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نکات مھم قبل از استفاده از سامانه

بمنظور استفاده ھر چه بھينه تر از امکانات سامانه پيام کوتاه به نکات زﯾر توجه
فرماﯾيد

الزامی است حتما از مرورگر اﯾنترنت اکسپلورر جھت ورود به ساﯾت استفاده نماﯾيد
ميباشد

آدرس سامانه پيام کوتاه شرکت

دقت نماﯾيد محتوای پيامک شما
به زبان فارسی} 70کارکتر معادل ﯾک ﯾک صفحه { SMS
و زبان التين} 160کارکتر معادل ﯾک صفحه { SMS
محاسبه ميگردد و چنانچه بيش از تعداد کارکترھای فوق تاﯾپ نماﯾيد وارد صفحه دوم و سوم
خواھيد شد که به ھمان اندازه از اعتبار شما کسر ميگردد.
پيش از آنکه بخواھيد اقدام به ارسال پيامی به اعضاء و ﯾا ليست مورد نظرتان نماﯾيد ابتدا متن
پيام را به شماره ھمراه خود ارسال کرده پس از درﯾافت و بازدﯾد نھاﯾی اقدام به ارسال ليست
انتخابی نماﯾيد.
در سامانه ھای پيام کوتاه اولين کلمه تاﯾپ شده مبنای پيامک فارسی و ﯾا التين ميباشد با اﯾن
توضيح چنانچه در متن پيامک فارسی کلمه ای التين تاﯾپ کنيد پيام فارسی محاسبه ميشود و
بالعکس.
تعرفه ارسال پيامک به زبان فارسی و التين متفاوت ميباشد )رجوع به درگاه تعرفه ھای سامانه(
پيشنھاد ميگردد جھت کاھش ھزﯾنه ھا پيامک فارسی ارسال نماﯾيد.
مطالبی که در اﯾن جزوه به اطالع شما ميرسد صرفا آموزش نحوه استفاده از ابزار سامانه پيام
کوتاه اﯾن شرکت ميباشد
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صفحه اصلی ساﯾت
پس از درج آدرس ساﯾت در مرورگر اﯾنترنت اکسپلورر صفحه اصلی ساﯾت نماﯾش داده ميشود.

ھمانطور که در تصوﯾر مشاھده ميکنيد در صفحه اصلی سامانه لينک ھای مختلفی از توضيحات الزم وجود دارد
اگر روی ھر کدام از لينک ھا کليک کنيد مطالب مربوط به آن پنجره را مشاھده خواھيد کرد.
صفحه اصلی ساﯾت بھترﯾن فضا جھت نماﯾش تبليغات – خدمات و محصوالت شماست.برای سفارش بنر ميتوانيد
با پشتيبانی تماس بگيرﯾد.
به منظور خرﯾد اعتبار بصورت آنالﯾن بھتر است وارد ساﯾت شده و از درگاه امکانات مالی ساﯾت شخصی خود
اقدام به خرﯾد اعتبار نماﯾند در اﯾنصورت سامانه بصورت ھوشمند اعتبار وجه پرداختی را محاسبه کرده و پرداخت
مينماﯾد.
دقت نماﯾيد چنانچه از درگاه وارﯾز وجه در صفحه اصلی اقدام به خرﯾد اعتبار نماﯾيد پس از گذشت  20دقيقه اعتبار
شما منظور خواھد شد.
دراﯾام و مناسبت ھای مختلف در صفحه اصلی ساﯾت لينک پيامک ھای زﯾبا و متناسب با آن اﯾام تعبيه ميشود و
شما ميتوانيد متن مورد نظرتان را از بين پيامک ھا جھت ارسال انتخاب نماﯾيد.
بعنوان مثال در تصوﯾر لينک )اس ام اس رمضان( فعال است.
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نحوه ورود به ساﯾت
با توجه به تصوﯾر زﯾر جھت ورود به سامانه الزامی است گزﯾنه ھای درخواست شده را کامل نماﯾيد.

