطر های دریافتی همواره صفر می باشد(، گیرنده )خط اختصاصی که آن پیامک را دریافت نموده است(، کد پیامک و چند آیکن در 

 شود.مشاهده می 

در انتهای هر سطر، می توانید همان متن پیامک را برای دیگران ارسال نمایید. با کلیک بر روی این آیکن وارد صفحه ارسال       آیکن با انتخاب

 پیامک خواهید شد و همان متن پیامک بصورت پیش فرض وجود دارد که البته قابل تغییر می باشد.

 امکان را خواهید داشت که در پاسخ به ارسال کننده پیامک، متنی نوشته و ارسال نمایید. با کلیک بر روی آیکن      ، این

، در صفحه ای که باز می شود می توان پس از وارد نمودن اطالعات مورد نظر، شخص را به اعضای دفترچه تلفن خود       با کلیک بر روی آیکن

 اضافه کرد.

خروجی صفحه جاری، خروجی در بازه زمانی، چاپ و پاسخ، حذف، انتقال، خوانده شد، گزینه های  در انتهای لیستی که مشاهده می نمایید،

 حذف همه پیام ها مشاهده می شود.

 

 
 

  سطرها بصورت پیشفرض با رنگ خاصی نمایش داده می شوند. وقتی هرکدام را با زدن تیک ابتدای سطر، انتخاب و روی گزینه خوانده

 سطر تغییر یافته و بدین ترتیب می توان پیامک های خوانده شده را از بقیه متمایز نمود.، رنگ نماییدشد کلیک 

 .با استفاده از گزینه حذف می توان، سطرهای انتخاب شده را حذف نمود 

  انتخاب شده را به پوشه خاصی انتقال داد. سطرهایبا کلیک بر روی گزینه انتقال می توان 

 

 
 

  صفحه جاری، لیست مشاهده شده در این صفحه در قالب یک فایل اکسل ارائه خواهد شد.با کلیک بر روی خروجی 

  با کلیک بر روی خروجی در بازه زمانی می توان لیست ارسال های انجام شده در بازه زمانی مشخصی را در یک فایل اکسل دریافت

 نمود.
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 تخاب حذف همه پیامها، تمامی رکورد های مربوط به ارسال های لیست مشاهده شده، پرینت گرفته می شود و با ان ،با انتخاب چاپ

 انجام شده حذف خواهند شد. البته قبل از حذف با پیغامی برای اطمینان از حذف مواجه خواهید شد.

 

 
 مقابل کلید واژه و کلیک روی جستجو می توانید پیامک یا پیامک های حاوی آن را بیابید. وارد نمودن کلمه مورد نظر در کادربا 

 ارسالی، های فرستنده، پیام و گیرنده های بر اساس متن پیامک، تاریخ، شماره را ها پیامک که دارید را امکان این پیشرفته جستجوی در قسمت

 .کنید جستجو شده دریافتی و یا حذف

 جستجو گزینه پس از تنظیم و مقداردهی موارد مورد نظر در جستجوی پیشرفته و حتی وارد نمودن کلید واژه مورد نظر، روی منظور این برای

 نمایید. کلیک

 

 

 

 

 

 

 

 
*************************************************** 

 : ارسالی 
 .نمایید مشاهده را خود ارسالی پیامکهایکلیه  توانید می قسمت این در

 ( ها کدپستیهدفمند،  –ارسال انبوه، منطقه ای  ارسال تدریجی، ارسال شده از ماژول های یامک هایپارسال های انبوه ،

ت قابل مالحظه و گزارش گیری نمی باشند و بدین منظور باید به همان ماژول ها مراجعه ( در این قسمسن و جنسیت و نیازمندی

 وجود دارد.گزارش گیری نمود. توضیحات تکمیلی در این خصوص در قسمت 

 .ی باشدهمانطور که مالحظه می نمایید کلیه ارسال های انجام شده در این قسمت لیست شده است و اولین سطر، نشاندهنده آخرین ارسال م

در هر سطر، اطالعاتی شامل متن پیامک، تاریخ و ساعت ارسال آن، شماره ای که ارسال از آن انجام شده، میزان اعتبار کسر شده از موجودی 

 پنل بابت ارسال، گیرنده یا گیرندگان و کد پیامک قابل نمایش است. 
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 باشد:در هر سطر در قسمت گیرنده، یکی از موارد زیر قابل مشاهده می 

 یره ذخاین پیامک تنها یک نفر باشد و شماره آن شخص در دفترچه تلفن قبال ً : این در حالتی است که مخاطبنام و نام خانوادگی

 شده باشد.

 شماره آن شخص در دفترچه تلفن ذخیره نشده است. لیو بودهپیامک تنها یک نفر  : در این حالت نیز مخاطبشماره موبایل 

 در حالتی نمایش داده می شود که مخاطبین پیامک بیش از یک نفر باشند. : این موردشماره ها 

از در دو مورد اول با کلیک بر روی نام و نام خانوادگی مخاطب و یا شماره موبایل مخاطب، صفحه ای باز می شود که در آن کلیه محاوراتی که 

 صفحه امکان ارسال پیامک پاسخ نیز وجود دارد.طریق پیامک با آن صورت گرفته نمایش داده می شود. در انتهای همان 

 

 
 

 .آگاه شوید ارسال انجام شده توانید از وضعیت دلیوری میبا کلیک بر روی گزینه 

 نشان  نشان دهنده آن است که هنوز عمل گزارشگیری و بازگشت هزینه برای این رکورد از ارسال انجام نشده است و عالمت  عالمت 

 انجام شده است .و بازگشت هزینه  مشخص وضعیت دلیوریآن است که  دهنده 

 در انتهای هر سطر، می توانید همان متن پیامک را برای دیگران ارسال نمایید.        با انتخاب

 پیامک برای شماره هایی که ارسال نشده، مجددًا ارسال خواهد شد.       با کلیک بر روی آیکن

، جزئیاتی شامل تعداد بخش های پیامک، فلش بودن ، خوانده شده، فارسی یا انگلیسی بودن آن و میزان اعتبار کسر     با کلیک بر روی آیکن 

 شده بابت پیامک های ارسالی نمایش داده خواهد شد.

 
*************************************************** 

 

 : حذف شده
 این به خودکار طور به نمایید حذف دریافتی یا ارسالی قسمت از را پیامی اگر یعنی د،ببینی میتوانید را شده حذف پیامکهای قسمت این در

 .شد خواهند حذف دائمی صوررت به پیامها بخش، این از ها پیام حذف صورت در و شود می منتقل قسمت

 (.کند می عمل ویندوز آشغال سطل مشابه ماژول این (

 اعتبار پیامک های نا موفق : بازگشت

پیامک های ناموفق با توجه به خطی که ارسال از آن انجام شده است به صورت خودکار توسط سیستم انجام خواهد  های تمامی بازگشت هزینه

 شد.

 الزم به ذکر است در مورد کلیه خطوط، هزینه ای بابت بلک لیست از پنل کسر نمی شود.

 که عودت داده می شود، در مورد هر پیش شماره بدین صورت است که:  در مورد سایر هزینه هایی
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 در ابتدای ارسال بازگشت داده خواهد  هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات 7111،  3111، 1111، 121با پیش شماره  در خطوط

  شد.

  خطوط مورد درDeliveryBase2111  از پنل کسر می شودتنها بابت پیامک های رسیده به گوشی مخاطب، هزینه 

 .سب برای این کار توجه داشته باشیدالزم است به زمان منا، فایل گزارش را دریافت نمایید از ارسال،پس  در تمامی مواردی که قصد دارید

 از جمله اینکه:

 72تا   28می بایست بین  2111خطوط در مورد  مخصوصاًاز زمان ارسال بگذرد دقیقه  11حداقل  بهتر است در مورد همه ارسالها 

 ،برای دریافت فایل گزارشساعت بعد از ارسال  پنج تا ششانجام شود. در مورد سایر خطوط  دریافت فایل گزارش ،از ارسال بعدساعت 

 .مناسبی استزمان 

  بروزرسانی 28عت در سا ارسال انجام شده باشد،فایل گزارش به صورت خودکار توسط سیستم ،از روز زمان هردر الزم به ذکر است 

 ها طبق قوانین اپراتور ها بازگشت داده خواهد شد.می شود و عودت هزینه 

 نحوه گزارشگیری 

 پاک می شوندفتگی هگزارش ها به صورت الزم به ذکر است که  داریدفرصت  دریافت فایل گزارش در مورد حداکثر زمانی که برای، 

 دریافت فایل گزارش 371و  0333خطوط مورد در . البته دهیدانجام  رادانلود گزارش از زمان ارسال، باید قبل از گذشت یک هفته  پس،

 خواهد شد.در غیر اینصورت گزارش توسط اپراتور حذف  شود،انجام ساعت پس از ارسال  28باید حداکثر تا 

 :های انبوه گزارشگیری از ارسال پیامک نوع اول

و پیامک نیازمندی  هاهدفمند، ارسال انبوه، کدپستی-که از ماژول های ارسال تدریجی، منطقه ای است مربوط به ارسال های انبوهی ،این نوع

در ماژول های  دریافت فایل گزارش نحوه رسالی ثبت می شد.انجام می شود. به خاطر دارید که بعد از انجام ارسال از ماژولهای نامبرده، رکورد ا

 الزم در هر مورد را ارائه خواهیم داد. باشد که توضیحات می یکدیگر مشابه مذکور

  هاو کدپستی گزارش از ارسال انبوهدریافت فایل: 

 ،وجودبا مراجعه به ارسال انبوه، عالوه بر ارسالهای انجام شده از این ماژول، رکورد ارسالهای انجام شده از ماژولهای کدپستی نیز در لیست م

 سالنمایش داده می شود. بنابراین گزارش ارسالهای انجام شده از ماژولهای ارسال انبوه و کدپستی ها، با مراجعه به صفحه مربوط به ماژول ار

 انبوه قابل دریافت می باشند.

 
، شامل عبارت تعیین شده برای تفکیک ارسال های مختلف از یکدیگر عنوان در هر سطرهمیشه اولین سطر، مربوط به آخرین ارسال می باشد. 

 با کلیک بر روی عنوان می توان جزئیات ارسال را مشاهده نمود.می باشد. 
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چند  ،بخشقسمت ، متن پیامک ارسالی و در پیامک متن دهنده خط انتخابی برای انجام ارسال می باشد، در قسمت  ، نشانفرستنده شماره

هم بیان کننده، تعداد کل  تعداد، تاریخ و ساعت انجام ارسال را مشخص می نماید. زمان ارسال. خواهید نمودمالحظه  بودن پیامک رابخشی 

، یعنی از تعداد کل شماره ها به چند شماره ارسال انجام شده و ارسال شدهشماره هائیست که برای آنها پیامک فرستاده شده است. قسمت 

 یعنی از تعداد کل شماره ها به چند شماره ارسال انجام نشده است.  ارسال نشدهقسمت 

 شامل یکی از این موارد می باشد: ارسال وضعیت قسمت

 در صورت عدم تایید علت در قسمت توضیحات نوشته می شود. .می باشد تایید منتظر شده پیامک ارسال یعنی تایید: منتظر 

 قرار دارد ارسال لیست در و یعنی پیامک تایید شده ارسال: منتظر . 

 ارسال می باشند. حال در یعنی پیامکها ارسال: حال در 

  :پراتور انجام شده است.یعنی ارسال پیامک ها به اارسال شده 

 .ارسال نشده: یعنی پیامک ها به اپراتور ارسال نشده که در این حالت هزینه ای کسر نخواهد شد 

 درج می شود. کدکند. کد تخصیص داده شده به هر ارسال هم در قسمت  هم، فعال یا غیر فعال بودن ارسال را مشخص می وضعیت

 .نماییدکلیک  برای به روز شدن وضعیت اطالعات این صفحه و آخرین تغییرات روی آیکن به روز رسانی

ارسال و تحویل پیامک را برای تک تک شماره ها دید. البته اگر تیک  کرد و وضعیتکلیک  کنروی  این آی برای دانلود گزارش ارسال باید

گزارش  را برداریم، در "(انتخاب این گزینه باعث افزایش زمان ایجاد گزارش خواهد شددانلود گزارش به همراه گزارش تحویل باشد )" عبارت

 اده نخواهد شد.را ببینیم و وضعیت تحویل نمایش د وضعیت ارسال فقط می توانیم دریافت شده

دریافتی یک فایل اکسل می باشد که داخل آن شماره گیرنده، تاریخ و ساعت ارسال، وضعیت ارسال و وضعیت تحویل پیامک به مخاطبین، گزارش 

 مشخص است.  کامالً 

 

شد. یبام نامشخصو  نرسیده به مخابرات، رسیده به مخابرات، نرسیده به گوشی، رسیده به گوشیضعیت تحویل شامل یکی از موارد، و

 . از آیکن دهیدارسال انجام  به شماره هایی که وضعیت ارسال آنها، ارسال نشده بود، مجدداً بخواهید، زمانی استفاده می شود که از آیکن 

نی حذف نمایید، تضمی راهم برای حذف رکورد ارسال استفاده می شود. دقت داشته باشید که اگر قبل از زمان تعیین شده برای ارسال، رکورد آن 

نی ابرای عدم ارسال وجود ندارد و ارسال در زمانی که تنظیم کرده بودید انجام می شود. پس اگر قصد لغو ارسال را دارید حتماً با بخش پشتیب

 هماهنگ نمایید.

  هدفمند ،گزارش از ارسال منطقه ایدریافت فایل: 

نمایش داده می شود. در این رکورد اطالعات دیگری مثل شاخه  قسمتام شده، داخل همین ، رکورد ارسال انجماژولپس از ارسال پیامک از این 

 انتخابی و ردیف هم مشاهده می شود.
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می باشد و اگه بصورت ترتیبی انتخاب شده باشد، مقدار ردیف، مقداری  صفراگر نحوه ارسال بصورت تصادفی انتخاب شده باشد، مقدار ردیف 

 خواهد بود که زمان ارسال تنظیم شده است. 

برای ارسال  که استفاده استقابل  زمانی گزینه این نمود. البته ویرایش پیامک ارسالی را می توان  ویرایش آیکنروی  کلیک در این ماژول با

 قرار تایید منتظر پیامک مجدداً گونه تغییر،. با انجام هرنرسیده باشدفرا و هنوز زمان تنظیم شده  دتنظیم کرده باشیزمانی را در آینده خود 

 از ارسال انبوه ارائه شد. دریافت فایل گزارشسایر قسمت ها و آیکن های موجود مشابه مواردیست که در نحوه یرد. گمی

 مل نمایش داده نشود به دلیل عدم داشتن مجوز برای مشاهده شماره ها می باشد.بعد از دریافت فایل گزارش اگر شماره ها کا

 

  گزارش از ارسال تدریجیدریافت فایل: 

 نیز نمایش داده میشود. داخل رکورد ارسالی که در این قسمت ثبت می شود، عالوه بر تعداد کل شماره های انتخابی، تعداد شماره های هر بسته

 
مایش داده ، نشده است، تاریخ و ساعت انجام ارسال بسته بعدی با توجه به تنظیماتی که برای ارسال بصورت تدریجی انجام ارسال بعددر ستون 

 می شود. پس از پایان ارسال، ساعت و تاریخ آخرین بسته ای که ارسال شده، در این قسمت نمایش داده خواهد شد.

 کلیک می نمایید.  نجهت دریافت فایل گزارش ارسال ابتدا روی این آیک

از ارسال هر  ند، در این قسمت، پسه او هر کدام جداگانه ارسال شده شدبندی  ها تقسیماز آنجا که در این ماژول شماره های مخاطبین در بسته

 بسته، برای آن یک رکورد مجزا ایجاد می شود.

 
زمان ارسال، تعداد ارسال شده و ارسال نشده و وضیت ارسال هر بسته بصورت تفکیک شده نمایش داده می شود. برای هر بسته روی این آیکن 

 .سال و دلیوری آن را دانلود نماییدتا فایل گزارش ار کلیک می نمایید

 گزارش گیری از ارسال پیامک نیازمندی: 

 وجود دارد. آیکن دریافت شماره ،همانطور که مالحظه می شود بین آیکن های انتهای هر رکورد 
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رقمی  12که شامل کدهای  می شودبه جای فایل اکسل، یک فایل متنی دریافت  شودکلیک   زمانیکه روی آیکن دریافت دانلود گزارش ارسال

 به تعداد شماره های ارسالی می باشد.

ل و اهر کدام از این کدهای شناسه را باید کپی نمود و با وارد کردن در قسمت دریافت شماره، به همراه تصویر امنیتی، زمان ارسال، وضعیت ارس

 . دقت داشته باشید که در این ماژول شماره ها بصورت کامل نمایش داده نخواهد شد.کردتحویل را مشاهده 

 
 پیامک:گزارشگیری از ارسال  نوع دوم

 می باشد. نوع اولمربوط به ارسال های انجام شده از کلیه ماژول ها غیر از ماژول های ارسال انبوه معرفی شده در  این نوع،

گزارش ارسال در این موارد، کافیست به بخش پیام ها مراجعه نموده و با انتخاب قسمت ارسالی لیست ارسال های خود را مشاهده  دریافتبرای 

 .دهیدرش گیری را انجام و عمل گزا

 ه می باشد:قسمت گیرنده، یکی از این موارد قابل مشاهدهر سطر در  در

 یره ذخاین پیامک تنها یک نفر باشد و شماره آن شخص در دفترچه تلفن قبال ً : این در حالتی است که مخاطبنام و نام خانوادگی

 شده باشد.

 شماره آن شخص در دفترچه تلفن ذخیره نشده است. لیو بودهپیامک تنها یک نفر  : در این حالت نیز مخاطبشماره موبایل 

 این مورد در حالتی نمایش داده می شود که مخاطبین پیامک بیش از یک نفر باشند.شماره ها : 

سال به که ار بدین معنی می باشددر دو مورد نام و نام خانوادگی و شماره موبایل، این مقادیر به رنگ سبز یا قرمز دیده می شوند. سبز بودن آنها 

ایل موب )بعنوان نمونه، ممکن است آن شماره که ارسال به آنها به هر دلیلی انجام نشده استبه این معنی است آنها انجام شده و قرمز بودنشان 

کنار آنها کلیک نمود. در صفحه ای  المپ . برای مشاهده وضعیت ارسال و وضعیت تحویل بصورت دقیق باید روی آیکنجزو بلک لیست باشد(

که اگر رنگ آن سبز بود در این قسمت هم وضعیت ارسال، ارسال شده و در صورتی که رنگ آن قرمز بود،  دکه باز می شود، مالحظه می کنی

 وضعیت ارسال، ارسال نشده نمایش داده می شود.

 

 
 

 

 به رسیده، نرسیده به گوشی، رسیده به گوشی. در قسمت وضعیت تحویل یکی از عبارات دقیقه پس از ارسال  7سیستم به صورت خودکار 

، وضعیت تحویل رسیده که وضعیت ارسال، ارسال نشده باشد در حالتی . مسلماًمی دهدنمایش  نامشخصیا  نرسیده به مخابرات، مخابرات

 به مخابرات و رسیده به گوشی نخواهد بود.
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 .اپ، پرینت آن را تهیه نمودبا کلیک روی خروجی اکسل می توان گزارش ارسال را در یک فایل اکسل دریافت نمود و یا با کلیک روی گزینه چ

تا وارد صفحه مربوط به  ارسال، روی شماره ها کلیک کنیدبرای حالتی که در قسمت گیرنده عبارت شماره ها وجود دارد، برای دریافت گزارش 

 که توضیح داده شد.می باشد . بقیه مراحل مشابه مواردی شویدش خود شدریافت گزار
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 امکانات

 

 دفترچه تلفن:

ماژول های مهم در بخش امکانات سامانه، دفترچه تلفن می باشد. با استفاده از این قسمت می توان لیست مخاطبین خود را ذخیره  جمله از

 انتخاب نمایید. تلفن دفترچه از بخواهید را مخاطبین که دارد کاربرد ارسالهایی برای دفترچه تلفن بیشتر. نمود

 :مدیریت گروه ها 

"ها گروه مدیریت"گزینه طریق از هرچیز از قبل ،تلفن دفترچه در مخاطب درج برای  .نمایید ایجاد را مخاطبین های گروه،  

 
 نام مناسبی برای گروه مدنظر، وارد کنید.  ،در این قسمت، در کادر مقابل نام گروه .1

 الزامی نمی باشد.در قسمت توضیحات می توانید اطالعاتی در مورد گروه وارد نمایید. پر کردن این قسمت  .2

"زیرمجموعه کاربران به دسترسی" عبارتچنانچه  .3  خواهد داده نمایش کاربران زیر تمامی پنل در گروه ایجاد شده نمایید عالمتدار را 

 .شد

 بر روی ثبت گروه کلیک نمایید. .8

 گروه ایجاد شده، در همان صفحه نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 گروه بصورت زیر قابل تغییر است: با انتخاب گزینه ویرایش، اطالعات

 

 

 برای اعمال تغییرات بر روی تایید و در غیر اینصورت بر روی انصراف کلیک نمایید.

 با انتخاب گزینه حذف نیز، گروه ایجاد شده حذف می شود.