نام کاربری :نام کاربری شما ﯾک کلمه التين است که ھنگام اﯾجاد اشتراک در اختيارتان قرار داده شده.
نام کاربری پس از ثبت غير قابل تغيير ميباشد.
کلمه عبور :رمز ورود شما به سامانه است که به صورت اعداد ھنگام راه اندازی در اختيارتان قرار داده شده.
رمز عبور پس از ثبت قابل تغيير ميباشد.
دسترسی :کليه کاربران سامانه از درگاه کاربری وارد سيستم ميشوند و ھمواره چراغ کاربری اﯾن گزﯾنه فعال
است .گزﯾنه نماﯾندگی مربوط به نماﯾندگان و گروه پشتيبانی از ساﯾت ميباشد.
محتوای عکس :در پنجره محتوای عکس اعدادی که بر روی صفحه نماﯾش داده شده است را وارد نماﯾيد .دقت
کنيد در محتوای عکس ھمواره اعداد نماﯾش داده ميشوند اگر عددی را بشکل ﯾکی از حروف التين مشاھده
کردﯾد و ﯾا نماﯾش آن براﯾتان ناخوانا بود ميتوانيد بر روی رفرش کنار تصوﯾر

کليک نماﯾيد تا اعداد دﯾگری براﯾتان

به نماﯾش درآﯾد.
پس از ورود به ساﯾت ميتوانيد در قسمت تنظيمات شخصی کلمه عبور پيش فرضتان را تغيير دھيد و از حروف ﯾا
اعدادی که تماﯾل دارﯾد برای ورود به ساﯾت استفاده کنيد.
بدﯾھيست چنانچه ھر ﯾک از گزﯾنه ھای ورود به سامانه را فراموش کردﯾد ميتوانيد با پشتيبانی شرکت تماس
گرفته و رمز و پسورد خود را درخواست نماﯾيد.
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منوی اصلی کاربری
پس از ورود به سامانه پنجره ای نماﯾش داده ميشود که سمت راست آن منوی اصلی کاربری شما قرار دارد.

روی ھر ﯾک از گزﯾنه ھای سمت راست که کليک نماﯾيد پنجره تنظيمات مربوط به آن قسمت باز ميشود.
در تصوﯾر باال منوی اصلی کليک شده است.
در صفحه نخست ميتوانيد مشخصات شخصی خود و پشتيبان سامانه ھمچنين گزارش تراکنش
مالی و قابليت ھای سامانه خرﯾداری شده خود را مشاھده نمائيد .تنظيمات ھيچ ﯾک از اﯾن گزﯾنه ھا توسط
شما قابل تغيير نميباشد.

پنجره ای که ميتوانيد متن پيام ﯾا درخواستتان را برای مدﯾرﯾت ارسال نماﯾيد.از اﯾن درگاه ميتوانيد
نظرات و پيشنھادات خود را نيز به اطالع مدﯾرﯾت برسانيد .پاسخ شما در صفحه نخست سامانه نماﯾش داده
ميشود .ھچنين ﯾک نسخه از آن در صورتی که اﯾميل خود را در قسمت تنظيمات ثبت کرده باشيد به اﯾميلتان
ارسال ميشود.

اﯾن سامانه کليه ساعات ورود و خروج شما به سيستم را جھت اﯾجاد امنيت بيشتر ثبت ونگھداری
مينماﯾد.اﯾن اطالعات شامل  IPمحل ورود و خروج به سيستم نيز ميباشد.

الزاميست جھت خروج از سامانه ھمواره از درگاه خروج خود ساﯾت اقدام نماﯾيد.
اﯾن کار به حفظ امنيت سامانه پيام کوتاه شما کمک شاﯾانی ميکند.
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ارسال پيام کوتاه
روی گزﯾنه ارسال پيام کوتاه کليک نماﯾيد تا انواع منوھای ارسال نماﯾش داده شوند.

دقت نماﯾيد کليه تنظيمات اوليه جھت ارسال پيامک درھر ﯾک از اﯾن پنجره ھا ﯾکسان است .بعنوان پيش فرض
تنظيمات اولين پنجره )سرﯾع( را توضيح ميدھيم .در کليه موارد ميتوانيد به ھمين روش عمل نماﯾيد.
اﯾن منو بمنظور ارسال پيامک به ﯾک شماره است .در موباﯾلی که نماﯾش داده شده متن پيام را تاﯾپ کرده و
شماره گيرنده را در پاﯾين گوشی وارد نمائيد.اکنون با کليک گزﯾنه  SENDپيام شما در ھمان لحظه ارسال ميشود.