صورتی که یک مخاطب در چند د شد و در نحذف خواه ،گروه عضو هستند آنبه صورت خودکار فقط مخاطبینی که تنها در  ،با حذف یک گروه

 .حذف نخواهد شد ،گروه عضو باشد

 در ستون زیرگروه کلیک نمایید. "انتخاب"برای هر گروه می توان زیرگروه ایجاد نمود. بدین منظور باید روی 

 در صفحه ای که مالحظه می نمایید، زیر گروه مورد نظر خود را ثبت نمایید.
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ادغام دو "با انتخاب گزینه وان به صفحه مربوط به گروه های اصلی بازگشت. در هر دو قسمت گروه و زیرگروه، با کلیک بر روی گروه اصلی، می ت

، گروه مبدا "گروه مبدا حذف شود " عبارت ، می توان شماره های موجود در یک گروه را به گروه دیگر انتقال داد و در صورت تیک زدن"گروه

این گروه ندارید، تیک این قسمت را نزنید. در این صورت گروه مبدا را همراه با مخاطبین آن همچنان در اگر تمایلی به حذف  حذف خواهد شد.

 دفترچه تلفن خود خواهید داشت.

 
، سه روش درج مخاطب جدید، افزودن از فایل و افزودن سریع و زیرگروه پس از ایجاد گروه های مورد نظر، برای افزودن مخاطبین به هر گروه

 دارد.وجود 

 
 :درج مخاطب جدید 

 بر روی گزینه درج مخاطب جدید کلیک نمایید.

 نمایید. تایپ را مخاطبین اطالعات باید در این روش

 بدون صفر وارد می شوند. موبایل شمارهپر کردن فیلد موبایل الزامی می باشد. 

افزوده شود. در صورتی که تعداد گروه های زیادی وجود داشته باشد  /هاتا مخاطب به آن کنید انتخاب رامورد نظر  /هایگروهزیریا /ها گروه سپس

کلیه گروه ها از حالت انتخاب خارج شده و امکان انتخاب مجدد  "به روز رسانی لیست"انتخاب و چند گروه را مورد انتخاب قرار داده باشید، با 

 فراهم می شود. 

جدیدی که وارد شود،  اطالعات "در دفترچه تلفن موجود بود اطالعات جدید جایگزین گردد در صورتی که شماره مخاطب "با انتخاب گزینه 

 جایگزین اطالعات قبلی مخاطب خواهد شد.

 مخاطب در گروه دیگری ایجاد نخواهد شد. "موجود بودن شماره در گروه های دیگرعدم درج شماره در صورت  "با انتخاب گزینه 

" جهت درج مخاطب بعدی جدید فرم یک نمایش" گزینه انتخاب با  را بعدی مخاطب صفحه بستن بدون پس ثبت یک مخاطب، توانید می 

 بر روی ثبت کلیک نمایید. نهایت در .نمایید درج

 

  



 

48 P a g e : 

 
 

 :افزودن از فایل 

"فایل از افزودن" گزینه اکسل فایل طریق از مخاطبین درج برای  نمایید. دانلود را نمونه فایل نمایید، انتخاب را 

 وارد نمایید.  فایل همین در را مخاطبین خود اطالعات روش درست این است که

 
 اگر این فایل از جایی Export   .شده است سطرها و ستون ها را در یک فایل جدید کپی نمایید 

 باید دارند قرار آن در ها شماره که نام صفحه ای از فایل اکسلکه  نمایید دقت Sheet1 .باشد 

 
  طبق فایل نمونه باید عناوین اطالعات مخاطب باشد ،سطر اول فایل ه درکدقت نمایید.  

  دقت نمایید که هیچ یک از ستون ها نباید حذف شوند، اگر مایل به درج اطالعات نیستید ستون مربوطه را خالی بگذارید ولی حذف

   .نفرمایید

 .نمایید بارگزاری مخاطبین اکسل فایل قسمت در را فایل

 
شما میتوانید کل فایل ورودی را در یک یا چندین  انتخاب نمایید.از قسمت گروه مخاطبین،  گروه مورد نظر برای افزودن مخاطبین به آن را، 

 .گروه وارد نمایید

 دو گزینه انتهایی را نیز در صورت تمایل عالمت دار نموده و بر روی تایید کلیک نمایید.

 :افزودن سریع 

  .کنید مشخص راد نو گروهی که می خواهید مخاطبین به آن افزوده شو مخاطبین شماره فقط می توانید افزودن سریعبا کلیک بر روی 

 
 همانطور که مالحظه می نمایید، در همین قسمت، سه روش برای افزودن شماره ها وجود دارد.

  :( بارگزاری فایل اکسل1

 
 است فایل اکسل نمونه را دانلود کرده و شماره ها را در آن وارد نمایید.با انتخاب این گزینه، الزم 

1 

3 

2 
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. سطر اول فقط برای وارد کردن متن همانند عبارت شماره موبایل ها نباید حذف شوداین فایل تنها شامل یک ستون شماره موبایل می باشد و 

ون وارد می شوند. پس از وارد نمودن شماره ها و ذخیره نمودن فایل همان ست داخل استفاده شده و شماره ها بدون صفر در سطرهای بعدی و

 اکسل، آن را از همین قسمت بارگزاری نمایید.

 :( بارگزاری فایل متنی7

 

  

 

  

یا یکی از کاراکترهای  enterاین فایل شماره ها را بدون صفر وارد نموده و با  منظور می توانید بر روی دانلود فایل نمونه کلیک نمایید. دربدین 

 باشد. datیا  txtپسوند فایل متنی باید  شماره ها را از هم جدا نمایید و پس از ذخیره فایل آن را بارگزاری نمایید. " | : , "

 :وارد نمودن شماره ها در کادر (0

آن ها را از هم جدا نمایید. در نهایت بر روی  " | : , "یا یکی از کاراکترهای  enterشماره ها را بدون صفر وارد نموده و با در این قسمت نیز 

 ثبت کلیک نمایید.

 پس از درج مخاطبین در گروه ها با هر یک از روش ها، لیست کلیه مخاطبین نمایش داده خواهد شد.

 
 مناسبت ها: 

 چک، اعتباربیمه سررسید تاریخ تولد، تاریخ مثل مناسبتی هرگونه ثبت برای آن از توانید می مشاهده می شود که "مناسبت ها"در هر سطر گزینه 

 نمایید. ... استفاده و

نموده و  واردکلیک کنید. در صفحه ای که مالحظه می کنید در قسمت عنوان مناسبت، عنوان مناسبی  ها مناسبت گزینه رویبرای هر شخص، 

 و ... هستند را انتخاب نمایید. 2، تاریخ مناسبت 1از قسمت نوع مناسبت یکی از موارد موجود که بصورت تاریخ مناسبت 

  را به عنوان سررسید اعتبار بیمه در نظر  1نکته ای که وجود دارد این است که چنانچه برای یک شخص به عنوان مثال تاریخ مناسبت

 باید برای همین منظور در نظر گرفته شود. 1مخاطبین نیز تاریخ مناسبت گرفته اید، برای سایر 

 
 پس از تنظیم تاریخ بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.
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ذف آن نیز وجود دارد. به همین حهمانطور که مالحظه می نمایید مناسب ایجاد شده در این قسمت نمایش داده خواهد که امکان ویرایش و 

 ها از این قسمت اضافه خواهند شد. ترتیب سایر مناسبت

 تعییر اعتبار: 

بابت پیامک  و داده اعتبار تلفن دفترچه مخاطبین به توانید از این طریق می شما که است "اعتبار تغییر"دارد  هر سطر وجود در که دیگری گزینه

سرویس ها، پیامک اعتباری و تولید محتوا برای مخاطبین ارسال می شود، از  ی مانندهایی که با توجه به تنظیمات صورت گرفته از ماژول های

اری مجازی باین اعتبار کاسته شود. بنابراین این قبیل پیامک ها تا زمانی برای مخاطبین ارسال خواهند شد که اعتبار داشته باشند. این اعتبار، اعت

 بوده و به هر میزان قابل تغییر می باشد.

 این گزینه در مورد هر مخاطب، می توان میزان اعتبار وی را تعیین کرد.با کلیک روی 

 

 
 ویرایش: 

 عات مخاطب مربوط را ویرایش نمود.می توان اطال "ویرایش"در هر سطر با انتخاب گزینه 

 حذف: 

 مخاطب حذف خواهد شد. "حذف"با انتخاب 

 هوشمند و ... وجود دارد.در انتهای لیست مخاطبین گزینه هایی همچون ارسال پیامک، ارسال 

  :ارسال پیامک 

 کلیک نمایید. "ارسال پیامک"برای ارسال پیامک از این بخش الزم است مخاطبین مورد نظر را از لیست انتخاب نموده، سپس بر روی 

شماره مخاطبینی که مرحله قبل انتخاب نموده بودید، نمایش  ،وارد صفحه مربوط به ارسال پیامک خواهید شد. در قسمت گیرندگان در این حالت

 داده می شود. امکان افزودن شماره های دیگر نیز در این قسمت وجود دارد.

می توانید، متن پیامک را بر اساس فیلدهای مخاطبین که در این قسمت نمایش داده می شود، شخصی سازی  "ارسال هوشمند"با کلیک بر روی 

 ی اعضای گروه انتخابی ارسال نمایید. نموده و برا

  نکته ای که در این قسمت وجود دارد این است که مخاطبین خاص از هر گروه قابل انتخاب نبوده و همه مخاطبین گروه یا گروه های

دارند ارسال خواهد عضو  1111پیامک هوشمند دفترچه تلفن فقط به گروه هایی که کمتر از انتخابی ارسال انجام خواهد شد. از طرفی 

 .شد
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 ، فایل اکسلی شامل اطالعات مخاطبین شما ارائه خواهد شد."خروجی اکسل"با کلیک بر روی 

 ، مخاطبین انتخابی حذف خواهند شد."حذف"با کلیک بر روی 

 کلیک نمود. "چاپ"برای پرینت اطالعات مخاطبین می توان بر روی گزینه 

 :تولید فرم عضویت 

، در صفحه ای که باز می شود می توانید با تنظیماتی که انجام می دهید کدی دریافت نموده و آن را در "تولید فرم عضویت"با کلیک بر روی 

کپی نمایید. بدین ترتیب اعضای ثبت نامی در سایت یا وب الگ شما، در دفترچه تلفن شما و در گروه سایت یا وبالگ خود  htmlمیان کدهای 

 شد. انتخاب شده، ثبت خواهند

 بدین منظور در این صفحه گروه مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس از بین فیلد های نمایش داده شده، فیلدهایی که تمایل دارید توسط افراد

 تیک آن را بردارید.  ،تکمیل گردد را عالمت دار نمایید در غیر این صورت

 

 
 

متن نمایش داده شده روی دکمه ای که فرد با کلیک روی آن اطالعات خود را ثبت می نماید، می توانید  "متن دکمه ارسال:"در کادر مقابل 

یامک تمایل به دریافت پ ،تغییر دهید. و در قسمت عنوان فرم، می توانید برای فرم تولید شده عنوان تعیین نمایید. اگر بعد از ثبت نام هر فرد

  .در قسمت متن پیامک ارسالی به مدیر، متن مورد نظر نوشته و در غیر این صورت آن را خالی رها کنید برای مطلع شدن از عضویت وی دارید،
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امک متن مورد نظر را در کادر متن پیچنانچه قصد دارید بعد از عضویت و ثبت اطالعات فرد پیامکی مبنی بر ثبت نام ایشان، برایش ارسال شود، 

 "انمسرکارخ"در صورتی که جنسیت توسط مخاطب انتخاب شده باشد، عبارت  ینصورت آن را خالی رها کنید.ارسالی به عضو نوشته و در غیر ا

 بصورت خودکار به ابتدای متن پیامک اضافه خواهد شد. "جناب آقای"یا 

 تا کد تنظیمات ایجاد شده تولید شود.کلیک نمایید  "تولید کد"در نهایت بر روی 

 :افزایش اعتبار 

روی این گزینه در انتهای جدول، می توانید اعتبار گروه یا گروه های انتخابی خود را به میزانی که در کادر می توانید مشخص کنید، با کلیک بر 

 افزایش یا کاهش دهید.

 
 مخاطب جستجوی : 

 ه، گروبا انتخاب  و نموده درج را خود نظر مورد اسم توانید می کلیدواژه بخش در نمایید. استفاده بخش این از توانید می مخاطب جستجوی برای

 .انجام دهید جستجو نظرتان مورد گروه در

 .دهید انجام را خود جستجوی .. و استان و جنسیت مانند مشخصاتی کردن تعیین با توانید می نیز پیشرفته جستجوی بخش در

 
 

*************************************************** 

 :گنجینه پیامک

گروه،  از لیست مقابلضامین متفاوت قرار داده شده است و بر اساس مناسبتشان، گروه بندی شده اند. کافیست قسمت پیامک هایی با م در این

 مناسبت مورد نظر را انتخاب نموده تا لیست پیامک های مربوط به آن را مشاهده نمایید. 

سال ار"بخش ها و تعداد دفعات ارسال آن مشخص می باشد. با کلیک بر روی  متن پیامک، تعداد در لیستی که مشاهده می نمایید، در هر سطر

متن مورد نظر بصورت پیش فرض وجود دارد. ادامه کار  ،وارد صفحه ارسال پیامک خواهید شد به گونه ای که در قسمت متن پیامک "به ...

 ارسال پیامک می باشد. ماژولهمانند 
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موده و بر روی جستجو کلیک نمایید تا پیامک نظر دارید، کافیست در کارد مقابل کلیدواژه آن را تایپ نهمچنین در صورتی که کلمه خاصی مد 

 های حاوی آن در صورت وجود برایتان لیست شود.

 

 
 

 :اضافه به لیست

بدین  نمایند. ثبت شما سامانه تلفن دفترچه در را خود بتوانند پیامک ارسال با دیگران تا نمایید فراهم تنظیماتی توانید می ماژول این طریق از

 :دهید انجام را زیر مراحل و کرده کلیک "جدید لیست به اضافه درج "گزینه روی بر ابتدا منظور

 .نمایید مناسب برای تفکیک اضافه به لیست های مختلف، وارد عنوان یک توانید می بخش این در :لیست به اضافه عنوان  .1

توانید یکی از شماره های اختصاصی از لیست موجود می  :گیرنده  .2

خود که مخاطبین پیامک خود را به آن ارسال می نمایند، انتخاب 

اضافه به لیست ایجاد شده  "همه شماره ها"نمایید. در صورت انتخاب 

روی پیامک های دریافتی از کلیه خطوط اختصاصی شما در پنل، اعمال 

 خواهد شد.

مت یکی از خطوط اختصاصی از لیست موجود در این قس :فرستنده  .3

 خود به منظور ارسال پیامک به مخاطبین را انتخاب نمایید.

 را لیست به اضافه ماژول بودن فعال مدت زمان :زمانی بازه اعمال  .7

 .نماید می مشخص

  :شروط .6

  وجود م مواردشماره موبایل فرستنده: چنانچه شماره موبایل های خاصی را برای افزودن به دفترچه تلفن در نظر دارید، با انتخاب یکی از

 وارد نمودن مقدار مورد نظر در کادر مقابل آن، شرط روی شماره موبایل را ایجاد نمایید. و   "شماره موبایل فرستنده"ست مقابل در لی

 212به عنوان مثال: شروع با 

 ر برای آن د "شروع با"مقدار  متن پیامک: در این قسمت شرطی بر روی متن دریافتی از مخاطب تعیین می شود. در حالت پیش فرض

نظر را  هر یک از موارد موجود را انتخاب و مقدار مورد ،نظر گرفته شده است و در کادر مقابل آن * قرار گرفته است. می توان از لیست

روع شنوشته شده در کادر مقابلش،  در کادر مقابل آن وارد نمایید. به عنوان مثال با انتخاب شروع با، متن پیامک مخاطب باید با کاراکتر

، در خاطب، با هر متنی که ارسال نمایدشود تا شماره اش به دفترچه تلفن اضافه گردد. در صورت خالی گذاشتن این کادر شماره م

 تلفن ذخیره خواهد شد.دفترچه 

  در صورتی که تمایل دارید نام و نام خانوادگی مخاطب عالوه بر شماره موبایلش در دفترچه تلفن ذخیره شود بایستی متن پیامک خود

 را با فرمت زیر ارسال نماید:
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 *نام*نام خانوادگی: *احمد*عزیزی

 مانند کاراکتری است روی شروع با تنظیم شده و در کادر مقابلشبنابراین الزم است شرطی که برای متن پیامک در نظر گرفته شده 

 .گیرد قرارتعیین شده،   کاراکتر همین باید خانوادگی نام و نام بین که نمایید دقت * قرار داده شود.

 قسمت در شود، می نوشته اضافه توضیحات در که مطلبی و کنید ارسال زیر ترتیب به نیز را دیگری اطالعات میتوانید شما همچنین

 اضافی توضیحات*خانوادگی نام*شود: *نام می وارد تلفن دفترچه توضیحات

 به جای کاراکتر * از هر کاراکتر دیگری می توان استفاده نمود.

 :ذخیره پیامک در 

ه با پوشبخش پیامک های دریافتی ذخیره خواهند شد. می توانید یک پیامک های دریافتی از سمت مخاطبین بصورت پیش فرض در 

 آن را انتخاب نمایید. ،)در بخش پیام ها توضیح داده شده است( و در این قسمت از لیست موجود نام دلخواه قباًل ایجاد نمایید

 :گروه مخاطبین .7

 از این قسمت گروه یا گروه هایی از دفترچه تلفن که تمایل به ذخیره اطالعات مخاطب در آنها را دارید انتخاب نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متن پیامک.  4

. در غیر اینصورت پیامکی ارسال نخواهد ارسال خواهد شد مخاطبیک پیامک با این محتوا برای  این قسمتدر صورت وارد نمودن متن در 

 شد.

 :میزان اعتبار مخاطب.  2

  .این گزینه اعتبار مورد نظر را به مخاطب شما در دفترچه تلفن اضافه می نماید

گزینه ثبت کلیک نمایید. اکنون در بخش اضافه به لیست رکوردی با نام مورد نظر که در ابتدا وارد نمودید ایجاد می شود و در در نهایت بر روی 

 هر زمان دلخواه امکان ویرایش و حذف آن وجود خواهد داشت.

 
 

*************************************************** 

 :نظرسنجی

 ید یک نظرسنجی راه اندازی و نتایج حاصل از آن را بررسی نمایید. می توان ماژولبا استفاده از این 

 کلیک نمایید. "درج نظرسنجی جدید"روی 
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 برای نظرسنجی خود وارد نمایید.عنوان مناسبی  در قسمت سوال/عنوان،  .1

از قسمت شماره گیرنده، یکی از خطوط اختصاصی پنل که مخاطبین، پیامک حاوی نظر  .2

 ، انتخاب نمایید.باید به آن ارسال کنندخود را 

از قسمت لوگوی نمودار، می توانید لوگوی مورد نظر خود را به منظور درج در نمودار  .3

 نتایج نظرسنجی، بارگذاری نمایید.

ریافت" کلیه پاسخ های دریافتی از جانب انتخاب گزینه "ذخیره آمار دبا  .4

 مخاطبین در سامانه ذخیره خواهد شد.

سنجی فعال باشد را تنظیم نمایید. در صورتی که قصد زمانی که در نظر دارید نظر مدتاز قسمت اعمال بازه زمانی، تاریخ و ساعت  .7

 دارید این نظرسنجی همچنان فعال باشد، مقادیر این قسمت را تغییر ندهید.

 ر روی ثبت کلیک نمایید.ب .6

 در همان قسمت رکورد مربوط به نظرسنجی ایجاد شده نمایش داده خواهد شد.

 
 :گزینه ها 

 ، موارد الزم را به شرح زیر وارد نمایید:"گزینه ها"با کلیک بر روی 

 عالی یا متوسط ، ضعیف : مثال عنوان به ها گزینه از یک هر کردن مشخص برای است متنی :گزینه عنوان .1

 برای مثالً ،کنند که معرف گزینه مورد نظرشان می باشد ارسال سامانه به پیامک طریق از باید مخاطبین که است مقداری :واژه کلید  .2

 در نظر گرفته شده و در قسمت کلیدواژه وارد می شود. 1 عدد عالی گزینه

شماره انتخابی در این درصورتی که قصد ارسال پیامک در جواب پیامک مخاطب داشته باشید، متن مورد نظر از  :کننده ارسال  .3

 ارسال خواهد شد. قسمت،

 رنگ مورد نظر برای نمایش نتایج گزینه در نمودار را از این قسمت انتخاب نمایید. :رنگ .8

 متن مورد نظر در این قسمت تایپ شود، ،مخاطب داشته باشیددرصورتی که قصد ارسال پیامک در جواب پیامک  :پیامک متن  .7

 .کنید رها خالی آنرا صورت این درغیر

 گزینه هایسوال مطرح شده دارای پاسخ صحیح از بین این گزینه برای زمانی است که انتخاب  :این گزینه پاسخ صحیح است  .6

در این صورت در مورد گزینه صحیح این قسمت باید تیک زده  .به عبارتی هدف از طرح سوال نوعی مسابقه باشد .باشد ،معرفی شده

 شود.