در ميانه گوشی شمارشگر تاﯾپ کلمات ،موجود است و شما را از تعداد تاﯾپ ھر حرف ﯾا کارکتر مطلع ميسازد.
تنظيمات نوع ارسال که در ميانه صفحه نماﯾش داده شده در دﯾگر پنجره ھای ارسال پيام کوتاه نيز وجود دارند.
که در صفحه بعد به شرح آن ھا خواھيم پرداخت.
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تنظيمات نوع ارسال
نوع ارسال  :تنظيم پيامک در قالب ھای از پيش تعيين که به صورت پيش فرض ھمواره ارسال متن فعال ميباشد.

ارسال کارت وﯾزﯾت :بافعال کردن اﯾن گزﯾنه سامانه رفرش شده و در گوشی موباﯾل قالب کارت وﯾزﯾت نماﯾش
داده ميشود اکنون ميتوانيد با تکميل اطالعات درخواستی پيامک را بصورت کارت وﯾزﯾت ارسال نماﯾيد.
ارسال تقوﯾم کاری :فعال کردن اﯾن گزﯾنه سامانه را رفرش ميکند و قالب گوشی تغيير ميکندبا تکميل اطالعات
درخواستی پيام شما بصورت تقوﯾم کاری ارسال ميشود.
ارسال  :WAP PUSHدر گوشی موباﯾل سامانه درگاھی نماﯾش داده ميشود که ميتوانيد آدرس ساﯾتتان را در آن
تاﯾپ نماﯾيد و در ادامه متن پيام را نوشته و ارسال نماﯾيد .اﯾن نوع پيامکھا فقط در گوشی ھاﯾی نماﯾش داده
ميشود که سيستم جاوا داشته و  GPRSآنھا فعال باشد.در اﯾن صورت گيرنده پيام شما ميتواند با کليک بر روی
آدرس وب ساﯾت درﯾافتی از ساﯾت شما بازدﯾد نماﯾد.دقت نمائيد که اﯾنگونه ارسالھا بر روی گيرنده ھاﯾی که فاقد
امکانات جاوا و جی پی آر اس ميباشند نماﯾش داده نميشود.
مسير :اﯾن سامانه مجھز به مسيرھا ی مختلف وخطوط  8رقمی متفاوت جھت ارسال پيام کوتاه است چنانچه
بخواھيد ھر پيامک شما با خط و مسيری متفاوت ارسال شود گزﯾنه )ارسال از مسير خاص ( را فعال نماﯾيد.

ھمانطور که در تصوﯾر باال مشاھده ميشود ميتوانيد با کليک بر روی ھر شماره اقدام به جابجاﯾی مسير و شماره
ارسال کننده خود نماﯾييد.ھمچنين از تفاوت نرخ ارسال پيامک التين و فارسی با خط مورد نظرمطلع شوﯾد.
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تنظيمات نوع ارسال
ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر مشاھده ميکنيد در کنار ھرشماره گزﯾنه فلش تعبيه شده با کليک روی آن قابليت ھای
)عادی – فلش  -دستگاه و سيم کارت ( نماﯾش داده ميشود.

عادی :چنانچه پيامک خود را بصورت عادی ارسال نماﯾيد متن پيام شما بر اساس تنظيمات گوشی گيرنده ﯾا در
سيم کارت ذخيره ميشود و ﯾا در حافظه دستگاه .
فلش :متن پيام شما بدون دخالت گيرنده در گوشی وی به نماﯾش در خواھد آمد و بمحض تماس با گوشی و ﯾا
اقدام به لمس ﯾکی از کليد ھای دستگاه،متن پيامک در صفحه نماﯾش حذف خواھد شد .در واقع پيام شما بدون
اﯾنکه قابليت ذخيره شدن در گوشی ﯾا سيم کارت را داشته باشد فقط نماﯾش داده شده و حذف ميشود.وﯾژگی
اﯾنگونه پيامھا را در کتاب ) بازارﯾابی و تبليغات با اس ام اس ( که از انتشارات اﯾن شرکت است به تفصيل شرح
داده اﯾم.
دستگاه :اگر اﯾن گزﯾنه را برای ارسال پيامک انتخاب کنيد متن پيام شما در حافظه دستگاه موباﯾل گيرنده ذخيره
خواھد شد.
سيم کارت :شاﯾد تماﯾل داشته باشيد پيامی که برای مخاطب خود ارسال ميکنيد در حافظه سيم کارت وی
ذخيره شود در اﯾن صورت به شما پيشنھاد ميکنيم برای تنظيمات ارسال گزﯾنه سيم کارت را فعال نماﯾيد.

زمان
اگر تصميم دارﯾد پيامی برای مخاطبين خود در زمان آﯾنده ارسال کنيد ابتدا ميباﯾست تنظيمات گزﯾنه زمان را انجام
دھيد برای اﯾن منظور روی زمان کليک کنيد تا جدول تنظيم تارﯾخ و ساعت ارسال به نماﯾش درآﯾد اﯾنک ميتوانيد برای
ارسال پيام خود که در گوشی سامانه تاﯾپ کرده اﯾد زمان ارسال را تنظيم کرده و گزﯾنه  SENDرا کليک کنيد .توجه
داشته باشيد در زمانی که جھت ارسال انتخاب کرده اﯾد ميباﯾست سيستم شما اعتبار کافی جھت ارسال داشته
باشد در غير اﯾنصورت ھيچ پيامی ارسال نخواھد شد.
با انجام تنظيمات زمان و کليک روی  sendپيام شما در سرور اصلی ذخيره شده و در روز موعود ارسال خواھد شد.
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ارسال پيام کوتاه
برای ارسال پيام بيش از ﯾک شماره ميتوانيد از اﯾن درگاه استفاده نماﯾيد ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر مشاھده
ميکنيد کليه تنظيمات مشابه ارسال سرﯾع است که در صفحات پيش توضيح دادﯾم کافيست شماره گيرندگان را
زﯾر ھم زﯾر ھم در درگاه )ليست شماره ھای ارسالی ( وارد نماﯾيد بدﯾن صورت که اولين شماره را تاﯾپ کرده
کليد  ENTERرا بزنيد تا نشانگر در ستون بعدی قرار گيرد.اکنون شماره دوم را به ھمين شيوه تا آخرﯾن شماره
ثبت نمائيد اکنون ميتوانيد متن پيام را نوشته و  SENDکنيد.

اگر چه امکان ارسال بصورت پيوسته وجود دارد اما توصيه استفاده از آنرا نميکنيم اﯾن ابزار وﯾزه سازمان ھا
و ﯾا برندھای شناخته شده ای است که موقعيت جغرافياﯾی گيرنده پيامکشان چندان مھم نيست.بعنوان مثال
زمانی که جشنوراه پاﯾيزی پوشاک ھاکوپيان آغاز ميشود از اﯾن ابزار استفاده مينماﯾد ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر
مشاھده ميکنيد ميتوان ﯾک شماره بعنوان پيش فرض برای سامانه تعرﯾف کرد و تعداد ارسال بعد از آن شماره را
مشخص کرد حتی ميتوان تنظيم کرد که شماره ھاﯾی که عدد آخر آنھا زوج ﯾا فرد باشند را برای ارسال انتخاب
نماﯾد سامانه شما بصورت خودکار الباقی شماره ھا را ساخته و پيامک را براﯾشان ارسال ميکند
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اگر در دفترچه تلفن شماره ھای مورد نيازتان را ذخيره کرده باشيد ميتوانيد از اﯾن منو برای
ارسال پيام استفاده کنيد نحوه ذخيره شماره در دفتر تلفن را در صفحات بعد توضيح ميدھيم با انتخاب گروه
شخصی از دفتر تلفن زﯾر گروھھای ثبت شده در آن گروه نماﯾش داده ميشوند مخاطب مورد نظر را انتخاب و
گزﯾنه اضافه را بزنيد پيامتان را تاﯾپ کرده و ارسال کنيد.