 در نهایت با کلیک روی ثبت، گزینه مورد نظر ایجاد شده و در همان صفحه قابل مشاهده، ویرایش و یا حذف می باشد. .7

 به همین ترتیب سایر گزینه ها را ثبت نمایید.
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 ها پاسخ: 

یا گزینه های ارسال شده توسط مخاطبین  ها پاسخ توانید می بخش ایندر 

 شرکت تعداد توانید می نظر مورد گزینه انتخاب با . نمایید مالحظه را

امکان پرینت و دریافت  .کنید مشاهده را گزینه هر آراء تعداد و کنندگان

 خروجی اکسل از نتایج هم وجود دارد.

 

 کشی قرعه: 

 صورت این به دهید، انجام کشی قرعه کنندگان شرکت بین توانید می قسمت این در

 صورت به سامانه و نمایید می کلیک کشی قرعه گزینه روی بر و مشخص را تعداد که

 .نماید می انتخاب را برندگان تصادفی

 

 

نابراین ب عالمتدار شود.باید زمانی که سوال مطرح شده دارای پاسخ صحیح نمی باشد، گزینه از بین کلیه پاسخ ها قرعه کشی انجام شود، 

 بین کلیه افراد شرکت کننده در نظرسنجی، قرعه کشی انجام می شود.

 در این قسمت نیز امکان پرینت و دریافت خروجی اکسل از نتایج وجود دارد.

 با کلیک روی این قسمت می توانید تنظیمات اولیه برای درج نظرسنجی را تغییر داده و یا حتی وضعیت آن را به غیرفعال ویرایش :

 غییر داد.ت

 با انتخاب حذف، نظرسنجی ایجاد شده حذف خواهد شد. :حذف 

 کنید مشاهده نمودارهای مختلف صورت به را خود مسابقه یا نظرسنجی نتایج توانید می شما قسمت این در :نمودار. 

 پاسخ ها: نمودار نتایج بدست آمده به تفکیک گزینه های ایجاد شده در این قسمت نمایش داده می شود.

 شماره موبایل مخاطبین، در این قسمت نمایش داده می شود. یپیش شماره: نمودار نتایج بدست آمده به تفکیک پیش شماره

دریافتی: نمودار نتایج بدست آمده به تفکیک تعداد کل پاسخ ها، پاسخ های متفرقه، پاسخ های دریافتی از شماره موبایل تکراری و پاسخ 

 قسمت نمایش داده می شود.های قابل قبول، در این 

 در مورد تمامی نمودارها، با استفاده از تنظیمات موجود می توان نمودار را جهت نمایش و چاپ بصورت دلخواه، ویرایش نمود.
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 طریق از را خود سوال باید شما و باشد نمی مسابقه یا نظرسنجی شروع منزله به کار این باشید داشته دقت SMS روش هر یا 

 به عنوان مثال: . نمایید ابالغ مردم به دیگری

   Sony.1   Dell.2   Fujitsu.3   Acer.4 سوال: کدامیک از لپ تاپ ها کاربردی تر است؟

 ........... ارسال نمایید. شماره به را نظر مورد گزینه عدد لطفاً

  نظرسنجی مورد نظر به شکل دلخواه را تولید و جهت نمایش می توانید کد نمودار نتایج  "تولید فرم نمودار نظرسنجی"با کلیک بر روی

 در سایت یا وبالگ خود استفاده نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

می توانید نرم افزار ویندوز نظرسنجی را دانلود و روی سیستم خود نصب نمایید و از طریق  "دانلود نرم افزار ویندوز نظرسنجی"با کلیک بر روی 

 جاد شده را مشاهده نمایید.آن نتایج نظرسنجی های ای

 
*************************************************** 

 :آزمون

 ، مورد استفاده قرار می گیرد.پیامکی پیاده سازی آزمون های چند گزینه ایبه منظور این ماژول 

 .ترتیب انجام دهیده باید مراحل زیر را ب آزمون،هت پیاده سازی ج

 سواالتایجاد سرگروه . 1

 ... ک ویفیز عربی. شیمی،می بایست سرگروه سواالت خود را تعریف نمایید مثال ً" مدیریت سرگروه سواالت"ابتدا از قسمت 

در پنجره ای که نمایش داده می شود، عنوان مورد نظر برای سرگروه را وارد، سپس بر روی ثبت  "درج سرگروه جدید"پس از کلیک بر روی 

 کلیک نمایید.
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 انتهای صفحه رکورد مربوط به سرگروه ثبت شده نمایش داده می شود که امکان ویرایش و حذف آن نیز وجود خواهد داشت.

 
 به همین ترتیب، سایر سرگروه های مورد نظر را ثبت نمایید.

 ایجاد سواالت. 7

از آن  ،نیز سوال ها آرشیو شده و می توانید در آزمون های دیگردقت داشته باشید . می بایست سواالت خود را ایجاد نمایید ،بعد از ایجاد سرگروه

 کلیک نمایید. "درج سوال جدید"و روی  "مدیریت سواالت شوید". بدین منظور وارد قسمت ها استفاده نمایید

 کلیک نمایید.در پنجره ای که نمایش داده می شود، پس از انتخاب سرگروه، سوال را در کادر مربوط وارد نموده و روی ثبت 

 
 نمایش داده خواهد شد. ، رکودی در انتهای صفحهپس از ثبت هر سوال

 
 گزینه ها: 

 .دد گزینه های سوال را وارد نماییدر صفحه ای که نمایش داده می شود، می توانی ،"گزینه ها"با کلیک روی 

 

وارد نمایید. به عنوان مثال عالی، متوسط و ضعیف. هر کدام از این  "متن گزینه"، متن هر گزینه را در کادر مقابل "درج گزینه جدید"در قسمت 

 موارد یک گزینه می باشند.

نه پیامک نماید و معرف گزیرا به عنوان پاسخ انتخابی خود برای سوال، ، مقداری را وارد نمایید که مخاطب باید آن "کلید گزینه"در کادر مقابل 

 .نماییدوارد  "گزینه کلید"در قسمت را  1مورد نظرش باشد. بعنوان مثال برای گزینه عالی عدد 

 ، در مورد هر گزینه ای که پاسخ سوال می باشد، الزم است تیک زده شود."این گزینه پاسخ صحیح است"عبارت 

آن در همان قسمت نمایش داده شده و امکان ویرایش و حذف نیز خواهد داشت. به ، گزینه ثبت می شود و رکورد "ثبت"پس از کلیک روی 

 همین ترتیب سایر گزینه های سوال را وارد نمایید. محدودیتی در ایجاد گزینه های بیشتر وجود ندارد.
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 تعداد استفاده: 

 نمایش داده خواهد شد. ،در این قسمت تعداد دفعاتی که هر سوال مورد استفاده قرار گرفته است

 لیست آزمون ها: 

در این قسمت تعداد آزمونهایی که این سوال در آن درج شده، نمایش داده می شود. برای مشاهده اطالعاتی در مورد این آزمون ها باید روی 

 کلیک نمود. "لیست آزمون ها"

 ویرایش: 

 برای ویرایش هر سوال بر روی این قسمت کلیک نمایید.

 حذف: 

 یک بر روی این قسمت، سوال مورد نظر حذف خواهد شد.با کل

 . ایجاد آزمون0

و آزمون را با توجه به شرایط مدنظر  مراجعه نموده "ها مدیریت آزمون"به قسمت )ایجاد سرگروه و سوال های هر گروه(  2و1بعد از انجام مراحل 

 .تعریف نمایید

 کلیک نمایید. "درج آزمون جدید"روی 

 این صفحه را به ترتیب زیر تکمیل نمایید. موارد موجود در

آزمون را در این قسمت وارد مورد نظر برای  : عنوانعنوان آزمون .1

 نمایید.

: یکی از خطوط اختصاصی پنل خود را به منظور دریافت گیرنده .2

پیامک های حاوی پاسخ داوطلبین، از این قسمت انتخاب نمایید. 

 ارسال نماید. داوطلب باید پیامک خود را به این شماره

: متن سواالت از شماره اختصاصی انتخاب شده در این فرستنده .3

 قسمت برای داوطلبین ارسال می شود.

به عنوان کلید آزمون در نظر گرفته می شود که می : کلیدواژه .8

 به شماره سامانه  رقمی باشد.داوطلبین با ارسال کلید واژه 8بایست 

 می توانند در آزمون شرکت نمایند.

متن نوشته شده  )فرارسیدن زمان تنظیم شده در قسمت شروع آزمون(، شروع آزمونزمان : برای آگاهی داوطلب از شروع آزمون متن .7

 فرستاده نخواهد شد. ،در این قسمت برایش پیامک خواهد شد. در صورت خالی رها کردن این قسمت، پیامکی مبنی بر شروع آزمون

: متن نوشته شده در این قسمت، در پایان آزمون هر داوطلب برایش ارسال خواهد شد. در بمتن ارسالی در پایان آزمون هر داوطل .6

 صورت خالی رها کردن این قسمت، پیامکی مبنی بر پایان آزمون داوطلب، فرستاده نخواهد شد.

، متن نوشته شده در این )فرارسیدن زمان تنظیم شده در قسمت پایان آزمون( : با به پایان رسیدن زمان آزمونمتن پایان آزمون .7

 ، فرستاده نخواهد شد.در این موردقسمت برای کلیه مخاطبین پیامک خواهد شد. در صورت خالی رها کردن این قسمت، پیامکی 

 تاریخ و ساعت شروع آزمون را در این قسمت تنظیم نمایید. :شروع آزمون .4

 نمایید. تاریخ و ساعت پایان آزمون را در این قسمت تنظیم :پایان آزمون .2

 داوطلبین تنها در بازه زمانی تنظیم شده می توانند با ارسال کلیدواژه، در آزمون شرکت نمایند.

مدت زمانی که بر حسب دقیقه، به هر داوطلب تخصیص داده می شود تا به سواالت آزمون پاسخ دهد، در این قسمت  :زمان آزمون .11

 تنظیم می شود.

 عالمتدار نمودن این گزینه، نتیجه آزمون هر داوطلب برایش پیامک خواهد شد. : باارسال کارنامه به موبایل کاربر .11
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برای هر پاسخ غلط داشته چنانچه قصد در نظر گرفتن امتیاز منفی  .12

که به ازای هر پاسخ غلط یا  باشید، در این قسمت تنظیم نمایید

منفی، چند سوال که به آنها پاسخ صحیح داده شده است، کسر 

 گردد.

 پاسخ به دفترچه تلفن اضافه شود فرستنده .13

با کلیک بر روی این قسمت، لیست گروه های دفترچه تلفن پنل 

خود را مشاهده خواهید نمود. با انتخاب یک یا چند گروه، شماره 

به گروه یا گروه های انتخابی افزوده خواهد  ،موبایل داوطبین آزمون

 شد.

 

 فرستنده محدود به اعضای دفترچه تلفن باشد .18

چنانچه قصد داشته باشید تنها اعضای دفترچه تلفن پنل امکان شرکت در آزمون را داشته باشند، الزم است بر روی این قسمت کلیک 

 نمایید. در این صورت با انتخاب گروه یا گروه های مورد نظر موجود در دفترچه تلفن، این امکان فراهم می شود. در غیر اینصورت هیچ

 انتخاب شوند. از گروه ها نباید یک

بر روی ثبت کلیک نمایید تا رکورد آزمون ایجاد شده نمایش داده  .17

 شود.

 

 

 

 

 
 افزودن سوال به آزمون. 0

در این قسمت لیست کلیه سواالتی که از  پس از ثبت رکورد آزمون، به منظور افزودن سوال به آن باید به قسمت مدیریت سواالت مراجعه نمود.

 قبالً توضیح داده شد. "سوال جدیددرج "قبل ایجاد نموده بودید را مالحظه خواهید نمود. در مورد 

 
 ابتدای سطر، انتخاب نمایید. ازاز لیست موجود سوال های مورد نظر برای افزودن به هر آزمون را با عالمتدار نمودن هر یک . 1

 ، نام آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید."درج در آزمون"لیست مقابل . سپس از 2

 ه به آزمون مورد نظر اضافه گردند.. بر روی درج در آزمون کلیک نمایید تا سواالت انتخاب شد3

اسامی  "لیست آزمون ها" تغییر خواهد نمود. با کلیک بر روی 1به  1مالحظه خواهید نمود که بدین ترتیب تعداد استفاده و لیست آزمون ها از 

 آزمون هایی که هر سوال در آن درج شده، به همراه تعداد سواالت هر آزمون نمایش داده می شود.



 

61 P a g e : 

 
 

 
 برمی گردیم. "مدیریت آزمون ها"به قسمت 

 
 کارنامه: 

 و نتایج آزمون هر یک را مشاهده خواهید نمود.شرکت کنندگان در آزمون  یستبا کلیک بر روی این قسمت، ل

 

 
 برای مشاهده نتایج یک شخص خاص، در قسمت کلیدواژه، شماره موبایل وی را وارد نمایید.

ا کلیک نمایید و ت "ارسال کارنامه"کارنامه هر شخص بصورت پیامک به شماره موبایل ایشان، با انتخاب سطر مربوط، روی دستی برای ارسال 

موده را عالمتدار نن "ارسال کارنامه به موبایل کاربر"گزینه انجام این کار برای زمانی می باشد که در مرحله ایجاد آزمون  انجام آن منتظر بمانید.

 باشید.

 امکان دریافت خروجی اکسل و پرینت این لیست نیز وجود دارد.

 سواالت: 

 کلیک نمود. "سواالت"در این قسمت تعداد سواالت آزمون نمایش داده می شود. به منظور مشاهده سواالت آزمون باید روی 

 
د آمار سوال در آزمون، تعداد گزینه ها، تعداد کل پاسخ ها، تعداد پاسخ های مثبت و پاسخ های غلط را نمایش می دهد و آمار کلی سوال موار

آزمون هایی که این سوال در آن درج شده، نمایش می دهد. امکان حذف هر سوال از آزمون و دریافت خروجی اکسل از  نامبرده را در تمامی

 این قسمت نیز وجود دارد.
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 ویرایش: 

 به منظور ویرایش تنظیمات اولیه آزمون ایجاد شده، از این قسمت استفاده نمایید.

 حذف : 

 خواهد شد. ، آزمون ایجاد شده حذف"حذف"با کلیک روی 

 
*************************************************** 

 :امتیازدهی

 امتیاز در ،کند انتخاب را گزینه یک فقط تواند می مخاطب هر که نظرسنجی خالف بر اما است نظرسنجی مشابه ظاهری نظر از ماژول این

 .دهد امتیاز گزینه چند یا یک به میتواند مخاطب هر دهی

 :دارد وجود زیر گزینه چهار کنید فرض

VAIO ,DELL ,HP,ASUS  داده شده است. 8،3،2،1و به هر یک کلیدواژه های به ترتیب 

 : نمایند زیرارسال شکل به پیامک یک باید دهند امتیاز هابرند این به بخواهند مخاطبین گرا

1:3 

2:2 

3:2 

8:1 

 :که معناست بدین فوق پیامک

 .است شده داده1  امتیاز 8 گزینهو به ، 2امتیاز 3 گزینهبه ، 2امتیاز 2 گزینهبه ، 3امتیاز 1 گزینهبه 

 8:1,3:2,2:2,1:3: کرد ارسال و نوشت هم روبرو شکل به میتوان را فوق های امتیاز  

 نمایید استفاده نیز = از میتوانید : کاراکتر جای به همچنین. 

 بود نخواهد قبول قابل بازه این از خارج مقدار هر و بوده 11 تا 1 بین ها امتیاز برای قبول قابل مقادیر. 

 کلیک نمایید. "جدید امتیازدهیدرج "روی 

 خود وارد نمایید. امتیازدهیبرای در قسمت سوال/عنوان، عنوان مناسبی   .1

از قسمت شماره گیرنده، یکی از خطوط اختصاصی پنل که مخاطبین، پیامک خود را  .2

 نمایید.، انتخاب باید به آن ارسال کنند

از قسمت لوگوی نمودار، می توانید لوگوی مورد نظر خود را به منظور درج در نمودار  .3

 نتایج امتیازدهی، بارگذاری نمایید.

 کلیه پاسخ های دریافتی از جانب مخاطبین در سامانه ذخیره خواهد شد. "ذخیره آمار دریافت"با انتخاب گزینه  .8

فعال باشد را تنظیم نمایید. در صورتی که قصد  امتیازدهیزمانی که در نظر دارید  مدتت از قسمت اعمال بازه زمانی، تاریخ و ساع .7

 دارید این نظرسنجی همچنان فعال باشد، مقادیر این قسمت را تغییر ندهید.

 بر روی ثبت کلیک نمایید. .6

 ایجاد شده نمایش داده خواهد شد. امتیازدهیرکورد مربوط به 
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 ها: گزینه 

 ها کلیک نمایید. در این صفحه موارد موجود به شرح زیر می باشد:بر روی گزینه 

   ASUSوVAIO,DELL,HP مثال عنوان به. ها گزینه از یک هر کردن مشخص برای است متنی :گزینه نوانع .1

 را شامل می شود. گزینه هر کدام از موارد نامبرده یک

 1 عدد  HPبرای گزینه نمایند. مثال ارسال سامانه به پیامک طریق از باید که معرف هر گزینه بوده و مخاطبین : مقداریستکلیدواژه .2

 .میکنیم وارد کلیدواژه بخش در را

شماره اختصاصی انتخابی در درصورتی که قصد ارسال پیامک در جواب پیامک مخاطب داشته باشید، متن مورد نظر از  :کننده ارسال .3

 ارسال خواهد شد. این قسمت،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رنگ مورد نظر برای نمایش نتایج گزینه در نمودار را از این قسمت انتخاب نمایید. :رنگ .8

 درغیر درصورتی که قصد ارسال پیامک در جواب پیامک مخاطب داشته باشید، متن مورد نظر در این قسمت تایپ شود، :پیامک متن .7

 .کنید رها خالی آنرا صورت این

 گزینه مورد نظر ایجاد شده و در همان صفحه قابل مشاهده، ویرایش و یا حذف می باشد.در نهایت با کلیک بر روی ثبت، .    6

 به همین ترتیب سایر گزینه ها ثبت می شوند.

 برای مشاهده نتایج مربوط به هر گزینه، از . نمایید کلیکاین قسمت،  روی ی دریافتی از مخاطبینها پاسخ مشاهده برای :ها پاسخ

نموده و روی نمایش کلیک نمایید. کلیدواژه گزینه و امتیاز داده شده توسط مخاطب به آن گزینه، شماره موبایل لیست گزینه، انتخابش 

مخاطب و زمان ارسال در این قسمت نمایش داده خواهد شد. برای هر گزینه ای که مخاطب به آن امتیاز داده باشد، یک رکورد مجزا 

 ایجاد خواهد شد.

 کنید مشاهده نمودار صورت به را خود دهی امتیاز نتایج توانید می شما هم قسمت این در :نمودار. 
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 :مسابقه

 خاطبمهنگامی که  ید.مسابقه چندین سوال در نظر بگیر هر برای نموده و اندازی راه پیامکی مسابقه چند یا توانید یک می ماژولطریق این از 

یستم در انتها س .خواهد شدارسال  ویمسابقه شروع شده و سواالت به ترتیب برای  نماید،را ارسال  تعریف شده برای شرکت در مسابقه کلیدواژه

 .ارسال می نمایدبرایش و  دبه صورت خودکار جمع بندی کرده و امتیاز مخاطب را برآور

 کلیک نمایید. "درج مسابقه جدید"روی بدین منظور، 

  نمایید. وارد یعنوان مناسبقسمت این  در : عنوان مسابقه .1

: یکی از خطوط اختصاصی پنل خود را انتخاب نمایید. مخاطبین، کلیدواژه شرکت در مسابقه و نیز پاسخ سواالت را به شماره گیرنده .2

 این شماره باید ارسال نمایند.

ت مسابقه برای موافقت خود برای شرکت در مسابقه را اعالم کرده و سواال ،کلمه ای است که مخاطب بعد از ارسال آن: کلید واژه .3

 Mosabeqeایشان ارسال می شود. مانند 

مقداری است که به ازای هر پاسخ صحیح برای مخاطب در نظر  :امتیاز مثبت .8

 رفته می شود.گ

ازات مخاطب، به ازای هر پاسخ مقداری است که از مجموع امتی :امتیاز منفی .7

 کسر می گردد. این مقادیر قابل تغییر می باشند.غلط 

 نیز به دلخواه قابل تغییر می باشند. اتمام مسابقه متن و مسابقه متن شروع .6

، مقداری را وارد نمایید "اتمام مسابقه بعد از رسیدن به"در کادر مقابل عبارت   .7

 که شرط خروج مخاطب از مسابقه می باشد.

این امکان را خواهید داشت که مسابقه را  "بازه زمانی اعمال" با کلیک بر روی  .4

تنها برای زمان خاصی فعال نمایید. در صورت عدم تغییر مقادیر پیش فرض، 

 مسابقه برای همیشه فعال و قابل اجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 در نهایت روی ثبت کلیک نمایید. رکورد مربوط به مسابقه ایجاد شده را در همان صفحه مشاهده خواهید نمود.  .2

 
 

 :سواالت 

کلیک بفرمایید. در صفحه ای که مطابق شکل زیر مشاهده می کنید می توانید سوال ها و پاسخ  "سواالت"برای طرح سواالت مسابقه بر روی 

 هر یک را وارد نمایید.
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 متن سوال وارد نمایید. کادر مربوط بهمتن هر سوال را در  .1

هر سوال قسمت ترتیب را با عدد مشخص کننده ترتیب مد نظر خود، مقداردهی ، برای سواالت مسابقهبرای تنظیم ترتیب دلخواه  .2

 .به ترتیب تنظیم شده سواالت ارسال میگردد ،درهنگام ارسال سواالت مسابقه نمایید.

 .مایدم می نتنظیبنا به ترتیبی که نوشته شده اند را سواالت سیستم به صورت خودکار ترتیب  ،قرار دهید صفراگر گزینه ترتیب را 

پاسخ هر سوال میتواند عدد، متن فارسی یا التین یا ترکیبی از آنها باشد ولی بهتر است این متن عدد باشد چرا که تشخیص آن برای  .3

 .سیستم ساده تر خواهد بود

 برایه می شود. ، در همان قسمت اضاف. سوال ثبت شدهاضافه گردد را کلیک نموده تا سوال ثبتگزینه  ،پس از پر نمودن فیلدها .8

 روی ویرایش یا حذف انتهای هر سطر کلیک نمایید.توانید  میهر سوال ویرایش یا حذف 

 پس از نوشتن سواالت، با بستن این صفحه وارد صفحه قبل خواهید شد.

 :پاسخ ها 

 دریافت شده از جانب مخاطبین قابل مشاهده خواهد بود. های با کلیک بر روی پاسخ ها، پاسخ

  :ویرایش 

ایید. ماز قسمت ویراش می توانید برای ویرایش عنوان مسابقه، شماره گیرنده، متن شروع مسابقه و ... که در ابتدا تنظیم کرده بودید، استفاده ن

وی ر با کلیک بر غیر فعال قرار داده و تغییرات را برای غیر فعال کردن مسابقه بدون حذف نمودن آن می توانید در قسمت وضعیت، مقدار را روی

 گزینه ثبت، تایید نمایید.

 :حذف 

 با کلیک بر روی حذف نیز، مسابقه حذف خواهد شد. 

 
*************************************************** 

 :کددهی

یند. خودکار،کدی دریافت نمابا استفاده از این ماژول می توان این امکان را برای مخاطبین فراهم نمود تا با ارسال یک کلیدواژه به سامانه، بصورت 

شارژ، کدهای فعالسازی و... . در این حالت مخاطب با  این کدها با اهداف مختلفی تولید و به مخاطبین ارائه خواهند شد. به عنوان مثال، کد

 ، استفاه خواهد نمود.که بدان منظور کد را تولید نمودیددریافت کد از امکانی 

 ین امکان روی ارسال جدید کلیک نمایید.ه منظور ایجاد و استفاده از اب .1

ابتدا عنوان مناسبی وارد نمایید. در صورتی که قصد ایجاد کددهی های مختلف داشته باشید، با انتخاب عنوان متناسب با هر  :عنوان .2

 کدام، از یکدیگر قابل تشخیص خواهند بود.

 نماید، انتخاب کنید.ارسال  حاوی کلیدواژه را پیامک آنخاطب قرار است به ، یکی از شماره های اختصاصی که م: از این قسمتگیرنده.  3
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نیز یکی از شماره های اختصاصی برای ارسال پیامک های حاوی کد به مخاطبین را، انتخاب نمایید. شماره  : از ان بخشفرستنده .3

 گیرنده و فرستنده می توانند یکی باشند.

ی زمانی مورد نظر را در ا برای زمان محدودی داشته باشیم، ساعت و تاریخ شروع و پایان بازهچنانچه قصد فعالسازی این امکان را تنه .8

 تنظیم نمایید. در غیر اینصورت برای همیشه فعال خواهد بود. "تا تاریخ"و  "از تاریخ"قسمت های 

در کادر مقابل کلیدواژه، کلیدواژه مدنظر را وارد نمایید : کلیدواژه .7

این عدد توسط مخاطب به شماره گیرنده  .باشدعدد که بهتر است 

 خواهد شد.ارسال شده و در جواب کد برای ایشان ارسال 

ه ، متنی کدر صورتی که هیچ کدی در سیستم وجود نداشته باشد .6

نوشته شود،  "ها(در صورت اتمام کد)متن ارسالی " در کادر مقابل

  .برای مخاطب ارسال میشود

و به عبارتی مخاطب بیش  راری باشدتک همچنین اگر شماره موبایل .7

 "شماره تکراری مجاز" گزینهو  از یک بار کلیدواژه را ارسال نماید

)شماره  متن ارسالی"ی که در کادر مقابل متن، نباشد عالمتدار

 .شود ارسال مینوشته شود، برای مخاطب  "تکراری(

 

 
 

د کدر این متن برای مخاطب ارسال شده و  "متن ارسالی"نوشته شده در کادر مقابل  متن ،در صورتی که کد در سیستم موجود باشد .4

 .ه دلخواه تغییر دهیدب #Code#با حفظ را  نتوانید استایل مت شما می. گردد می #Code# مورد نظر جایگزین

را بزنیم و کادر  "شماره تکراری مجاز"چنانچه بخواهیم مخاطب با هر بار ارسال کلیدواژه، کد دریافت نماید، الزم است تیک عبارت  .2

 را خالی رها کنیم.  "متن ارسالی)شماره تکراری("مقابل 

 .سیستم فقط به اعضای دفترچه تلفن پاسخ خواهد داد ،عالمتدار باشد "محدود کردن به دفترچه تلفن" گزینهدر صورتی که  .11

یک یا چند گروه از بین گروه های موجود در دفترچه تلفن را ، می توان "افه شودفرستنده پاسخ به دفترچه تلفن اض"با کلیک روی  .11

انتخاب نمود. بدین ترتیب هر مخاطبی که کلیدواژه ارسال نماید، ضمن دریافت کد، شماره موبایلش، به گروه انتخابی دفترچه تلفن 

فاده نمود. برای عضویت خودکار در گروه پنل نیز افزوده خواهد شد. از این امکان می توان جهت دریافت هزینه و ثبت نام مخاطبین است

 ها چنانچه از این قسمت تنظیماتی انجام ندهیم، می توانیم با استفاده از ماژول اضافه به لیست، این کار را انجام دهیم.

 
ادر گردد را در ک . می توانید میزان اعتباری که تمایل دارید از اعتبار اعضای دفترچه تلفن بابت دریافت پیامک از این قسمت، کسر12

 مربوط وارد نمایید.

 . روی ثبت کلیک نموده تا رکورد مربوط به کددهی ایجاد شده، ثبت گردد.13
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 درج کد: 

پس از درج کددهی، در رکورد ثبت شده روی درج کد کلیک نموده تا فایل اکسل حاوی کدها را در سامانه بارگذاری نموده و روی ثبت 

 کلیک نمایید.

 
 باید مطابق فایل نمونه باشد.این فایل 

 
 می توان از همین فایل برای ورود کدهای مورد نظر استفاده نمود.

 استفاده نمود." تولیدکد"برای تولید کد توسط سامانه، می توان از 

 در این قسمت پس از ورود کاراکترهای مورد نظر شامل حروف یا اعداد یا ترکیبی از آنها، حداقل و حداکثر طول کدها و تعداد آنها را مشخص

 کلیک نمایید. کدهای تولید شده بصورت خودکار ثبت خواهند شد. "هاتولید و ثبت کد"نموده و روی 

 
 :نمایش کدها 

 کردن پیدا برای کدها در جستجو گزینه از د وش خواهد داده نمایش شما به نمودید وارد که کدهایی ، کدها نمایش روی بر کردن کلیک با

امکان درج کد بصورت دستی نیز وجود دارد. در صورت تخصیص یافتن کدها به مخاطبین، در  .نمایید استفاده توانید می خود مورد نظر کد

و شماره موبایلی که کد به آن تخصیص یافته نمایش داده خواهد شد. امکان ویرایش و یا لیستی که مشاهده می نمایید، وضعیت تخصیص 

 حذف هر کد نیز وجود دارد.
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 ویرایش و حذف: 

برای غیرفعال نمودن کددهی ایجاد شده و ویرایش آن، از گزینه ویرایش و برای حذف کلی آن از گزینه حذف موجود در رکورد ثبت شده 

 استفاده نمود.کددهی می توان 
*************************************************** 

 :کدخوان

 ارسال سامانه به را کدها این از یکیمخاطب  که صورتی در کنید، می سامانه وارد اکسل فایل توسط را کد سری یک ابتدا شما ماژول، این در

 میگردد. ارسال شبرای متناسب با کد ارسالی، پیغام و شود می ذخیره سیستم در وی موبایل شماره همراه به شخص توسط ارسال شده کند، کد

 . شد خواهد ارسال مخاطب به هرکدام برای شده معین متن نیز، تکراری کد و اشتباه کد صورت ارسال در همچنین

 در شده ارسال کدهای و ها موبایل شماره تمامی کرد، تعریف اختصاصی پاسخ یک نیز کد هر برای می توان مذکور، کلی های متن بر عالوه

 .باشند می گیری گزارش قابل تفکیک به و شده ذخیره سامانه

 : کرد استفاده زیر امور در توان می بخش این از

 ....و کشی قرعه کارت ، گارانتی کارت ، خوان کد سامانه ایجاد

. اکنون موارد موجود در این گردد باز شما برای زیر شکل مانند ای پنجره تا نمایید کلیک" جدید کدخوان درج "برروی ابتدا کدخوان ایجاد برای

 صفحه را به ترتیب زیر مقداردهی نمایید.

 بنابراین باشد، می مختلف های خوان کد تفکیک جهت صرفاً عنوان انتخاب :عنوان  (1

 .نمایید دقت عنوان انتخاب در

پنل خود را انتخاب نمایید.  اختصاصی شماره از یکی ،از این قسمت :گیرنده شماره  (7

 مخاطب کد خود را به این شماره باید ارسال نماید.

 کد بودن موجود صورت در که است متنی ،صحیح پاسخ متن :صحیح پاسخ متن  (0

 .شد خواهد ارسال مخاطب به ،شما کدهای لیست در مخاطب توسط ارسالی

 ،مخاطب توسط ارسالی کد نبود موجود صورت در ،غلط پاسخ متن :غلط پاسخ متن  (0

 .شد خواهد ارسال

 متن باشد، شده ارسال سامانه برای قبالً کد یک که صورتی در :تکراری پاسخ متن  (5

 .شد خواهد ارسال، نوشته شده در این قسمت

در صورتی که مخاطب تنها مجاز به ارسال یک کد از  :تکراری موبایل شماره متن  (4

در این قسمت، در صورت ارسال بیش از یک  شماره موبایل خود باشد، متن نوشته شده

 کد، برایش ارسال خواهد شد.

 شد نخواهد ارسال مخاطب برای پیامکی ها متن از یک هر گذاشتن خالی صورت در. 
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متن پاسخ صحیح با وجود تکراری بودن کد و یا تکراری بودن شماره موبایل ارسال در صورت تیک زدن عبارت پاسخ تکراری مجاز باشد، 

 در این حالت بهتر است متن پاسخ تکراری و متن شماره موبایل تکراری خالی رها شود. هد شد.خوا

و  دهشلیست گروه های موجود در دفترچه تلفن نمایش داده  ،با کلیک بر روی این قسمت :فرستنده به دفترچه تلفن اضافه شود (2

 امکان انتخاب گروه یا گروه هایی از این بین برای ذخیره نموده شماره موبایل مخاطب در آن وجود خواهد داشت.

 با انتخاب به روز رسانی لیست، تیک گروه های انتخابی برداشته شده و امکان انتخاب مجدد فراهم می شود.

را برای یک بازه زمانی خاص داشته باشید، از این قسمت قابل تنظیم چنانچه قصد فعال نمون کدخوان ایجاد شده  :اعمال بازه زمانی (8

 کدخوان برای همیشه فعال خواهد بود.. در صورت عدم تغییر مقادیر پیش فرض، است

 در نهایت بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید. (2

 مربوط به کدخوان ایجاد شده در همان صفحه نمایش داده خواهد شد. رکورد

 
 :درج کد 

بدین منظور روی . نمایید وارد سامانه در را خود نظر مورد کدهای توانید می کد درج گزینه طریق ازاکنون 

 نمایید. اریذبارگ ،باشد نمونه فایل طبق باید که را خود اکسل فایل و نموده کلیکاین گزینه 

 . کرد خواهد اعالم شما به و کرده جدا را تکراری کدهای، خودکار صورت به سامانه

  ،است اختیاری کد هر برای پاسخ یعنی دوم ستون نمودن وارددر این فایل . 

 در این قسمت وارد نموده و بدین ترتیب قسمت متن پاسخ صحیح در صفحه  ،در صورتی که برای هر کد پاسخ خاصی در نظر دارید

ایجاد کدخوان را خالی بگذارید ولی در صورتی که تمامی کدها دارای یک پاسخ مشترک می باشند، پاسخ مورد نظر در قسمت متن 

 در فایل اکسل مقداردهی نخواهد شد. پاسخ هاپاسخ صحیح نوشته شده و ستون 

 :نمایش کدها 

 کردن پیدا برای کدها در جستجو گزینه از و شد خواهد داده نمایش شما به نمودید وارد که کدهایی کدها، نمایش روی بر کردن کلیک با

 .نمایید استفاده توانید می خود نظر مورد کد

 
 :نمایش پاسخ 

کدهای دریافتی به تفکیک صحیح، غلط، تکراری و . در این قسمت امکان مشاهده نمایید استفاده پاسخ نمایش بخش از گیری گزارش برای

 نیز شماره موبایل تکراری وجود دارد. با استفاده از گزینه قرعه کشی نیز می توان بین پاسخ های صحیح بصورت رندم تعداد مورد نظر را به

 عنوان برگزیده انتخاب نمود.
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*************************************************** 

 :شماره دهی

 این ماژول همانند ماژول کد دهی می باشد،مخاطبین با ارسال کلید واژه می توانند شماره ای را دریافت نمایند.

رای شماره های تولید شده در این ماژول در بازه تعیین شده ای به همراه گام پرش می باشد. می توان از این ماژول به همراه ماژول کد خوان ب

 ستفاده نمود.موارد متعددی ا

 در صفحه جدیدی که نمایش داده می شود :کلیک می نماییم . "درج شماره دهی جدید "جهت ایجاد و استفاده از ماژول شماره دهی روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب عنوان متناسابتدا عنوان مناسبی وارد نمایید. در صورتی که قصد ایجاد شماره دهی های مختلف داشته باشید، با انتخاب عنوان :  (1

 با هر کدام، از یکدیگر قابل تشخیص خواهند بود.

 شماره اختصاصی است که مخاطب کلید واژه را به آن شماره ارسال می نماید .گیرنده :  (7

 شماره اختصاصی است که توسط آن کد تولید شده  ، در جواب دریافت کلید واژه برای مخاطب ارسال می گردد.فرستنده:  (0

  گیرنده و فرستنده می توانند یکسان انتخاب شوندهای شماره. 
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چنانچه بخواهیم ماژول شماره دهی برای مدت محدودی فعال باشد از این قسمت زمان و ساعت در نظر گرفته شده را تنظیم می  (8

 نماییم در غیر این صورت ماژول برای همیشه فعال می باشد.

 را وارد نمایید. 1111و اولین کد ارسالی برای مخاطب می باشد، برای مثال نقطه شروع بازه شماره ها )کد ها( مقدار اولیه :  (7

وارد نمایید شماره  "1"  فواصل تولید شماره های )کد ها( ارسالی  را در این قسمت وارد نمایید.برای مثال اگر مقدار راگام پرش:  (4

را قرار دهید شماره های تولیدی با در نظر گرفتن  "7"مقدار های تولید شده به ترتیب تولید و ارسال می گردد و اگر برای گام پرش 

 مقدار اولیه بدین صورت می باشد.

 .......- 1111 - 1117 – 1111 

 مقدار پایانی: (2

 را وارد نمایید. 2111نقطه پایانی بازه شماره ها )کد ها( و آخرین کد ارسالی برای مخاطبین می باشد، برای مثال 

 رقم می توانید وارد نمایید. 11را تا  مقادیر اولیه و پایانی  

این عدد توسط مخاطب به شماره گیرنده  .عدد باشد: در کادر مقابل کلیدواژه، کلیدواژه مدنظر را وارد نمایید که بهتر است کلیدواژه (8

 خواهد شد.ارسال شده و در جواب کد برای ایشان ارسال 

ه نوشت "ها(در صورت اتمام کد)متن ارسالی " متنی که در کادر مقابل، در صورتی که هیچ کدی در سیستم وجود نداشته باشد (2

  .شود برای مخاطب ارسال میشود،

 "شماره تکراری مجاز" گزینهو  و به عبارتی مخاطب بیش از یک بار کلیدواژه را ارسال نماید تکراری باشد همچنین اگر شماره موبایل (13

 .شود ارسال مینوشته شود، برای مخاطب  "ارسالی )شماره تکراری(متن "ی که در کادر مقابل متن، نباشد عالمتدار

 

د کدر این متن برای مخاطب ارسال شده و  "متن ارسالی"نوشته شده در کادر مقابل  متن ،در صورتی که کد در سیستم موجود باشد (11

 .دلخواه تغییر دهیده ب #Code#با حفظ را  نتوانید استایل مت شما می. گردد می #Code# مورد نظر جایگزین

 

 .سیستم فقط به اعضای دفترچه تلفن پاسخ خواهد داد ،عالمتدار باشد "محدود کردن به دفترچه تلفن" گزینهدر صورتی که  (17

می توان یک یا چند گروه از بین گروه های موجود در دفترچه  ،"فرستنده پاسخ به دفترچه تلفن اضافه شود"با کلیک روی  (10

تلفن را انتخاب نمود. بدین ترتیب هر مخاطبی که کلیدواژه ارسال نماید، ضمن دریافت کد، شماره موبایلش، به گروه انتخابی دفترچه 

اطبین استفاده نمود. برای عضویت خودکار تلفن پنل نیز افزوده خواهد شد. از این امکان می توان جهت دریافت هزینه و ثبت نام مخ

 در گروه ها چنانچه از این قسمت تنظیماتی انجام ندهیم، می توانیم با استفاده از ماژول اضافه به لیست، این کار را انجام دهیم.
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قسمت، کسر گردد را در کادر می توانید میزان اعتباری که تمایل دارید از اعتبار اعضای دفترچه تلفن بابت دریافت پیامک از این  (10

 مربوط وارد نمایید.

 روی ثبت کلیک نموده تا رکورد مربوط به شماره دهی ایجاد شده، ثبت گردد. (15

 

 نمایید. "ویرایش"و یا  "حذف"از قسمت های ویرایش و یا حذف موجود در رکورد شماره دهی می توانید رکورد مورد نظر را 

  نکته ای که در قسمت ویرایش حائز اهمیت می باشد این است که پس از ارسال کد به مخاطبین توسط سیستم، مقدار

 اولیه را نمی توان تغییر داد. 

 

این امکان برای شما فراهم می شود که لیست شماره های مخاطبین به همراه  کد  در ستون کد ها "نمایش شماره ها"با کلیک بر روی 

 هایی که دریافت نموده اند را مشاهده بفرمایید.

 همچنین می توانید کد های تخصیص داده شده به مخاطبین را ویرایش و یا حذف نمایید.

 

 

 

 ت.امکان جستجو در این بخش بر حسب شماره همراه قرار داده شده اس 
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 :تولید محتوا

 : است زیر قرار به بخش این های کاربرد از برخی نمایید. ایجاد محتوا و متنی های سرویس بود خواهید قادر شما ماژول، این طریق از

 پیامک طریق از سالمتی و ... های پیام ارسال قرآن، آیات ارسال ، حدیث حافظ، ، فالادبی متون ، لطیفه شعر، ارسال سرویس

 :نمایید مشخص را خود محتوای تولید تنظیمات توانید می "جدید درج "روی بر کلیک با

 .نمایید مناسب وارد عنوان یک بخش این در: عنوان .1

پنل خود را انتخاب نمایید. مخاطب کلیدواژه های  اختصاصی های شمارهیکی از  :گیرنده .2

 کند.تعیین شده جهت دریافت محتوا را به این شماره باید ارسال 

 برای پیامک متن آن با که باشد می شما پنل اختصاصی های شماره: یکی از فرستنده .3

 . شماره گیرنده و فرستنده می توانند یکی باشند.خواهد شد ارسال مخاطب

 خود گوشی از مخاطبین که هستند کلماتی ها واژه کلید باشید داشته دقت :کلیدواژه ها .8

 یک سطر هر درتا محتوای مورد نظر برایشان پیامک شود.  کنند می ارسال سامانه به

 عنوان به نمایید، درج متنوع های کلیدواژه از ترکیبی کنید سعی نمایید. ثبت کلیدواژه

 ، salamat،سالمتی سالمت، های کلیدواژه توانید می سالمتی، پیام برای مثال

salamati  نمایید. ثبت را  ...و 

 (گیرد قرار خط یک در کلیدواژه هر نمایید دقت)

 به سامانه در صورتی که این گزینه را تیک نزنید، :ارسال محتوای تکراری مجاز است .7

 .کرد نخواهد ارسال مخاطب برای تکراری متن هیچ هوشمند صورت

 پایان به کاربر یک برای شما متون که صورتی در :جدید محتوای نبود صورت در متن  .6

. در کند می ارسال مخاطب برای را متن نوشته شده در کادر این قسمت سامانه برسد،

 صورتی که این قسمت خالی باشد، پیامکی ارسال نخواهد شد.