کليه اطالعاتی که توسط شرکت از جوامع مختلف جمع آوری شده را مشاھده و ميتوانيد از
آنھا استفاده نماﯾيد تقسيمات محله ھای تھران نيز در اﯾن پنجره موجود است روش کار و استفاده از آنھا مشابه
دفترچه تلفن شخصی است که در باال توضيح دادﯾم.
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شماره موباﯾل ھای ھمراه اول سراسر کشور در اﯾن گزﯾنه ذخيره شده اند ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر
مشاھده ميکنيد ميتوان شماره ھای ھمراه اول را براساس دائمی ﯾا اعتباری و ﯾا ھر دو انتخاب نمود پس از آنکه
استان مورد نظر را تعيين کردﯾد کليه شھرستان ھای و توابع آن استان به نماﯾش در خواھد آمد در مقابل ھر ﯾک
از آنھا تعداد شمارھھای فعال نيز نشان داده ميشود.
اگر تماﯾل ندارﯾد پيامتان برای کليه شماره ھا ی شھر مورد نظرارسال شود ميتوانيد با فعال کردن آخرﯾن ردﯾف
)انتخاب شماره از ردﯾف  Nبه تعداد (Mنسبت به ارسال پيام برای تعداد محدودتری اقدام کرد.

با داشتن  5رقم اول کدپستی مناطق شھرھای )تھران -اصفھان -خراسان رضوی -خوزستان و کرمانشاه(
ميتوانيد از اﯾن پنجره جھت ارسال پيام به محدوده مورد نظز از شھر مربوطه استفاده نماﯾيد.
دقت نماﯾيد اﯾن قابليت وﯾژه کاربرانی است که تماﯾل دارند با ﯾکبار ارسال از موارد زﯾر بھره برند
)متن ﯾکسان در زمانھای مختلف( ﯾا )متن ھای مختلف در زمانھای ﯾکسان( ﯾا )متن ھای مختلف در زمانھای مختلف(

کليک کنيد تا پنجره ای مشابه مشابه نرم افزار  EXCELباز شود توضيح در
در ابتدا روی آﯾکون فاﯾل EXCEL
مورد پر کردن فاﯾل  EXCELدر پاﯾين صفحه اصلی فاﯾل ورودی نماﯾش داده شده است ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر
مشاھده ميکنيد  8ستون از فاﯾل را بترتيب از )ستون Aتا ستون (Hتکميل ميکنيم.
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اﯾن ستون ھا به ترتيب عبارتند از:
ستون  : Aشماره ھای گيرندگان پيام را وارد کنيد .اگر شماره ھا را بترتيب و زﯾر ھم زﯾر ھم در فاﯾلی ذخيره کرده
باشيد ميتوانيد ازکپی کردن ھم استفاده نماﯾيد.
ستون  : Bپيامی که برای ھر شماره قصد ارسال دارﯾد در اﯾن ستون و در مقابل شماره مورد نظر تاﯾپ نماﯾيد.
ستون  : Cمسيری که قصد دارﯾد پيام شما را ارسال نماﯾد انتخاب کنيد چنانچه خط اختصاصی دارﯾد ميتوانيد
شماره خط خود را وارد نماﯾيد بصورت پيش فرض ھمواره مسير  3000جھت ارسال پيام شما تعيين شده است
ستون  : Dسالی که قصد دارﯾد اﯾن پيام ارسال شود .برای ھر شماره ميتوانيد سال مشخصی را تعيين نماﯾيد.
ستون  : Eماه سالی که قصد دارﯾد پيام ارسال شود .برای ھر شماره ميتوانيد ماه مشخصی را تعيين نماﯾيد.
ستون  : Fتارﯾخ روزی که قصد دارﯾد پيام ارسال شود .برای ھر شماره ميتوانيد روز مشخصی را تعيين نماﯾيد.
ستون  : Gساعت ارسال پيام را بصورت  24ساعته ) از  1تا  ( 24تنظيم نماﯾيد.
ستون  : Hدقيقه ارسال پيام را بصورت  60دقيقه )از  1تا  ( 60تنظيم نماﯾيد.
اکنون که کار بارگزاری اطالعات بپاﯾان رسيده فاﯾل  EXCELرا در کامپيوتر خود ذخيره کرده و از درگاه BROWSE
مسير ذخيره سازی فاﯾل را ردﯾابی و در سامانه بارگزاری نماﯾيد.

چنانچه در فاﯾل بارگزاری شده متن پيام برای ھمه مخاطبان ﯾکسان و زمان ارسال را تعيين نکرده باشيد ميتوانيد
از کنترل زمان صفحه سامانه که در تصوﯾر نماﯾش داده شده است تارﯾخ ارسال را تنظيم نموده و کليک ارسال را
بزنيد.اطالعات شما در سرور سامانه ذخيره ميشود و در زمان موعود بصورت اتوماتيک ارسال خواھد شد.