 بصورت محتوا تیک زدن این گزینه، صورت در :ددگر انتخاب تصادفی صورت به محتوا .7

 . باشد می ترتیب به محتواها ارسال اینصورت درغیرشود،  می ارسال تصادفی

 گروه این اعضای به فقط سامانه کنید عالمتدار را مخاطب گروه چند یا یک که صورتی در :تلفن دفترچه اعضای به کردن محدود .4

 .نمایید استفاده مخاطبین نام ثبت و هزینه دریافت جهت توانید می امکان این از و داد خواهد پاسخ ها

 .نمایید استفاده لیست به اضافه بخش از توانید می نیز ها گروه در خودکار عضویت برای

 تعیین شده برای  اعتبار ازپیامک  هر ارسال ازای به که نمایید مشخص را مقداری توانید می بخش این در :مخاطب اعتبار از کسر  .2

 .شود کسر ،مخاطب

 .نماید می مشخص را تولید محتوای ایجاد شده بودن فعال نمدت زما :زمانی بازه اعمال  .11

 پس از کلیک بر روی گزینه ثبت، سطر مربوط به تولید محتوای ایجاد شده در همان صفحه قابل نمایش است.  .11
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 :محتوا 

 .نمایید وارد جدید محتوای درج قسمت در را خود متن و نمایید کلیک "محتوا "گزینه روی خود محتوای درج برای

 

 

 

  

 

 

 

 بر سپس و بارگزاری نمایید و الزم است این فایل همانند فایل اکسل نمونه باشد. انتخاب را خود میتوانید فایل فایل از افزودن بخش در

 .نمایید کلیک گزینه ثبت روی

 

 

 

 : اقتصادی توجیه

 :باشد زا درآمد بسیار تواند میزیر،  نکات به دقت با ولی شود تمام فرستنده ضرر به سرویس این اول نگاه در است ممکن

*های پیامک بابت ،تلفن دفترچه مخاطبین به کنندگان استفاده کردن محدود و "لیست به اضافه" با بخش این کردن ترکیب با توانید می شما 

 ارسال ازای در تا کنید تنظیم را سامانه سپس دهید، تخصیص ایشان بهبه عنوان اعتبار  را هزینه این و نمایید اخذ آبونمان مخاطبین از ارسالی

 .گردد کسر تی(ف)اعتبار مجازی تنظیم شده متناسب با هزینه دریا مخاطب اعتبار از پیامک هر

 .نمایید دریافت خود اسپانسر از را ارسالی های پیامک تمامی هزینه ،اسپانسر بخش کردن فعال با میتوانید شما* 

*این نمایند. دریافت محتوا پیامک (یا سالیانه ماهیانه ،هفتگی ، وزانه)ر ای دوره صورت به توانند می مخاطبین ،خودکار ارسال کردن فعال با 

 .شد خواهد مخاطب و اسپانسر از بیشتر هزینه دریافت و روزانه ترافیک افزایش باعث کار

 خودکار ارسال: 

 برای و انتخاب تصادفی محتوای یک شده تعیین زمان در سامانه خودکار، ارسال کردن فعال صورت در

 تکراری محتوای خودکار صورت به سامانه نماید. می ارسال در همین قسمت شده تعیین های گروه اعضای

 .کرد نخواهد ارسال

 ریست سیستم نمایید، جدید مخاطب گروه یک کردن اضافه به اقدام مدتی از پس که صورتی در 

 شود ارسال مخاطب برای تکراری پیامک است ممکن و گردد می ارسال ابتدا از ها پیامک و شده

 .نمایید خودداری گروه کردن کم و اضافه از المقدور حتی بنابراین

 به ،شده ارسال مخاطبین سایر به قبالً که محتواهایی ،گروه به جدید مخاطب شدن اضافه صورت در 

 .شد نخواهد ارسال جدید مخاطب

 :اسپانسر 

 د.نمایی استفاده بخش این از توانید می ،شود اضافه اسپانسر مربوط به تبلیغاتی آگهی یک محتوا، پیامک هر ذیل در بخواهید که صورتیدر 

 پیامک هزینه ،زایی درآمد برای میتوانید شما . همانطور که اشاره شد،کرد مشخصتعداد  و زمانی محدودیت هر اسپانسر، برای توان می

 قرار با و بسته قرارداد دارویی شرکت یک با توانید می سالمتی با موضوع پیامک در مثال عنوان به .نمایید تامین اسپانسر از را ارسالی های

 .نمایید تامین را ارسالی های پیامک هزینه شرکت این تبلیغ دادن
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پس از کلیک بر روی اسپانسر، در صفحه ای که مالحظه می نمایید، نام اسپانسر و حداکثر نمایش را وارد نمایید. سپس در قسمت متن 

ا وارد نمایید و در صورت تمایل پس از اعمال بازه زمانی، بر روی ثبت کلیک نمایید. بدین ترتیب متن نوشته پیامک، متن تبلیغاتی اسپانسر ر

شده در قسمت متن پیامک، در انتهای محتواهای ارسالی برای مخاطبین به تعدادی که در بخش حداکثر نمایش تعیین نمودید و در بازه 

 زمانی تنظیم شده، ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 و یا وضعیت آن را به غیرفعال تبدیل نمایید. نمایید ویرایش را خود محتوای تولید اطالعات توانید می قسمت این در: ویرایش 

 :نمایید حذف را خودایجاد شده  محتوای تولید توانید می با کلیک روی این قسمت، حذف. 

 :مواجه زیر پیغام با و نمایید استفاده بخش این از توانید می و ارسال مجدد آن از ابتدا، خود محتوای تولید نمودن ریست برای ریست 

 :شوید می

 "نمایید؟ می تایید آیا ، شود می ارسال گیرندگان برای مجددا ها پیامک و شده حذف ها شماره تمامی محتوا تولید کردن ریست با"

 را انتخاب نمایید. Okدر صورت تمایل به ریست نمودن با مشاهده این پیغام گزینه 

 
*************************************************** 

 :لیست ویژه 

 لیست سیاه یا لیست سفید ایجاد نمایید.  پنل خود،این قسمت این امکان را به شما خواهد داد که داخل 

 کلیک نمایید. "لیست ویژه جدیددرج "بر روی گزینه 

برای لیست خود عنوان مناسبی وارد نموده و نوع لیست را از جهت سیاه یا سفید بودن آن انتخاب 

 نمایید.

با انتخاب لیست سیاه و وارد نمودن شماره موبایل های مورد نظر در کادرهای مشخص شده با عنوان 

افت پیامک از شماره های وارد شده در لیست دریافت لیست دریافت و لیست ارسال، می توانید مانع دری

 و به همین ترتیب مانع ارسال پیامک به شماره های وارد شده در لیست ارسال شوید.

 Enterکافی است شماره های مدنظر را بدون صفر در لیست های مربوط وارد نموده و برای اضافه نمودن شماره جدید، در انتهای شماره موجود 

 سطر بعد، شماره را وارد نمایید. در نهایت بر روی ثبت کلیک نمایید. بدین ترتیب سطری با عنوان وارد شده، نمایش داده خواهد شد.زده و در 

 .انتخاب نمایید سفیدنوع لیست را لیست  توانید می ،باشند داشتهپیامک  دریافت و ارسال، موبایل شماره چند یا یک فقط بخواهید که صورتی در

 لیست در شماره آنکه مگر باشد نمی پذیر امکان ای شماره هیچ به پیامک دریافت و ارسال سفید، لیست از استفاده صورت در باشید داشته دقت

 .باشد داشته وجود دریافت یا ارسال

 برای اضافه و یا حذف نمودن شماره ای خاص می توانید بر روی ویرایش کلیک نمایید.
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 :بین المللی 

 نمایید. تهیه المللی بین شماره یک باید المللی بین پیامک ارسال برای 

 باشد. انگلیسی بایدحتماً  پیامک متن 

 ارسال 1734712123 شماره به خواهید می اگر مثال نمایید، وارد را شماره پیش نباید کشور انتخاب از پس ها شماره بخش در 

 34712123: نمایید وارد 17 بدون را شماره و کرده انتخاب را امارات کشور ابتدا ،دهید انجام

 فرمایید مالحظه را تعرفه بخش ارسال از قبل منظور بدین بوده متفاوت داخلی پیامک با المللی بین های پیامک هزینه. 

 
*************************************************** 

  ها: سرویس

 
 :نکات استفاده از سرویس ها

 سفارش بخش از توانید می) باشید می مجزا اختصاصی خط یک نیازمند شما ،ها سرویس از کدام هر از استفاده برای ،نمایید دقت 

 .)بفرمایید خریداری اختصاصی شماره چند شماره

 صفحه باالی پیامک تعرفه بخش به ضریب مشاهده برای باشد. می ضریب دارای بخش این از ارسالی های پیامک که نمایید دقت 

 .نمایید مالحظه را ها سرویس ضریب و مراجعه

 ًفرمایید دقت آن، از استفاده راهنمای به سرویسهر  انتخاب از پس لطفا. 

الزم را به ترتیب زیر انجام . در صفحه ای که مالحظه می نمایید تنظیمات نمایید کلیک "جدید سرویس درج "روی بر ابتدا ها سرویس تمامی در

 دهید:

 .نمایید سرویس انتخابی را واردعنوان متناسب با  :عنوان .1

یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را از لیست موجود در این قسمت انتخاب نمایید.  :گیرنده .2

 مخاطبین پیامک حاوی کلیدواژه خود را به این شماره باید ارسال نمایند.

: شماره ای است که از آن، پیامک برای مخاطب ارسال می شود. در این قسمت می توان فرستنده .3

 اختصاصی موجود در پنل خود را بدین منظور انتخاب نمایید.   یایکی از شماره های عمومی 

 عالمتدار را مخاطب چندگروه یا یک که صورتی در :تلفن دفترچه اعضای به کردن محدود  .8

 دریافت جهت توانید می امکان این از داد. خواهد پاسخ ها گروه این اعضای به فقط سامانه ،کنید

 ماژولاز توانید می نیز ها گروه در خودکار عضویت برای. نمایید استفاده مخاطبین نام ثبت و هزینه

 .نمایید استفاده لیست به اضافه

 اعتبار تعیین شده برای  از که نمایید مشخص را مقداری پیامک هر ارسال ازای به توانید می بخش این در :مخاطب اعتبار از کسر .7

 .شود کسر مخاطب،

 نمایید. مشخص سرویس مورد نظرتان را بودن فعالمدت زمان  از این قسمت می توانید :زمانی بازه اعمال .6

 قابل نمایش است. ماژولایجاد شده در همان  سرویسپس از کلیک بر روی گزینه ثبت، سطر مربوط به   .7
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 :اقتصادی توجیه

 باشد: زا درآمد بسیار تواند می زیر نکات به دقت با ولی شود تمام فرستنده ضرر به سرویس این اول نگاه در است ممکن

ای هپیامک بابت ،تلفن دفترچه مخاطبین به کنندگان استفاده کردن محدود و  "لیست به اضافه"  با بخش این کردن ترکیب با توانید می شما* 

ارسال  ازای در تا کنید تنظیم را سامانه سپس دهید، تخصیص ایشان به صورت اعتبار به را هزینه این و نمایید اخذ آبونمان مخاطبین از ،ارسالی

 گردد. کسر )اعتبار مجازی تنظیم شده متناسب با هزینه دریافتی( مخاطب اعتبار از ،پیامک هر

 خودکار، ارسال کردن فعال بانمایید. دریافت خود اسپانسر از را ارسالی های پیامک تمامی هزینه اسپانسر بخش کردن فعال با میتوانید شما* 

 و روزانه ترافیک باعث افزایش کار این نمایند. دریافت محتوا پیامک (یا سالیانه ماهیانه ،هفتگی ، )روزانه ای دوره صورت به توانند می مخاطبین

 شد. خواهد مخاطب و اسپانسر از بیشتر هزینه دریافت

 خودکار: ارسال 

 برای و انتخاب تصادفی محتوای یک شده تعیین زمان در سامانه خودکار، ارسال کردن فعال صورت در

 محتوای خودکار صورت به سامانه نماید. می ارسال شده در همین قسمت های تعیین گروه اعضای

 .کرد نخواهد ارسال تکراری

 ریست سیستم نمایید، جدید مخاطب گروه یک کردن اضافه به اقدام مدتی از پس که صورتی در 

 .گردد می ارسال ابتدا از ها پیامک و شده

 کردن کم و اضافه از المقدور حتی بنابراین شود ارسال مخاطب برای تکراری پیامک است ممکن 

 نمایید. خودداری گروه

 شده، ارسال مخاطبین سایر به قبالً  که محتواهایی گروه، به جدید مخاطب شدن اضافه صورت در 

 .شد نخواهد ارسال جدید مخاطب به

 :اسپانسر 

 نمایید.  استفاده بخش این از توانید می شود، اضافه اسپانسر تبلیغاتی مربوط به آگهی یک محتوا، پیامک هر ذیل در بخواهید که صورتیدر  

 برای توانید میهمانطور که اشاره شد، کرد.  مشخص تعداد و زمانی محدودیت هر اسپانسر، برای می توان 

سرویس قیمت ارز و  در مثال عنوان به نمایید. تامین اسپانسر را از ارسالی های پیامک هزینه زایی،درآمد

متن تبلیغی آن در انتهای هر پیامک مربوط به  دادن قرار با و بسته قرارداد صرافی یک با می توانید سکه

 نمایید. تامین را ارسالی های سرویس ایجاد شده، هزینه پیامک

پس از کلیک بر روی اسپانسر، در صفحه ای که مالحظه می نمایید، نام اسپانسر و حداکثر نمایش را وارد 

نمایید. سپس در قسمت متن پیامک، متن تبلیغاتی اسپانسر را وارد نمایید و در صورت تمایل پس از اعمال 

 بازه زمانی، بر روی ثبت کلیک نمایید. 

بدین ترتیب متن نوشته شده در قسمت متن پیامک، در انتهای متن های ارسالی مربوط به هر سرویس 

برای مخاطبین به تعدادی که در بخش حداکثر نمایش تعیین نمودید و در بازه زمانی تنظیم شده، ارسال 

 خواهد شد.

 :فعال غیر یا و فعال روی بر را خود سرویس وضعیت یا و نموده ویرایش را خود شده ایجاد سرویس توانید می بخش این در ویرایش 

 .دهید قرار

 :نمایید حذف را سرویس توانید می بخش این در حذف. 

 : دیکشنری

   Hello مثال شد،  خواهد داده آن فارسی معنی التین کلمه ارسال صورت در و انگلیسی معنی فارسی صورت به کلمه ارسال صورت در

 :نمایید مالحظه نیز دریافتی و ارسالی های پیامک بخش در توانید می
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 : هوا و آب

 تهران مثال ، کنید ارسال فارسی حروف با را خود شهر نام کافیست خود شهر هوای و آب وضعیت از اطالع برای
 

 : خودرو قیمت

 سمند مثال ، فرمایید ارسال گیرنده شماره به فارسی حروف با را خودرو نام کافیست خودرو قیمت دریافت برای

 

 
 

 : گوگل در رتبه

 11 تا 1 بین عدد یک گوگل در سایت رتبه که نمایید دقت ، yahoo.com مثال شد خواهد اعالم شما به سایت این رتبه سایت آدرس ارسال با

 .باشد می

 

 
 

 

 : پرواز اطالعات

 استانبول مثال ، نمایید ارسال فارسی حروف با را مقصد شهر یا پرواز کد خمینی امام فرودگاه پروازهای وضعیت از اطالع برای
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 : دامنه جستجوی

 Yahoo.com مثالً  ، نمایید ارسال پیشوند و پسوند بدون را دامین نام دامین، یک بودن آزاد کردن چک برای

 

 
 

 : سکه و ارز قیمت

 دالر مثالً نمایید، ارسال فارسی حروف با را کلمات این از یک هر میتوانید طال ، دالر ، سکه قیمت از اطالع برای

 . نمایید ارسال را بازار کلمه بازار روز به های قیمت دریافت برای

 :نمایید تنظیم زیر جدول مانند را عنوان دالر، قیمت برای برفرض ، نمایید تنظیم نظر مورد سرویس با مطابق را عنوان نمایید دقت

 

 
 

 :نتایج فوتبال

عنوان مثال  به .زنده فوتبال کل جهان کافیست نام کشور را به صورت التین به شماره اختصاصی تنظیم شده ارسال نماییدبرای دریافت نتایج 

در صورتی که یک تیم خاص را بخواهید میتوانید نام کشور خط تیره نام تیم را به صورت التین ارسال نمایید به . را ارسال نمایید iran کلمه

 iran-esteghlal  عنوان مثال
 

 :ختم قرآن

 .توانید یک سامانه ختم قرآن کریم راه اندازی نمایید می این قسمت،از طریق 

 یکی از آیات قرآن را دریافت میتعیین شده، مخاطبین با ارسال یک کلیدواژه به شماره اختصاصی 

 .نمایند

  .سیستم به صورت خودکار در هر بار آیه بعدی را ارسال کرده تا قرآن ختم گردد

 کلیک نمایید. "درج ختم قرآن جدید"بر روی  .1

 عنوان مناسبی در قسمت عنوان وارد نمایید. .2

از قسمت گیرنده، یکی از شماره های اختصاصی موجود در پنل خویش را انتخاب نمایید.  .3

به این شماره پیامک خود را ارسال نماید. از قسمت گیرنده نیز یکی از شماره  باید مخاطب

 خویش را انتخاب نمایید. این شماره، شماره ایی اختصاصی یا عمومی موجود در پنل ها

 خواهد بود که از آن برای مخاطب، پیامک ارسال می شود.

خواهد بود از این سرویس  ی که مخاطب با ارسال آنها قادردر قسمت کلید واژه، کلمات .8

 استفاده کند را وارد نمایید.

و بدون هیچ گونه نوشته  رهر مورد را در یک سط.  و ... qoranبه عنوان مثال : قرآن، 

 مورد بعدی را در سطر بعد وارد نمایید.کاراکتر اضافه، 

 شدباارسال وجود نداشته یه ای برای در کادر بعدی متن مورد نظر در صورتی که هیچ آ .7

 خالی بگذارید.ج نمایید. می توانید این کادر را را در
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با کلیک بر روی محدود کردن به اعضای دفترچه تلفن، و انتخاب گروه مورد نظر، این سرویس تنها برای اعضای تعیین شده دفترچه  .6

 فقط به اعضای این گروه ها پاسخ خواهد داد تلفن فعال خواهد بود و سامانه 

 

  

و در همین قسمت تنظیم نمایید که به ازای هر  نماییدتوانید جهت دریافت هزینه و ثبت نام مخاطبین استفاده  از این امکان می

 پیامکی که به مخاطب ارسال خواهد شد، از اعتبار وی چه میزان کسر شود.

 

 .توانید از بخش اضافه به لیست استفاده نمایید برای عضویت خودکار در گروه ها نیز می

فاده فعال و قابل است آن مدت زمان فعال بوده و در غیر اینصورت، دائماًبا کلیک بر روی بازه زمانی و تنظیم آن، این سرویس تنها برای  .7

 می باشد.

 

 

در بخش تنظیمات آیه، اطالعات ارسالی شامل دو گزینه متن و ترجمه آیه و شماره صفحه می باشد که با انتخاب هر کدام محتوای  .4

فارسی آن در صورت انتخاب، به تعداد کاراکترهایی که قابل پیامک ارسالی متفاوت خواهد بود. در حالت اول متن عربی آیه و ترجمه 

 تغییر می باشد، ارسال می شود.

 در حالتی که شماره صفحه انتخاب شود، می توان شماره صفحه را برای مخاطب ارسال کرد.

 

 

 

 

 ثبت کلیک نمایید. در نهایت روی .2

، از گزینه های ویرایش و حذف می توانید ایجاد شده سرویسو حذف  و تغییر وضعیت سرویس ایجاد شده به غیرفعال برای ویرایش

 استفاده نمایید.

 
 

 
*************************************************** 

 ویژه ابزار

 
 

 : دهی نوبت

 ... و ها آرایشگاه پزشکان، دهی نوبت برای بیشتر قسمت این کاربرد. داشت خواهید را هوشمند دهی نوبت فعالسازی قابلیت ،ماژول این طریق از

 سپس .نمایید تنظیم را نظر مورد ساعات و روزها و کرده کلیک روزها آیتم روی، آن تنظیم و جدید دهی نوبت یک ایجاد از پس .بود خواهد

  .نماید رزرو را خالی های نوبت میتواند هایی که تعیین نمودید، کلیدواژه ارسال با مخاطب،
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 .نمایید کلیک "جدید درج" روی بر ابتدا

 .نمایید مناسبی وارد عنوان توانید می بخش این در :عنوان  .1

از این قسمت یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را انتخاب نمایید. مخاطب پیامک  :یرندهگ .2

 حاوی کلیدواژه را به این شماره باید ارسال نماید.