درحال حاضر مسير بين الملل ھيچ ﯾک از سامانه ھای کشور فعال نميباشد و دسترسی به آن امکان
پذﯾر نيست چنانچه اﯾن امکان در اپراتورھای پيام کوتاه تحت وب کشور فراھم گردد سامانه شما نيز اﯾن قابليت را
خواھد دلشت.
دقت نماﯾيد که در ازای ھر پيامک به خارج از کشور معادل  5اعتبار ارسال کسر ميگردد.
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سومين ستون از منوی اصلی گزارشات ارسال و درﯾافت است با کليک آن پنجره ھای زﯾر نماﯾش داده ميشوند.

در اﯾن پنجره ميتوانيد از نتيجه ارسال پيامک ھای خود مطلع شوﯾد اگر بر روی گزارشات ارسال کليک
کنيد صفحه ای که ازسه قسمت مجزا توسط نوار زرد رنگی تفکيک شده اند نشان داده خواھد شد.

دقت نماﯾيد انجام ھر نوع جستجو زمانی ميسر ميشود که پس از تيک زدن نوع جستجو کليد اجرا را کليک کنيد.
جدول اطالعات:
جاری  :کليه پيامک ھاﯾی که ھم اکنون در حال ارسال است را نماﯾش ميدھد.
باﯾگانی  :در فواصل زمانی ھر  2الی 3ماه ﯾکبار کليه اطالعات ارسالی شما توسط پشتيبان در سيستم باﯾگانی
ميشود اطالعات باﯾگانی شده در جدول باﯾگانی ذخيره ميگردند.
نام جدول باﯾگانی  :در اﯾن گزﯾنه  20جدول جھت باﯾگانی اطالعات شما قرار دارد و ھر  2ماه ﯾکبار اطالعات
ارسال شده در ﯾک جدول مجزا ذخيره ميشود جھت روئت ميتوان جدول مربوطه را انتخاب و کليد اجرا را بزنيد.
مشخصات وﯾژه:
نماﯾش آمار  :با فعال کردن نماﯾش آمار و کليک روی گزﯾنه اجرا جدول ﯾونيکد به نماﯾش در خواھد آمد در اﯾن
جدول ميتوانيد از کليه ارسالھای التين)ﯾونيکد( و فارسی)غير ﯾونيکد( خود و تعداد اعتبار کسر شده آن مطلع
شوﯾد.
نماﯾش ردﯾف وﯾزه :ميتوانيد درجدول گزارشات ارسالی ھر ﯾک از پيامک ھای ارسال شده خود را بصورت وﯾژه در
آورﯾد در اﯾن صورت ھر زمان که نماﯾش ردﯾف وﯾژه را فعال کنيد تنھا پيامک ھای وﯾژه شده نماﯾش داده خواھند
شد.برای اﯾن منظور کافيست روی آﯾکون وﯾژه کليک نماﯾيد.
نماﯾش محدوده تارﯾخ :اگر تصميم دارﯾد پيام ھای ارسالی در زمان خاصی را پيگيری کنيد ميتوان اﯾن گزﯾنه را
فعال و محدوده تارﯾخ ارسال را جستجو کرد.
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نماﯾش نمودار :اﯾن کليد امکان گزارش گيری از ساﯾت را بصورت نمودار فراھم ميکند با انتخاب نماﯾش آمار 10
ستون جستجو در گزارشات نشان داده خواھد شد بعنوان مثال ميتوان شماره ھای  1ﯾا  10نفر از گيرندگان
پيامک را در مقادﯾر مقاﯾسه نمودار وارد کرد وگزﯾنه )مقاﯾسه در( را به حالت }مقاﯾسه در:شماره درﯾافت کننده{
قرار دھيد ھمچنين ميتوان نوع نمودار را بر اساس ھر ﯾک از نمودارھای  column3Dﯾا  Pie3Dو ﯾا Doughnut3D
تنظيم کنيد با زدن کليد اجرا تعداد دفعات ارسال پيامک به ھر ﯾک از شماره ھای انتخابی شما بصورت نمودار
نماﯾش داده خواھد شد به ھمين ترتيب ميتوان تنظيمات دﯾگری جھت جستجو در نمودار را اعمال کرد.دقت کنيد
بر روی سيستم عامل شما ميباﯾست نرم افزار  flash playerنصب باشد.
بررسی وضعيت ارسالھا:با فعال کردن وضعيت ارسالھا ميتوان از سرنوشت نھاﯾی ھر پيامک ارسال شده آگاه
بصورت ھای مختلف زﯾر به
شد .چنانچه اﯾن گزﯾنه را فعال نماﯾيد در جدول گزارشات زﯾر آﯾتم وضعيت آﯾکون
نماﯾش د خواھد آمد.
پيامک به گوشی رسيده است.
پيامک به گوشی نرسيده است.
پيامک به مخابرات رسيده است.
جستجو:
به منظور تسھيل در روند جستجوھای احتمالی در گزارشات ارسالی دو ردﯾف ميانبر در سامانه منظور گردﯾده
است به دلخواه ميتوانيد قابليت ھای جستجو را در آنھا تنظيم نموده و اجرا کنيد.
در سومين نوار زرد رنگ از گزارشات ارسالی ميتوان موارد زﯾر را درﯾافت کرد.
 :APIکد شناساﯾی خط پيام کوتاه ميباشد).وﯾژه برنامه نوﯾسان(
شماره فرستنده :شماره ﯾکی از خطوط سامانه پيام کوتاه است که جھت ارسال از آن استفاده نموده اﯾد.
شماره گيرنده :نماﯾش شماره ای که برای آن پيامک ارسال کرده اﯾد.
نوع :گزارش از نوع ارسال که بصورت سرﯾع )تکی( ﯾا گروھی و ﯾا استفاده از دفترچه تلفن بوده است.
تارﯾخ :گزارش تارﯾخ ارسال پيامکھا.
ساعت :گزارش زمان ارسال پيامکھا.
اعتبار :گزارش ميزان اعتباری که جھت ارسال پيامک از سامانه شما کسر گردﯾده.
:API-Eکد رھگيری صحت ارسال سامانه و درﯾافت از سوی مخابرات.
وضعيت:گزارش سامانه از وضعيت پيام شما پس از ارسال به مخاطب.
وﯾژه:با کليک روی اﯾکون عالمت تعجب وﯾزه ميتوان پيامک را بصورت وﯾژه در گزارشات ارسالی ذخيره کرد.
و عمليات جستجو را راحت تر پيگيری نمود .
:COPEمتن ارسال شده را ميتوان در حافظه سامانه جھت ارسال مجدد ذخيره نمود.
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گزارشات درﯾافت وﯾزه کاربرانی از سامانه است که اقدام به خرﯾد خط اختصاصی نموده اند و
ميتوانند در اﯾن پنجره گزارش کليه پيامک ھای درﯾافتی خود را مدﯾرﯾت نماﯾند.
کليه تنظيمات گزارشات درﯾافتی مشابه گزارشات ارسالی ميباشد) .رجوع به صفحات  14و (15
چنانچه در منوی ارسال پيام کوتاه زمان مشخصی را برای ارسال در آﯾنده تنظيم کرده باشيد