 مخاطب برای پیامک متن آن با که باشد می شما پنل اختصاصی های مارهیکی از ش :فرستنده  .3

 شماره گیرنده و فرستنده می توانند یکی باشند. .خواهد شد ارسال

 .شود می ارسال برایش نوبت نماید، پیامک را موارد موجود در این قسمت کاربر وقتی :نوبت دریافت کلیدواژه  .8

 تصادفی صورت به روز یک در نوبت اولین ،باشد عالمتدار که این گزینه صورتی در :شود انتخاب تصادفی صورت به ها وقت  .7

 .شد خواهد انتخاب

انتخاب این گزینه مربوط به زمانی است که تمایل داشته باشید، مخاطب نوبت دریافتی خود را با ارسال  :باشد نوبت تایید به نیاز  .6

 این گزینه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود: عالمتدار نمودنبا  پیامکی حاوی کلید واژه تعیین شده توسط شما، تایید نماید.

 
مخاطب با ارسال کلیدواژه ای که در این قسمت تعیین می نمایید، نوبت دریافتی خود را تایید می نماید. مانند  :کلید واژه تایید نوبت

Ok... اوکی و ، 

در این قسمت متن اعالم کلیدواژه تایید نوبت نوشته شده است که می توان آن را تغییر داد. توجه داشته  :متن ارسال کلیدواژه تایید

صورت خودکار ب برای تایید نوبت، کلیدواژه تعیین شدهاین متن بصورت خودکار به انتهای متن اعالم نوبت اضافه شده و نیز باشید که 

 اضافه خواهد شد. آنبه انتهای 

متن نوشته شده در این قسمت برای وی ارسال خواهد شد. این متن  ،: پس از تایید نوبت توسط مخاطبس از تاییدمتن نهایی پ

 قابل تغییر و یا حذف می باشد.

 به ادامه آن نوبت اختصاص داده شده در که باشد می متنی  :نوبت اعالم متن .7

 .شود می ارسال ، برایشمخاطب

برایش  متن این ،وقت قبلی توسط مخاطبرزرو  صورت در  :تکراری نوبت متن .4

 .شود می رسالا

 به متن این ،عدم وجود وقت خالی صورت در :آزاد وقت وجود عدم متن  .2

 .شود می ارسال مخاطب

 اعضای فقط بخواهید که صورتی در: تلفن دفترچه اعضای به کردن محدود  .11

با انتخاب گروه  را دهی نوبت توانید می ،باشند نوبت دریافت به قادر تلفن دفترچه

در غیر این  .نمایید محدود تلفن دفترچه به ،در این قسمت یا گروه های موجود

صورت هیچ گروهی را انتخاب ننمایید تا امکان دریافت نوبت برای عموم فراهم 

 باشد.
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 .نمایید مشخص توانید می را دهی نوبت ماژول بودن فعال زماناز این قسمت مدت  :زمانی بازه اعمال  .11

 دهی ایجاد شده را مشاهده نمایید. مربوط به نوبت رکوردبر روی ثبت کلیک نمایید تا  .12

 
 نمایید تعیین نیز را فرد هر ویزیت برای نیاز مورد زمان نمایید، تعیین را خدمات یارائه های زمان روز هفته، هر برای :روزها. 

 .باشند داشته همپوشانی نباید ها بازه کنید تعریف زمانی بازه چند خواهید می روز یک در که صورتی در کنید، دقت

 
 خودتان توانید می دستی صورت به همچنین و نمایید همالحظ توانید می را ه اندنمود دریافت نوبت که افرادی بخش این در :ها نوبت 

 شده درج موبایل شماره به ثبت شده  نوبت ،"ارسال شود رسانی اطالع پیامک "عبارت تیک زدن با و نمایید ایجاد افراد برای نوبت

 .شود می ارسال

 

 

 

 

 

 

 

  ذف حیا و  ، تغییر وضعیت آن به غیرفعالنیز می توان برای ویرایش تنظیمات ایجاد شده نوبت دهی حذفو  ویرایشاز گزینه های

 آن استفاده نمود.

 یک  ،امانهسثبت نامی خود برای استفاده از توانید برای دریافت گزارش نوبت ها استفاده نمایید، کافیست از شماره موبایل  می یاز کد

 :پیامک با فرمت زیر به خط اختصاصی خود ارسال نمایید

@report@ کد@تعداد  

تعداد هم تعداد نوبت هایی است که شما مایل موجود است، نوبت دهی ایجاد شده، نوشته باال کد همان کد نوبت بوده که در جدول  در

 .هستید در یک پیامک برای شما ارسال شود

 
*************************************************** 

  :منشی هوشمند

ل مخاطبین با ارساسپس ، ت مختلف در سامانه بارگزاری کردهاطالعا فایل نمونه شاملتوانید یک فایل اکسل همانند  از طریق این بخش می

 .کلیدواژه میتوانند این اطالعات را به صورت یک پیامک دریافت نمایند

 .گردد این بخش بسیار مشابه ارسال هوشمند بوده با این تفاوت که با ارسال کلیدواژه توسط مخاطب پیامک هوشمند تولید و ارسال می

 کلیک نمایید. "درج منشی هوشمند جدید"بر روی 
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  .نمایید وارددر فایل اکسل  نمونه را دانلود کرده و طبق فایل نمونه سایر اطالعات خود رابتدا فایل ا

 
 باید دارند قرار آن در ها شماره که نام صفحه ای از فایل اکسلکه  نمایید دقت Sheet1 .باشد 

 دنحذف شو ستون اول و دوم یعنی شماره موبایل و کلیدواژه نباید. 

 ًدهی شود.باید مقدار ستون کلیدواژه حتما 

  از هر شماره ای می توان کلید واژه مربوط را ارسال و متن مرتبط با آن کلید ، در این صورت تواند خالی باشد موبایل میشماره ستون

 .تواند این کلیدواژه را ارسال کند می شده واردشود فقط شماره  مقداردهیو اگر  واژه را بصورت پیامک دریافت کرد

  می  ،ید واژه در کلیه سطرها یکی باشد و قرار باشد برای همه مخاطبین یک متن مشخص که هوشمند نیست ارسال شودکلاگر مقدار

الزم است که ستون شماره موبایل توان ستون شماره موبایل را خالی گذاشت اما برای ارسال متن هوشمند و شخصی سازی شده 

 مقداردهی شود. 

  توانید به دلخواه کم و زیاد نمایید میسایر ستون ها اختیاری هستند و. 

 پس از تکمیل و ذخیره نمودن فایل اکسل، آن را بارگذاری نموده و بر روی مرحله بعد کلیک نمایید.

 
ارسال  ندر این مرحله عنوان و متن مورد نظر را با توجه به ستونهایی که در فایل اکسل در نظر گرفته بودید، تکمیل نمایید. برای فعال نمودن ای

 را مقداردهی نمایید. "تاریخ:تا "و  "از تاریخ:"در بازه زمانی خاص، 

 
 پس از تکمیل بر روی ثبت کلیک نمایید.

 
 در صورت انتخاب گزینه ویرایش، وارد مرحله زیر خواهید شد.
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 کلیک نمایید.گزینه مرحله بعد را  بارگذاری مجدد فایل،دقت نمایید در صورتی که قصد تغییر فایل را ندارید بدون 

و با کلیک روی مرحله بعد می توانید متن، عنوان و سایر  .گردد فایل جدید، فایل قبلی حذف شده و فایل جدید جایگزین می بارگذاریدر صورت 

 موارد را تغییر دهید.

 با انتخاب حذف نیز، این رکورد حذف خواهد شد.

 
*************************************************** 

 : مناسبت پیامک

 شوید. یادآور را آن یا گفته تبریک تلفن دفترچه اعضای به را خاصی رویداد یا مناسبت توانید می ماژول این طریق از

 ... سالگرد و یادآوری حساب، بیمه، شارژ اتمام تاریخ یادآوری تولد، تبریک: مثال عنوان به 

  کلیک نمایید. "درج پیامک مناسبت جدید"بر روی 

 متناسب با مناسبت مورد نظر را وارد عنوان توانید می بخش این در :عنوان .1

 .نمایید

 ساعت مورد نظر برای انجام ارسال را تعیین نمایید. :ارسال ساعت .2

از این قسمت یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را به منظور  :فرستنده .3

 ارسال پیامک از آن به مخاطبین انتخاب نمایید.

تاریخ  ،در این قسمت متناسب با مناسبتی که در نظر دارید :ارسال تاریخ .8

نمایید.  ید، انتخابه ابرای اعضای دفترچه تلفن تنظیم نمود مناسبتی را که قبالً

ود. شبه عنوان مثال برای تبریک تولد، از این لیست باید تاریخ تولد انتخاب 

مبنی بر یادآوری زمان سر رسید قسط دارید،  یهمینطور اگر قصد ارسال پیامک

از این لیست باید پیامک مناسبتی را انتخاب نمایید که برای کلیه اعضای 

 دفترچه تلفن آن را بعنوان تاریخ سررسید قسط مقداردهی کرده اید.

 چند نمایید مشخص توانید می بخش این در :ارسال چند روز قبل از موعد .7

 .شود ارسال پیامک ،موعد از زودتر روز

از  توانید می ،نمایید وارد را خود پیامک متندر این قسمت  :پیامک متن .6

 شدن جایگزین برایفیلدهایی که در باالی این قسمت مشاهده می نمایید، 

 تبریک را دوستانتان تولد تاریخ بخواهید اگر مثال عنوان به. کنید استفاده مخاطب هر برای پیامک و شخصی سازی نمودن آن متن در

 :نمایید عمل زیر صورت به بگویید

  :بود خواهد زیر صورت به متن نهایت در که بیفزایید آن ادامه به را "مبارک تولدت " متن سپس کنید، کلیک نام کلمه روی ابتدا

# firstname #مبارک تولدت  

 .نمود خواهد # firstname #جایگزین تلفن دفترچه از را مخاطب نام خودکار صورت به سامانه

 .نمایید دار عالمت را گردد فعال آنها برای مناسبت پیامک این هستید مایل که هایی گروه بخش این در :مخاطبین گروه .7

 بر روی ثبت کلیک نمایید.  .4

 و امکان ویرایش و حذف نیز خواهد داشت. رکورد مربوط به پیامک مناسبت ایجاد شده، در همان صفحه نمایش داده خواهد شد
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 .نمایید ایجاد تلفن دفترچه مختلف های گروه برای برای مناسبت های متفاوت و مناسبت پیامک چندین توانید می شما
*************************************************** 

 :منشی

 ارسال ،ل های فرستندهیموبا شماره به پیشفرض صورت به را متنی شود، می ارسال سامانه به که پیامکی هر ازای به توانید می قسمت این در

 کلیک نمایید تا صفحه تنظیمات را مالحظه نمایید. "درج منشی جدید"بدین منظور بر روی  .نمائید

  عنوان مناسبی برای منشی پیامک وارد نمایید. :منشی عنوان  .1

از این قسمت می توانید یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را که  :گیرنده  .2

قصد ایجاد منشی روی آن دارید، انتخاب نمایید. این شماره، شماره ای خواهد بود 

همه شماره "که مخاطبین پیامک های خود را به آن ارسال خواهند نمود. با انتخاب 

می خطوط اختصاصی پنل منشی ایجاد شده روی پیامک های دریافتی از تما "ها

 اعمال می شود.

از این قسمت یکی از خطوط اختصاصی خود را جهت ارسال پیامک از  :فرستنده  .3

 آن، انتخاب نمایید.

 محتوا این با پیامک یک این قسمت، در دلخواه متن نمودن وارد با :پیامک متن  .8

  .شد خواهد ارسال ،شماره موبایل های فرستنده پیامک برای

 ثبت کلیک نمایید.بر روی  .7

 منشی ایجاد شده قابل حذف و ویرایش نیز می باشد.

 
*************************************************** 

 :پیامک انتقال

 .کنید ارسال خود نظر مورد موبایل شماره به را خودبه سامانه  دریافتی پیامکهای از نسخه یک توانید می شما قسمت این در

 کلیک نمایید. "انتقال پیامک جدید درج"بر روی 

  عنوان مناسبی وارد نمایید. :عنوان انتقال پیامک .1

از این قسمت می توانید یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را که قصد  :گیرنده .2

انتقال پیامک های رسیده به آن از طرف مخاطبین را دارید، انتخاب نمایید. با انتخاب 

پیامک های رسیده به تمامی خطوط اختصاصی پنل انتقال داده خواهند  "همه شماره ها"

 شد.

 به منظور انجام ارسال از آن را انتخاب نمایید.یکی از شماره اختصاصی پنل  :فرستنده .3

در صورتی که قصد دارید انتقال پیامک های دریافتی به شماره موبایل  :اعمال بازه زمانی .8

یا شماره موبایل های مورد نظر، تنها در بازه زمانی خاصی اتفاق بیفتد، بازه زمانی مورد 

 نمایید.  تنظیمنظر خود را از این قسمت 

 روش موجود وارد نمایید. 8دریافتی پنل را با یکی از شماره یا شماره موبایل های مورد نظر خود برای دریافت پیامک های  :گیرندگان .7

 بر روی ثبت کلیک نمایید. .6
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 .بودویرایش و حذف نیز خواهد  لانتقال پیامک ایجاد شده قاب

*************************************************** 

 تحلیل گر:

 انتقال پیامک، ایمیل پیامک و انتقال ترافیک می باشد. ،این ماژول در واقع ترکیبی از ماژول های اضافه به لیست

 کلیک نمایید. صفحه زیر را مالحظه خواهید نمود. "درج تحلیل گر جدید"برای استفاده از آن بر روی 

 .نمایید درج خود تحلیلگر برای مناسب عنوان یک توانید می شما قسمت این در :تحلیلگر عنوان  .1

شماره ها، در صورتی که چندین شماره اختصاصی در پنل خود داشته باشید، تحلیل گر ایجاد شده روی همه با انتخاب همه  :گیرنده  .2

می توان برای هر شماره اختصاصی یک تحلیل گر در غیر اینصورت یکی از آن ها را انتخاب نمایید.  شماره های موجود اعمال می شود.

 مجزا ایجاد نمود.

 اختصاصی پنل خود را جهت ارسال پیامک به مخاطب انتخاب نمایید.یکی از شماره های  :فرستنده  .3

 2121 با شروع مثالً  .نمایید تنظیم فرستنده های موبایل شمارهشرطی روی  توانید می شما قسمت این در :فرستنده موبایل شماره .8

 .کرد خواهد اعمال ،با این پیش شماره ییها شماره برای تنها را نظر مورد تحلیلگر ،سامانه حالت این در ،

 در نظر مورد کاراکتر یا کلمهوارد نمودن  و ("شامل" مثال عنوان به) شرط یک انتخاب با توانید می شما قسمت این در :پیامک متن .7

 گیرنده شماره به را شده تعیین کاراکتر یا کلمه این مخاطب که هنگامی تعیین نمایید تا (1عدد  مثال عنوان به ( آن روبروی کادر

 .شود، تنظیمات تحلیلگر بر روی آن اعمال خواهد نماید ارسال

 .دنشو ذخیره بخش کدام در های دریافتی با شروط تعیین شده،پیامک که نمایید تنظیم توانید می بخش این در :در پیامک ذخیره .6

 
 گروه یا گروه هایی از دفترچه تلفن که قصد دارید شماره موبایل مخاطب را به آن اضافه نمایید، انتخاب نمایید. :گروه مخاطبین .7

 
 .نمائید وارد را گردد ارسال مخاطب برای است مقرر که پیامکی متن بخش دراین :پیامک متن  .4

 .گردد می ارسالاین شماره ها،  به از مخاطبین دریافتیهای پیامک از نسخه یک بخش این در شماره درج با :گیرندگان  .2
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 .شد خواهد ارسال کنید می وارد که ایمیلی های آدرس به دریافتی هایپیامک از نسخه یک :ها ایمیل .11

 

 

 ًمانند صحیح صورت به را ها ایمیل لطفا "info@yoursite.com" دادن قرار از و نمایید وارد "www" بپرهیزید ایمیل ابتدای در. 

 ها ایمیل همه برای همزمان صورت به پیامک تا نموده جدا هم از "| ; ," مانند جداکننده هایکاراکتر با را ایمیل چند توانید می شما 

 .گردد ارسال

 .شد خواهد داده انتقال شما نظر مورد URL آدرس به دریافتی پیامک هر از نسخه یک :(URL ) دریافت اینترنتی آدرس .11

 

 

 شد خواهد فعال غیر سرویس ،بودن اشتباه صورت در نمایید، دقت اینترنتی آدرس کردن وارد در. 

 همراه به را آدرس "http://" و "www" مثال عنوان به نمایید وارد "http://www.yoursite.com/getsms.Php" 

 های پارامتر از "$TEXT$" و "$TO$" و "$FROM$" استفاده فرستنده شماره و گیرنده شماره پیامک، متن برای ترتیب به 

 .کنید

 نمایید جدا "&" کاراکتر با را ها پارامتر. 

 متد توسط اطالعات "GET" شد خواهد ارسال نظر مورد آدرس به. 

 : مثال عنوان به

http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM   

 چند میتوانید این بر عالوه URL همزمان صورت به آدرس چند برای پیامک تا نموده جدا "| , ;" مانند جداکننده هایکاراکتر با را 

 .شود ارسال

 .نماید می اضافه تلفن دفترچه در شما مخاطب به را نظر مورد اعتبار گزینه این :مخاطب اعتبار میزان .12

 

 بر روی ثبت کلیک نمایید. .13

 تحلیل گر یا تحلیل گرهای ایجاد شده قابل ویرایش و حذف نیز می باشد.

 
 

*************************************************** 

http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM
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 :پیامک ایمیل

 ارسالنمایید،  می وارد که هایی ایمیل آدرس به ،شده در سامانه دریافت پیامکهای از نسخه یک که نمایید تنظیم توانید می شما قسمت این در

 .شود

 کلیک نمایید. "درج ایمیل پیامک جدید"بر روی 

 نمایید. درج را خود پیامک ایمیل عنوان توانید می شما قسمت این در  :پیامک ایمیل عنوان  .1

تمامی پیامک های ارسالی  "همه شماره ها"از این قسمت شماره اختصاصی مدنظر خود را انتخاب نمایید. در صورت انتخاب  :گیرنده .2

می توان برای هر  ،به منظور تفکیک پیامک های دریافتی از هر شماره اختصاصی .به همه شماره های اختصاصی، ایمیل خواهند شد

 کدام یک ایمیل پیامک مجزا ایجاد نمایید.

 یکی از شماره های اختصاصی خود را به منظور انجام ارسال از آن انتخاب نمایید. :فرستنده .3

 .نمایید مشخص توانید می را پیامک ایمیل بودن فعال زمانمدت  :زمانی بازه اعمال  .8

 .نمایید وارد را خود نظر مورد های ایمیل بخش این در :ها یمیلا .7

 
 ًمانند صحیح صورت به را ها ایمیل لطفا "info@yoursite.com" دادن قرار از و نمایید وارد "www" بپرهیزید ایمیل ابتدای در. 

 ها ایمیل همه برای همزمان صورت به پیامک تا نموده جدا هم از "| ; ," مانند جداکننده هایکاراکتر با را ایمیل چند توانید می شما 

 .گردد ارسال

 بر روی ثبت کلیک نمایید. .6

 
 می باشد.ویرایش و حذف نیز  ایمیل پیامک ایجاد شده قابل

 
*************************************************** 

 :موبایل از ارسال

در دفترچه  نظر مورد های گروه به ل خود،یاز موبا پیامک یک با هرجایی از ،اینترنت به نیاز بدون بود خواهید قادر شما موبایل از ارسالطریق  از

 .کنید ارسال پیامکتلفن پنل خود، 
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 نمایید. کلیک "جدید موبایل از پیامک درج" گزینه روی ابتدا

 .نمایید درج، ارسال از موبایل ی برایعنوان توانید می شما قسمت این در: عنوان  .1

پنل خود که قرار است پیامک را از موبایل از این قسمت یکی از شماره های اختصاصی  :گیرنده .2

 خود به آن ارسال نمایید، انتخاب کنید.

از این قسمت یکی از شماره های اختصاصی خود را به منظور انجام ارسال پیامک از : فرستنده  .3

 آن به مخاطبین، انتخاب نمایید. گیرنده و فرستنده می توانند یک شماره باشند. 

 وارد رمز عنوان به است کاراکتری 8 کلمه یا عدد یک که کلیدواژه یک بخش این در :کلیدواژه  .8

 .نباشد رند عدد یک کلیدواژه این کنید سعی نمایید،

بدون  را بخش این که صورتی در .است اختیاری کامالً  آشنا های شماره درج :آشنا های شماره  .7

 سامانهامکان ارسال از موبایل  از توانند می دارند را کلیدواژه که کسانی تمام کنید، رها مقداردهی

 خاص های شماره برخی به فقط را امکان این توانید می امنیت افزایش برای ولی کنند استفاده

 .نمایید محدود

 

 دار عالمت را از دفترچه تلفن خود نظر مورد های گروهگروه یا  بخش این در :مخاطبین گروه  .6

 .کنید

 بر روی ثبت کلیک نمایید. .7

 
 : نمایید ارسال زیر فرمت با نمودید مشخص که گیرنده شماره به پیامک یک کافیست گروهی ارسال برای

@sms@ متن پیامک@کلیدواژه 

 : باشد 1238 واژهدکلی اگر مثال عنوان به

@sms@1238@salam 

 انتخابی از شماره فرستنده، ارسال خواهد شد.تایپ شده به گروه یا گروه های با ارسال این پیامک به شماره گیرنده تنظیم شده متن پیامک 

 
*************************************************** 

 :پیامک فکس

فایل مورد نظر از طریق فکس و  ،سامانه به پیامک یک ارسال با تا را در اختیار سامانه قرار داده pdf توانید یک فایل می ماژولاز طریق این 

 .ایمیل برای مخاطب ارسال گردد

در  این طریق فایل را از .خص مورد نظر فکس یا ایمیل نماییدرض کنید شما مایل هستید فایل رزومه خود را در هر لحظه که بخواهید برای شف

هد ارسال خوا فایل مورد نظر شما برای شماره و ایمیل مقصد ایمیل.فکس.کلیدواژه دهید، سپس با ارسال یک پیامک با فرمت قرار می سامانه

  .شد
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 کلیک نمایید. "درج پیامک فکس جدید"برای استفاده از این امکان بر روی 

 عنوان مناسبی در بخش عنوان وارد نمایید.: عنوان .1

ز . پیامک ارا انتخاب کنید یکی از شماره های اختصاصی خود از این قسمت: شماره گیرنده .2

 موبایل شما به این شماره ارسال خواهد شد.

  .بهتر است یک عدد یا یک متن التین باشدواژه : کلیدکلیدواژه .3

 .باشد مگابایت می 1 برای بارگذاری، انتخابی pdf حداکثر حجم فایل: pdfفایل  .8

در صورت تمایل برای فعال بودن این قابلیت در بازه زمانی خاص، تاریخ و ساعت مورد نظر  .7

 را وارد نمایید. 

 در نهایت بر روی ثبت کلیک نمایید. .6

 
  :یک پیامک با فرمت زیر ارسال نماییددر قسمت شماره گیرنده، شده  تعییناختصاصی کافیست به خط  ،یک پیامک فکس پس از ایجاد

 ایمیل.فکس.کلیدواژه 

 در صورتی که مایل نیستید یکی از گزینه های ایمیل یا فکس انجام شود کافیست هر یک را خالی بگذارید: 

 ایمیل..کلیدواژه 

  نباید حذف شود. ","عالمت 

 .برای وارد نمودن شماره فکس تنها در صورتی که شماره مربوط به شهرستان می باشد، نیاز به پیش شماره دارد 

 را انجام خواهد دادارسال ایمیل فقط ، سامانه صورتی که خط مجازی نداشته باشید در. 

 برای ویرایش و یا حذف پیامک فکس ایجاد شده از گزینه های ویرایش و حذف استفاده نمایید.

 :کاربران

 .دهید اختصاص آن به دسترسی و اعتبار دلخواه میزان به و کنید تعریف ،)زیرکاربر( کارمند توانید می شما قسمت این در

 موبایل شماره و ایمیل . مقداردهی نمودننمایید وارد دقت با را کارمند اطالعات سپس نمایید، کلیک "جدید کارمند درج "گزینه روی بر ابتدا

 .باشند می مهم بسیار
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محدودیت ارسال روزانه و تاریخ پس از ورود مشخصات، نام کاربری، رمز عبور و تکرار آن را وارد نمایید. می توان محدودیت در هر بار ارسال، 

 قضا نیز تعیین نمود. ان

از طریق  ورود به سامانه URL. همچنین نام کاربری و کلمه عبور تعیین شده به همراه گردد می اضافه شما برای رکورد یک اربر،ک ثبت از پس

 پیامک و نیز ایمیل برایش ارسال خواهد شد.

 :نمایید جستجو را خود زیرکاربر ،کاربری، نام و یا نام خانوادگی نامبا وارد نمودن  توانید می بخش این در کلیدواژه. 

 نمایید تنظیم  ...و کشور ،وضعیت مانند هایی گزینه با را خود جستجوی توانید می بخش این در پیشرفته: جستجوی. 

 :مدارک ارسال می توان برای مشاهده مدارک ارسال شده توسط زیرکاربر، وضعیت تایید یا عدم تایید آن و یا حتی  بخش این از مدارک 

 .نمایید استفاده  ...و ها مجوز انواع موبایل، قبض ثابت، تلفن قبض ،ملی کارتتصویر  قبیل از آنها

 ویرایش نمایید. را کاربر اطالعات توانید می بخش این از :جزئیات 

 از بین شماره های عمومی و نیز شماره های اختصاصی پنل خود البته با وارد  شماره چند یا یکی توانید قسمت م این طریق از :ها شماره

 .بدهید کارمند به نمودن کلیدواژه )به عنوان مثال نام کاربری(

 برای  .باشند نداشته پیامک دریافت زیرکاربران از آن خطوط که کلیدواژه الزامی بوده و باعث می شودمقداردهی نمودن  باشید داشته دقت

دریافت پیامک الزم است وارد پنل شده و از بخش سفارش خط، خط اختصاصی سفارش دهند. همچنین شما می توانید از بخش سفارش 

 ه آن از موجودی پنل شما کسر خواهد شد.در این حالت هزین خط برای زیر کاربر خود خط سفارش دهید.

 :دهید تخصیص را نیاز مورد به ماژول ها و زیرماژول های دسترسی نظر مورد کارمند به توانید می بخش این از دسترسی. 

 :را بر اساس . بدین منظور کافی است در قسمت میزان اعتبار مقداری نمایید استفاده بخش این از کارمند به اعتبار تخصیص برای اعتبار

 از شده داده تخصیص اعتبار تعداد پیامک وارد نموده و در صورت تمایل در قسمت توضیحات، علت را نوشته و بر روی ثبت کلیک نمایید.

  .شد خواهد کسر شما اعتبار

 
 را ... و پرداختی مجموع ورود، دفعات دریافتی، های پیامک ارسالی، های پیامک مانند کاربر عملکرد توانید می بخش این در :عملکرد 

 .نمایید مشاهده

 شوید می وارد کاربرتان پنل به و شده خارج خود پنل از گزینه این کلیک بر روی با: پنل نمایش. 

 نمایید حذف را شده ایجاد کاربر توانید می با کلیک بر روی این گزینه :حذف. 

 ندارید را کاربر این حذف مجوز شما باشد، داشته اعتبار شما کاربر اگر. 

 نمایید ارسال پیامک کاربران این به توانید می پیامک ارسال گزینه نمودن انتخاب و خود کاربران انتخاب با پیامک:  ارسال. 

 نمایید اپرا چ آنها لیست یا و گرفته خروجی اکسل فایل یک در کاربرانتان اطالعات از توانید می :چاپو  اکسل خروجی. 
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  همین صفحه مواجه خواهید شد.ابتدای با منقضی شدن پنل زیر کاربر، با پیغامی مبنی بر تعداد کاربران منقضی شده در 

 
 با کلیک بر روی این پیغام لیست کاربران منقضی شده را مشاهده خواهید نمود.

 
*************************************************** 

 :ویزیت کارت

این اطالعات را  و وارد را شامل نام، نام خانوادگی، ایمیل و موبایل خود اطالعات توانید می قسمت این در شما

  نمایید. ارسال نظر مورد اشخاص بهاز خط اختصاصی انتخاب شده 

 خودگوشی  تلفن دفترچه بخش در شما اطالعات از توانند می پیام این ذخیره صورت در پیامک گیرندگان

 .کنند استفاده

 ) شود می ذخیره تلفن دفترچه بخش در شما اطالعات (

 بستگی هم گوشی نوع به ، ذخیره شدن اطالعات،کند می ارسال vcard صوررت به پیامک را چون ماژول این

 .دارد
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 پشتیبانی

 
 

 :پشتیبانی

 .کنید دریافت را آن پاسخ و دهید انتقال ما به را خود پیشنهادهای و انتقادات سواالت، ها، پیغام توانید می شما قسمت این در

 گزینه روی بر کلیک با توانید می دارید درخواستی یا آمده وجود به شما برای مشکلی یا سوال سامانه با کار حین در که صورتی در 

 .گویند می تیکت ایجاد کار این به اصطالح در که فرمایید مطرح آنرا "جدید درخواست"

 محاوره و تلفنی تماس برخالف بود، دنخواه پیگیری و استناد قابل و شده ثبت کتبی صورت به شما های درخواست تیکت طریق از 

 .گردد می ارجاع مربوط واحد به دقیقاً  شما درخواست همچنین .باشد نمی استناد قابل که شفاهی

 ارسال تکرار از بنابراین بدهند، را شما پاسخ کارشناسان تا بمانید منتظر باید و بوده آفالین صورت به پشتیبانی سامانه نمایید دقت 

 .نمایید خودداری درخواست

 شد خواهید آگاه پیامک یا ایمیل توسط ،شود داده پاسخ کارشناسان توسط شما درخواست که هنگامی. 

 نخواهد ما دست به گاه هیچ که چرا ،ندهید پاسخ میشود ارسال شما برای رسانی اطالع جهت که پیامکی یا ایمیل به عنوان هیچ به 

 .رسید

 تیکت ایجاد از دهید پاسخ مجدداً هستید مایل و اند داده را شما پاسخ پشتیبانی بخش و اید کرده ایجاد درخواستی که صورتی در 

 .دهید ارائه را خود درخواست محاوره همان در و نمایید خودداری جدید

 جدید موضوع برای نمایید. خودداری موجود های تیکت در آن طرح از ،نمایید مطرح را جدیدی موضوع هستید مایل که صورتی در 

 .نمایید ایجاد جدید درخواست

 مثالً دهید، شرح کامل صورت به را مشکل باید شما و نیست شما مشکل جریان در پشتیبانی واحد که بگیرید نظر در را موضوع این 

 .نمایید ذکر را کردید ارسال آن از که ای شماره و ساعت و تاریخ پیامک، متن باید است نشده ارسال مشخصی تاریخ در پیامک یک اگر

 واحد به و شده واندهخ پشتیبانی تیم توسط که است معنی بدین باشد "بررسی حال در شده مالحظه" تیکت وضعیت که صورتی در 

 .بمانید پاسخ منتظر باید بنابراین است، شده ارجاع مربوطه

 فوق اصول طبق شما تیکت یا ندارد وجود محاوره یادامه به نیازی یعنی( رنگ قرمز ضربدر عالمت) است بسته شما تیکت وضعیت اگر 

 .است نبوده

 :نمایید عمل زیر صورت به " درخواست جدید"کلیک بر روی  از پس

 قرار از ووارد نمایید  خود درخواست برای مناسب عنوان یک لطفاً :عنوان  .1

 جداً ...  و مشکل درخواست، سوال، سالم، مانند کلی های عنوان دادن

 .شد نخواهد داده پاسخ شما تیکت که چرا کنید خودداری

 های درخواست که آنجایی از نمایید. انتخاب نیاز حسب بر را فوریت :فوریت  .2

 ضروری کارهای برای فقطلطفاً  دنشو می داده پاسخ سریعتر زیاد فوریت با

 .نمایید استفاده فوریت این از

 .نمایید وارد را خود متن توانید می بخش این در :متن  .3
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 نمایید استفاده رسمی ادبیات از بنابراین باشد می رسمی نامه یک همانند تیکت ارسال که نمایید دقت . 

 خارج رسمی حالت از را شما متن که چرا نمایید خودداری )!!!!( تعجب عالمت یا )؟؟؟؟؟(سوال عالمت معمول غیر تعداد بردن بکار از 

 . گذارد می خواننده روی منفی تاثیر و کرده

 زبان برای انگلیسی حروف از استفاده شود. استفاده فارسی زبان و حروف از تنها ،پشتیبانی سیستم از استفاده در که دارد اهمیت بسیار 

 .باشد نمی مطلوب( فینگلیش) فارسی

 .نمایید پیوست را خود های فایل توانید می بخش این در :ضمیمه  .8

بعد از پاسخ به تیکت توسط کارشناسان،  "در هنگام پاسخگویی از طریق ارسال پیامک اطالع داده شود "با عالمتدار نمودن گزینه  .7

 اه سازی برایتان ارسال خواهد شد.ایمیل و پیامک آگ

 بر روی ثبت کلیک نمایید تا رکورد تیکت خود را در همان صفحه مالحظه و پیگیری نمایید. .6

 
*************************************************** 

 :سامانه راهنمای

  pdfو نرم افزار نمایش دهنده فایل های  TeamVeiwer، نرم افزارهای(pdf)با فرمت سامانه فایل های راهنمای توانید می شما قسمت این در

 و استفاده نمایید. دانلود را مرورگرها نسخه آخرین همچنینو 

 
*************************************************** 

 :APIوب سرویس و 

به زبانهای مختلف را دانلود و مورد  هادر این قسمت شما می توانید فایل های راهنمای استفاده از وب سرویس های مختلف سامانه و نمونه کد

 استفاده قرار دهید.

استفاده نمایید، به عنوان مثال آدرس وب سرویس  http://41.121.121.54 فقط از آدرسبرای استفاده از وب سرویس الزم به ذکر است 

 . خواهد بود http://41.121.121.54/post/send.asmx ارسال

 
*************************************************** 

 :دور راه از کنترل

 . نمایید کنترل را سامانه دور راه از ارسال کدهای مربوط به موارد مختلف از شماره موبایل اصلی خود، با توانید می قسمت  این در

 موارد مختلف به شرح زیر می باشد:

 تکی پیامک ارسال 

 :مثال .فرمایید ارسال خود سامانه اختصاصی خط به همراه تلفن از را زیر کد تکی پیامک ارسال جهت

@send@متن@شماره 

  پیامک گروهیارسال 

 .مراجعه نمایید ارسال از موبایلبرای ارسال پیامک گروهی از تلفن همراه به بخش 

  اعتبار مشاهده میزان 

 :برای مشاهده اعتبار پنل خود کد زیر را از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید
@credit@ 

 پیامک های دریافتی 

 :برای مشاهده خالصه وضعیت پیامک های دریافتی کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید

http://www.farapayamak.ir/?module=FromMobile
http://www.farapayamak.ir/?module=FromMobile
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@inbox@ 

 پیامک های ارسالی 

 : برای مشاهده تعداد پیامک های ارسالی کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید
@outbox@ 

 بجستجوی مخاط 

 : جهت جستجو یک مخاطب داخل دفترچه تلفن خود کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید

@contact@کلیدواژه 

 :مثال

@contact@رضا 

 استعالم شماره 

 : جهت استعالم شماره اختصاصی کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید

@number@شماره 

 :مثال
@number@122212345 

 ویژه نمایندگان

 مشاهده محتوای یک تیکت 

 :جهت مشاهده محتوای یک تیکت کد موجود در پیامک هشدار تیکت را به صورت زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید
@ticket@code 

 :مثال
@ticket@1234 

 پاسخ به تیکت 

 : امک هشدار تیکت را به صورت زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نماییدجهت ارسال پاسخ به یک تیکت کد موجود در پی

@rticket@code@پاسخ 

 :مثال

@rticket@1234@پاسخ تیکت شما 

 شارژ کاربر 

ما شجهت تخصیص شارژ به کاربر کد زیر را از موبایل ثبت شده در سامانه به خط اختصاصی خود ارسال کنید ، دقت کنید که اگر پنل 

 :نام کاربر مورد نظر را وارد کنید username ریالی است اعتبار را به ریال و اگر عددی هستید به عدد وارد نموده و به جای

@charge@username@اعتبار 

 :مثال
@charge@ali@12222 

 
*************************************************** 

 :تماس ها

، همچنین تماس کلیه تماس های ورودی، خروجی و یا بی پاسخ خود با کلیه کارشناسان در بخش های مختلفاز طریق این قسمت می توانید 

 را ثبت نمایید. با کاربران زیر مجموعه خود
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 بدین منظور پس از کلیک بر روی درج تماس جدید مطابق توضیحات زیر موارد موجود در صفحه ای که نمایش داده می شود را تکمیل نمایید:

 را انتخاب نمایید. با موضوع تماس: از لیست موجود بخش مرتبط بخش مرتبط .1

 : یکی از موارد ورودی، خروجی و بی پاسخ را با توجه به نوع تماس خود انتخاب نمایید.نوع تماس .2

 ، نام شخص تماس گیرنده را وارد نمایید.: در این قسمت می توانیدتماس گیرنده .3

 را در این قسمت وارد نمایید. مخاطب: می توانید شماره موبایل شماره موبایل .8

 از این قسمت می توانید نام کاربری مخاطب را جستجو و انتخاب نمایید. :نام کاربری .7

 محرمانه را انتخاب نمایید. یا زیاد، عادی: می توانید با توجه به نوع تماس یکی از موارد کم، فوریت تماس .6

 مکالمه گزینه تکمیل مکالمه و در صورت نیاز به پیگیری و تماس مجدد، پیگیری مجدد را انتخاب نمایید.: در صورت تکمیل نتیجه .7

 : می توانید مدت زمان تقریبی مکالمه را به ثانیه وارد نمایید.طول تماس .4

 داخلی خود یا مخاطب را در این قسمت وارد نمایید. : داخلی .2

 

 
 

 ع مورد مکالمه و نتیجه آن را یادداشت نمایید.: در این قسمت می توانید موضوتوضیحات .11

ی قدردان ه، پیامکی ارسال شده و از تماسشبا انتخاب گزینه ارسال پیامک به مخاطب در تماس های ورودی، برای شخص تماس گیرند .11

 خواهد شد.

 برای ثبت تماس، بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید. .12

 

 
 

 شوند، در همین قسمت نمایش داده شده و قابل بررسی و ویرایش می باشند.رکورد کلیه تماسهایی که بدین شکل ثبت می 
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 تنظیمات

 
 

  :تنظیمات

 شماره پیش فرض:

 سامانه فرض پیش شماره توانید می قسمت این در باشد، داشته وجود شماره اختصاصی یک از بیش است ممکن سامانه هر روی که این دلیل به

 .کنید را مشخص خود

شماره در بخش های مختلف سامانه جهت ارسال پیامک اطالع رسانی به شما و کاربرانتان استفاده این 

 .خواهد شد

 .انتخاب خواهد کرد تصادفیصورت  به صورت خودکار یک شماره را به سامانه ،در صورتی که گزینه همه شماره ها انتخاب شده باشد

 :اعتبار قابل کسر در بخش پیامک اعتباری

 کاربرد این قسمت به توضیحات مربوط به ماژول پیامک اعتباری مراجعه نمایید. در مورد

 :آیپی های مجاز به ورود

 فقط از این آیپی امکان ورود به سامانه وجود خواهد داشت. ،در صورتی که در این بخش آیپی وارد نمایید 

 یگر قادر به ورود به سامانه نخواهید بودشما د ،در وارد کردن آیپی دقت نمایید چرا که در صورت تغییر کردن آیپی. 

  : 47.117.121.71هر آیپی را در یک خط وارد نمایید مانند 

  : 47.117.121.277-47.117.121.1برای وارد کردن یک رنج آیپی از خط تیره استفاده نمایید مانند 

  اطالعات در فیلد زیر خودداری نمایید هر گونه  مینه از وارد کردنزدر صورت نداشتن اطالعات فنی در این. 

 :ساعات مجاز به ورود

 در صورتی که بخواهید فقط در ساعات خاصی وارد سامانه شوید میتوانید از این بخش ساعات مورد نظر را تنظیم نمایید. 

 دقت نمایید در صورت تنظیم این بخش در ساعات غیر از ساعات تنظیم شده قادر به ورود نخواهید بود. 

 هزینه ارسال پیامک از اعتبار شما کسر ) ورود به سامانه از طریق پیامک به من اطالع رسانی شود در هنگام"ا عالمتدار نمودن گزینه ب

 می توان از ورود افراد متفرقه به سامانه خود مطلع شوید. "(  میگردد

  فرمایید.پس از تغییر هر یک از موارد فوق، برای ثبت آنها بر روی گزینه تایید کلیک 

 
*************************************************** 

رمز تغییر: 

 تغییر را خود سامانه عبور رمز توانید می شما قسمت دراین

جهت افزایش امنیت سامانه می بایست نکات زیر رعایت .دهید

 گردد.

 کاراکتر باشد. 4رمز عبور شامل حداقل تعداد 

،حروف کوچک ، اعداد و کاراکتر  کاراکتر ها شامل حروف بزرگ

 += ( باشد.&-#های خاص مانند )
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 : گزارش ارسال تفکیکی

 

 اپراتوری که ارسال های خود را از آن انجام داده اید )پیش شماره خط ارسالی( با استفاده از این ماژول قادر خواهید بود بر حسب

 تهیه و مشاهده نمایید. و برحسب تاریخ مورد نظر گزارشی از تعداد ارسال های خود را

 

در این گزارش شما می توانید تعداد پیامک های ارسالی را به تفکیک فارسی،التین، ایرانسل و یا همراه 

 اول مشاهده نمایید.
 