نماﯾش تنظيم اﯾنگونه ارسال ھا را در پنجره گزارشات ارسال خودکار ميتوان مشاھده و مدﯾرﯾت کرد.ھمچنين کليه
کارکردھای سامانه را نيز در اين پنجره ميتوان جستجو کرد.
با کليک اﯾن پنجره صفحه ای نماﯾش داده ميشود که توسط نوار زرد رنگ افقی به سه قسمت تقسيم شده.
در نوار ميانی ابزار )وضعيت زمان .وضعيت ارسال .جدول اطالعات .مشخصات وﯾژه .جستجو( را مشاھده مکنيد
تنظيمات مربوط به ھر گروه را در گزارشات ارسال توضيح داده اﯾم دقت نماﯾيد برای فعال کردن ھر گزﯾنه پس از
انتخاب آن ميباﯾست بر روی کليد )اجرا( کليک نماﯾيد.
در تصوﯾر زﯾر مشاھده ميکنيد که پس از فعال کردن گزﯾنه )آﯾنده( از وضعيت زمانی گزارش پيامک ھای تنظيم
شده جھت ارسال در آﯾنده به نماﯾش در خواھند آمد.
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چنانچه تصميم به حذف ﯾکی از ارسال ھا داشته باشيد با کليک بر روی آﯾکون جزئيات پنجره وﯾراش به شکل زﯾر
نماﯾش داده ميشود در اﯾنجا ميتوانيد نسبت به حذف ارسال پيام تنظيم شده اقدام نماﯾيد.
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امکانات سيستم
امکانات سيستم قابليت ھای متنوعی دارد که به ترتيب بشرح آنھا ميپردازﯾم.
با کليک بر روی استعالم شماره ،ميتوانيد از ميان شماره ھای ذخيره شده در سرور سامانه شماره
ای را در بانک شماره موباﯾل کشوری و ﯾا بانک شماره موباﯾل منطقه ای تھران جستجو کنيد چنانچه شماره مورد
نظر واگذار شده و در اطالعات سامانه موجود باشد نام شھرستان محل واگذاری و نوع دائمی ﯾا اعتباری بودن آن
شماره گزارش داده ميشود.
ساختار دفترچه تلفن به گونه ای است که ميتوانيد در آن گروھھای مختلفی را ذخيره کرده و در
صورت لزوم برای ھر گروه زﯾر گروھھای دﯾگری را اﯾجاد نماﯾيد.
مراحل ساخت گروه و زﯾر گروه
 .1روی گزﯾنه