 

 

*************************************************** 

 

ها پرداخت: 

و نیز استفاده از سایر فیلدهای  ) شارژ کارت و بانکی فیش الکترونیکی، ( پرداخت نوع انتخاب با را خود های پرداخت توانید می بخش این در

 و از نتایج جستجو خروجی اکسل دریافت نمایید. نمایید جستجو یا و مشاهدهموجود در بخش جستجوی پیشرفته، 

 استفاده نمایید. گزینه حذف تمامی رکوردهای منتظر پرداختبرای حذف رکوردهای منتظر پرداخت از 

 
*************************************************** 

 :مالی های تراکنش

 مالی های تراکنش پیشرفته تنظیمات گزینه کمک به توانید می همچنین. کنید چک را خود مالی های تراکنش توانید می قسمت این در شما

 .کنید مشاهده را و نیز انواع تراکنش های صورت گرفته خاص زمانی بازه یک در خود
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 :ترافیک انتقال

 .کنید مشاهده دریافت و نظر مورد سایت در را خودپنل  دریافتی پیامک های URL یا چند یک کردن وارد با توانید می شما قسمت این در

 به ترتیب زیر عمل نمایید:کلیک نموده و  "درج انتقال ترافیک جدید"روی بدین منظور 

  : عنوان مناسبی وارد نمایید.عنوان انتقال ترافیک .1

از این قسمت می توانید یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را که قصد انتقال : گیرنده .2

کلیه پیامک های  "همه شماره ها"با انتخاب  آن را دارید انتخاب نمایید.پیامک های دریافتی 

 این انتقال ترافیک، انتقال داده خواهند شد. از طریقدریافتی از همه شماره های اختصاصی 

 می توان برای هر شماره اختصاصی یک انتقال ترافیک مجزا ایجاد نمود.

 را انتخاب نمایید.از آن  انجام ارسال پیامک های دریافتی برای: یکی از شماره های اختصاصی پنل فرستنده .3

 شد. خواهد داده انتقال شما نظر مورد URL آدرس به دریافتی پیامک هر از نسخه یک (:URLدریافت ) اینترنتی آدرس .8

 
 شد. خواهد فعال غیر سرویس بودن اشتباه صورت در نمایید، دقت اینترنتی آدرس کردن وارد در 

 همراه به را آدرس "http://" و "www" مثال عنوان به نمایید وارد "http://www.yoursite.com/getsms.Php" 

 های پارامتر از "$TEXT$" و "$TO$" و "$FROM$" استفاده فرستنده شماره و گیرنده شماره پیامک، متن برای ترتیب به 

 کنید.

 نمایید. جدا "&" کاراکتر با را ها پارامتر 

 متد توسط اطالعات "GET" شد. خواهد ارسال نظر مورد آدرس به 

 : مثال عنوان به

http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM   

 شود. ارسال همزمان صورت به آدرس چند برای پیامک تا نموده جدا "| , ;" مانند جداکننده کاراکتر با را URL چند میتوانید این بر عالوه

 روی ثبت کلیک نمایید.بر  .7
 

******************************************** 
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 :سریع متون

 .کنید استفاده آماده صورت به آنها از و )دارند بیشتری استفاده که متونی) کنید وارد متن تعدادی توانید می شما قسمت این در

 .شود می خطا ضریب شدن کمتر و سرعت افزایش باعث کار این

 در این قسمت عنوان مربوط و متن مورد نظر را وارد نموده و بر روی ثبت کلیک نمایید. کافیست

 جایی هر) کنید کلیک )    ( دارد قرار متن نکادر وارد نمود چپ باالسمت قسمت در که عالمتی روی کافیست آماده متون این از استفاده برای

 روی بر کلیک با و ببینید توانید می را خود شده تعریف پیش از متون شما ترتیب این به .دارد( وجود فوق عالمت باشد، متن نوشتن محل که

 .کنید انتخاب را خود نظر مورد متن آن،

 می توانید نسبت به ارسال آن به مخاطبین خود اقدام نمایید. "ارسال به ..."از همین قسمت نیز با کلیک بر روی 

 

 
 

******************************************** 

 سامانه همراه:

 در این قسمت نسخه های موبایل سامانه برای سیستم عامل های اندروید و جاوا وجود دارد. 

فایل را از حالت فشرده خارج کرده و روی گوشی خود بارگذاری و  ،جهت دانلود سامانه همراه روی آیکون مربوطه کلیک نمایید، پس از دانلود

 .نصب نمایید

 :شمارهسفارش 

اختصاصی، کافی است در هر صفحه از پنل کاربری که قرار دارید، بر روی سفارش خط موجود در باالی صفحه کلیک  یا شماره برای سفارش خط

 نمایید. 

 
 می توان به صفحه مورد نظر دسترسی پیدا کرد. (شماره، سفارش )تنظیماتبخش همین یا از طریق 

 الزم است قبل از سفارش خط به نکات مهمی توجه داشته باشید:

 تعرفه شماره ها را مالحظه نمایید ،قبل از استعالم شماره. 

 دقت نمایید که هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد. 

  ًخود داری نمایید چرا که هزینه به صورت خودکار کسر شده و بازگردانده نخواهد  از استعالم بی مورد و یا سفارش شماره تستی جدا

 .شد
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 از زمان پرداخت تا فعال شدن شماره همچنین  ،پروسه استعالم شماره کمی زمان بر بوده بنابراین تا دریافت پاسخ استعالم صبر نموده

 است. نیاز زمان ساعت 84 الی 28

  غیر اداری استعالم یا پرداخت شود در اولین ساعت اداری روز بعد پیگیری خواهد شد، به عنوان مثال در صورتی که شماره در ساعت

 .نتیجه آن روز شنبه اعالم خواهد شد ،پرداخت یا استعالم شود 12اگر شماره ای پنجشنبه ساعت 

 

 
 

 سفارش شماره .1

ه سفارش هر کدام و توضیحات اقدام نمایید. در ادامه نحو 7111و  3111، 2111، 1111در این صفحه می توانید نسبت به سفارش خطوط 

 ارائه خواهد شد. مربوط،

  1333سفارش خط: 

  رد.رقمی آزاد ندا 7خطوط  1111سرشاخه 

  فقط به دارندگان سیم کارت همراه اول ارائه می گردد. 1111خطوط 

 ، دو نوع سفارشی و غیرسفارشی وجود دارد. 1111برای انتخاب شماره 

 
  در حالتی که نوع شماره را روی سفارشی تنظیم نمایید، می توانید اعداد مورد نظر به تعداد ارقام شماره درخواستی را در کادر مقابل

 تعیین نمایید.  1111

 یص خصکه شماره را جهت ت و در صورتی خواهید نام کاربری خودتان را انتخاب نمایید در صورتی که شماره را برای استفاده خودتان می

 خواهید در لیست جستجو در صورتی که تعداد کاربران شما زیاد بوده و می. خواهید، کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید به کاربر خود می

در . را کلیک نمایید  نمایید کافیست بخشی از نام، نام خانوادگی یا نام کاربری فرد مورد نظر را در فیلد جستجو وارد کرده و گزینه

ثبت شماره انجام نخواهد شد،  ،ناقص باشدو همچنین کد ملی، آدرس دقیق، نام و نام خانوادگی شامل  که اطالعات کاربر شما صورتی

 .مشخصات کاربر خود را با دقت چک کرده و مورد بازبینی قراردهید شماره، بنابراین قبل از استعالم

  ، در صورتی ن . همچنیپذیر نمی باشد قابلیت تغییر مالکیت خط به هیچ عنوان امکاندقت بفرمایید پس از خرید شماره به نام یک کاربر

 .که کاربر را روی نام کاربری خودتان تنظیم کنید به هیچ عنوان امکان انتقال شماره به کاربر وجود نخواهد داشت

 کر،مانند باتشاین بخش بنابراین از نوشتن متن های غیر ضروری در  ،باشد برای درج اطالعاتی برای خود شما می ،توضیحاتقسمت 

 .جدا خودداری نمایید ...پیگری نمایید و لطفاً

 پس از تکمیل موارد الزم بر روی تایید کلیک نمایید. اگر شماره درخواستی آزاد نباشد با این پیغام سامانه مواجه خواهید شد:

 
ا . بپراتورها ارائه می نمایندقیمت هایی است که اقیمت های ارائه شده بر اساس ما اعالم می شود. و چنانچه آزاد باشد، قیمت آن به ش

 انتخاب گزینه ثبت، هزینه آن از حساب شما بصورت خودکار کسر خواهد شد و به نام کاربر انتخاب شده ثبت خواهد شد.
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 ال خواهد شد که به شما امکان انتخاب تعداد ارقام مورد نظر را چنانچه نوع شماره روی غیر سفارشی تنظیم شود، کادری مقابل آن فع

قابل انتخاب نخواهد بود. پس از انتخاب  1111رقم می باشد. بدیهی است در این صورت اعداد بعد از 18رقم تا  6خواهد داد که از 

نمودن آن، هزینه از حساب شما کسر می کاربر و کلیک بر روی گزینه تایید، قیمت خط به شما اعالم خواهد شد و همچنان با ثبت 

 شود.

 
  7333سفارش خط: 

 نیز دو نوع سفارشی و غیرسفارشی وجود دارد. 2111برای انتخاب شماره 

توضیح داده شد. با این تفاوت که پس از انتخاب  1111سفارشی همانند مراحلی است که در مورد خطوط  2111مراحل انتخاب خطوط 

آزاد بودن یا آزاد نبودن شماره، همچنین قیمت آن به شما اعالم نخواهد شد و پس از استعالم از اپراتور، می توانید گزینه تایید، وضعیت 

 پرداخت را انجام دهید.

رقمی قابل  12و  11، 2، 4 ،7، 6 غیر سفارشی نیز تنها می توان تعداد ارقام شماره را انتخاب کرد که به صورت 2111در مورد خطوط 

ی باشند. در این حالت نیز پس از تایید، قیمت شماره درخواستی بعد از استعالم از اپراتور اعالم خواهد شد. با انتخاب گزینه ثبت انتخاب م

 درخواست شما برای استعالم ثبت خواهد شد.

 
  0333سفارش خط: 

انواع سفارشی و غیرسفارشی وجود ندارد و تنها می توان از سرشاخه های موجود، برای انتخاب شماره استفاده  3111شماره های  ددر مور

رقمی آزاد نداشته و خطوط  6 ورقمی  7خطوط  3111سرشاخه رقمی ارائه می شوند.  18و  11،12، 2، 4بصورت  3111نمود. شماره های 

  درخواست شود تا مورد استعالم قرار گیرد.ز این سرشاخه باید از طریق تیکت رقمی ا 2رقمی و  4رقمی ،  7

رقمی کافی است، یکی از سرشاخه های موجود در لیست را انتخاب نموده و به تعداد ارقام مورد  18و  12، 11برای درخواست شماره های 

 نظر، اعداد بعد از آن را در کادر مربوط وارد نمایید.

کاربر، بر روی تایید کلیک نمایید. در صورت آزاد بودن شماره، پس از انتخاب 

قیمت آن اعالم شده و در صورت ثبت نمودن، هزینه از حساب شما کسر شده و 

 در فرآیند فعالسازی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

  5333سفارش خط: 
 71118111،   71111111انواع سفارشی و غیرسفارشی ندارند و می توان از سرشاخه  3111نیز مانند شماره های  7111شماره های 

برای رقم از همین قسمت قابل استعالم و درخواست می باشند. 17تا  2برای انتخاب شماره استفاده نمود. این شماره ها از  71117111و

اعداد را بصورت دلخواه در کادر مربوط وارد نموده و بعد از انتخاب از لیست، به تعداد ارقام مورد نظر،  71111111بعد از انتخاب   مثال

، بر روی تایید کلیک نمایید. در صورت آزاد بودن شماره، قیمت آن اعالم شده و در صورت ثبت نمودن، هزینه از حساب شما کسر شده کاربر

 و در فرآیند فعالسازی قرار خواهد گرفت.
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 سفارش خط ثابت: .7

 ، بر روی سفارش خط ثابت، کلیک نمایید.121ابت با پیش شماره برای سفارش خط ث
بدین  ، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند واین پنلتلفن ثابت خود و از طریق  توانند با شمارهبه واسطه این سرویس، مشترکین تلفن ثابت می

به  121تلفن کسب و کار خود را به همراه پیش شماره  ، شماره ثابت7111 و 3111، 2111، 1111ترتیب به جای پیش شماره های مجازی 

پیامک های خود را  12123876742میتوانید از شماره  111123876742عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند. به عنوان مثال به جای شماره 

به  نام و خرید پنل کاربری یا نمایندگی اقدامارسال و پیامک مخاطبین را دریافت نمایید. متقاضیان سرویس می توانند پس از تکمیل فرم ثبت 

 .سفارش خط ثابت خود نمایند

 ی:مدارک مورد نیاز جهت سفارش خط حقیق  

 کپی کارت ملی صاحب خط  .1

 اصل و کپی آخرین قبض تلفن ثابت به نام مالک خط  .2

 و بارگذاری آن مدانلود و تکمیل فرم ثبت نا .3

  طوط حقوقی و خمدارک مورد نیاز جهت سفارش خطPRI: 

 کپی کارت ملی صاحب خط  .1

 اصل و کپی آخرین قبض تلفن ثابت به نام مالک خط  .2

 و بارگذاری آن دانلود و تکمیل فرم ثبت نام .3

 ارسال آخرین روزنامه رسمی شرکت   .8

 ارسال آگهی تاسیس شرکت   .7

 ارسال معرفی نامه نماینده شرکت .6

 :به نکات زیر توجه فرمایید لطفاً

 خواهد داشت پر شود و هرگونه مغایرت توسط مخابرات چک شده و پیگرد قانونیمالک خط باید توسط  اًفرم ثبت نام الزام. 

 گردد ظرف مدت یک هفته ارسال نماید در غیر این صورت خط غیر فعال می کاربر موظف است اصل فرم و قبض را. 

 در صورت واضح نبودن فایل های ارسال مدارک عدم تایید شده و روند خرید خط به تعویق خواهد افتاد. 

   کیلوبایت باشد 711حجم فایل حداکثر باید. 

شده توسط صاحب خط را از این قسمت خط و فرم ثبت نام تکمیل  مدارکی از قبیل تصویر کارت ملی صاحب خط، تصویر قبض تلفن صاحب

معرفی نامه نماینده ، آگهی تاسیس شرکت، آخرین روزنامه رسمی شرکت) بارگزاری نمایید و برای سفارش خط حقوقی سه مدرک الزم دیگر

 ( را از طریق بخش ارسال مدارک بارگزاری نمایید.شرکت

 
 شده و پس از انتخاب کاربر بر روی ثبت کلیک نمایید. خط درخواستی در کارد مربوط وارد

https://www.farapayamak.ir/files/021.pdf
https://www.farapayamak.ir/files/021.pdf
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 را از این قسمت سفارش دهید.این خطوط الزاما برای تهران نمی باشد. 21111شما می توانید خطوط غیر متناظر همچنین 

 خواهد بود.رقم  17رقم تا  4رقم می تواند انتخاب گردد که در مجموع خط از  11رقم تا  3از  21111شماره های بعد از 

 می باشد . 121مدارک مورد نیاز جهت ثبت این خطوط غیر از قبض تلفن ثابت همانند خطوط 

 

نمایندگان محترمی که اقدام به خرید سرشاخه نموده اند با استفاده از این قسمت قادر خواهند بود  سفارش شماره از سرشاخه اختصاصی:

 برای کاربران خویش از سرشاخه های اختصاصی خط سفارش دهند.

 

 کلیک نمایید. "تعرفه شماره" برای مشاهده تعرفه خطوط مختلف روی قسمت تعرفه شماره:

 :جستجو در شماره های استعالم شده

با کلیک بر روی جستجو در شماره های استعالم شده، می توان کلیه شماره های درخواست داده شده و وضعیت آنها 

را مشاهده نمود. همچنین امکان جستجوی یک شماره خاص و یا جستجوی شماره ها در وضعیت های مختلف وجود 

 خواهد داشت.
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 خط خدماتی 

 د.یایاز خطوط خدماتی استفاده نمهمانطور که می دانید جهت ارسال پیامک به شماره هایی که در لیست سیاه مخابراتی هستند می بایست 

همانند بانک ها ، پیامک های اطالع رسانی خود  لیست سیاه مخابراتی را رد کرده و شما بتوانید خطوط خدماتی این امکان را خواهند داشت تا

 را به دست مشتریانتان برسانید.

 

  : که گیرندگان از مشتریان و مشترکین شما نمی باشند  "منطقه ای هدفمند "ارسال های تبلیغاتی از ماژول هایی مانند ارسال نکته

 می باشند . حقوقیبنابراین خدماتی کردن تنها برای افرادی امکان پذیر است که  می باشد. قانونیغیر مجاز و غیر 

 

د ، دیگر نیازی به ارسال تیکت نمی باشد و کافیست از این ماژول در صورتی که تمایل دارید هر کدام از خطوط اختصاصی خود را خدماتی نمایی

 استفاده نمایید.

 بفرمایید.فرمی که برای شما باز می شود را تکمیل  "در خواست خط خدماتی"پس از کلیک بر روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها برای شما قابل دسترس و غیر قابل دسترس می گردد.بقیه فیلددر قسمت اول پس از انتخاب نوع سازمان )خصوصی / دولتی( 
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برای شما بسته خواهد شد و امکان تایپ در آن قسمت  "و نام نماینده کد سازمان"برای مثال چنانچه نوع سازمان را خصوصی انتخاب نمایید ؛ 

 برای شما وجود نخواهد داشت.

ال ، غیر فع "ام مدیر عاملو ن شناسه ملی و کد اقتصادی"صورتی که نوع سازمان را دولتی انتخاب نمایید ، امکان تایپ در قسمت های و یا در 

 خواهد شد.

 اتدر صورتی که نام نماینده را وارد می نمایید ؛ در قسمت کد ملی و شماره همراه اطالعات نماینده شرکت وارد گردد در غیر این صورت اطالع

 .بفرماییدمرتبط به مدیر عامل را وارد 

 نمایید. بارگذاریشرکت را نامه روزنامه رسمی و یا اساس تصویر  ، در انتها پس از تکمیل فرم

 

 

 

خود را  سازمانصفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد که در این قسمت می بایست مدارک مرتبط به  "تایید"پس از کلیک بر روی دکمه 

 بارگذاری نمایید.
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یافت نمایید و پس از تکمیل فرم در سربرگ نظر را دررتبط به سر شماره مورد ، فرم م کافیست "مدارک مورد نیاز "دکمه  با کلیک بر روی

 بارگذاری نمایید. "فرم مربوط به اپراتور "، آن را در قسمت  شرکت و مهر و امضا

پس از تکمیل و مهر همچنین متن مربوط به تعهد نامه را می توانید از همان قسمت مدارک مورد نیاز کپی نمایید و در سر برگ شرکت درج و 

 قسمت مربوطه بارگذاری نمایید. و امضا در

 

 

 

 ؛ خط اختصاصی مورد نظر را که تمامی فرم ها بر اساس آن تکمیل شده است را انتخاب نمایید. "شماره  "از قسمت 

 

 

 

 

 کلیک بفرمایید. "ثبت"و انتخاب خط مورد نظر بر روی دکمه در نهایت پس از تکمیل تمامی مدارک  

 نمایش داده خواهد شد. "منتظر تایید"خط مورد نظر شما در وضعیت  پس از آن رکوردِ

 

 

 

به همراه مدارک بارگذاری شده بررسی خواهند نمود و در صورتی که مورد تایید باشد ، در خواست شما برای  را خط مورد نظر شما، کارشناسان 

 . گردیدروز خدماتی خواهد  61تا  21و خط مورد نظر بین بازه  ، اپراتور ارسال

 "علت"و در قسمت توضیحات  "مدارکنقص "در ستون وضعیت درخواست ، عبارت در صورتی که نقص اطالعات و یا مدارک داشته باشید 

 آن درج خواهد شد.

 

 

کلیک بفرمایید و مجددا مدارکی که مورد تایید قرار نگرفته است در ستون آخر  "مدارک"بر روی عبارت ، جهت برطرف نمودن نقص مدارک 

 قسمت مجددا بارگذاری نمایید.، پس از تکمیل ، در همان را 
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ارسال "در نهایت بر روی دکمه  پس از آپلود فایل ، ، مدرک مورد نظر را انتخاب و "نوع مدرک"جهت بارگذاری مدارک جدید کافیست از قسمت 

 کلیک نمایید. "فایل 

تا مجددا  بفرمایید)ستون وضعیت درخواست( کلیک  تمامی مدارکی که دارای نقص بوده است می بایست بر روی آیکون  پس از ارسال

 یند خدماتی شدن قرار گیرد.بررسی قرار گرفته و خط شما در فرآمدارک شما مورد 
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