کليک نمائيدسپس نام گروه خود را وارد کرده ثبت اطالعات و بازگشت نمائيد.

کليک نماﯾيد.در پنجره ای که نماﯾش داده ميشود ميتوانيد نام و نام
.2برای ثبت زﯾر گروه ھا بر روی
خانوادگی ،آدرس اﯾميل ،شماره ﯾا شماره ھای زﯾرگروه،آدرس پستی و توضيحات راکامل کرده وثبت اطالعات
نماﯾيد.دقت نماﯾيد از بين موارد ﯾاد شده الزاميست دو گزﯾنه نام و شماره را کامل کنيد تکميل بقيه موارد بصورت
اختياری ميباشد.
ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر مشاھده ميکنيد اقدام به ساخت سه گروه مختلف از ﯾک سازمان شده است.

.3اگر قصد وﯾراش )تغيير نام گروه( رادارﯾد روی آﯾکون وﯾراﯾش

تعبيه شده در ردﯾف ھمان گروه کليک نموده در

پنجره بازشده تغييرات را اعمال و ثبت نماﯾيد.
کليک نماﯾيدتا کليه زﯾر گروه ھای آن
.4ميتوانيد جھت مشاھده زﯾر گروه ھای گروه مورد نظرتان بر روی آﯾکون
گروه نماﯾش داده شوند.در اﯾنجا ميتوانيد اقدام به وﯾراﯾش و تغييرات در زﯾر گروھھا کنيدبرای اﯾن منظور کافيست
مقابل ھر زﯾرگروه کليک کرده پس از وﯾراﯾش
بر روی آﯾکون
را کليک کنيد.
کليک کنيد آن ردﯾف با کليه اطالعات حذف خواھد شد.پس از
.5چنانچه در ھر مرحله از دفترچه تلفن بر روی
حذف امکان بازگردانی اطالعات ميسر نميباشد.به ھمين منظور پيشنھاد ميشود از درگاه
اقدام به درﯾافت اطالعات ثبت شده و ذخيره آنھا در کامپيوتر شخصی خود نماﯾيد.
 .6جھت تسرﯾع در وارد کردن اطالعات زﯾر گروه ھاﯾی که حجم ﯾا تعداد زﯾادی دارند ميتوانيد پس از وارد شدن به
کليک نماﯾيد پنجره
شوﯾد.در صفحه نماﯾش داده شده روی آﯾکون
مسير زﯾرگروھھا وارد زبانه
باز شده ھمان برنامه excelميباشد محتوای ستون ھا را طبق سر فصل ھر ستون کامل کرده و سپس فاﯾل را در
مسير ذخيره سازی فاﯾل در کامپيوتر را ردﯾابی
کامپيوتر خود ذخيره نماﯾيد.اکنون ميتوانيد توسط کليد
نموده و اقدام به بارگزاری اطالعات ذخيره شده در کامپيوتر بر روی سامانه نماﯾيد.
کليه اطالعات ذخيره شده در سامانه محرمانه بوده و برای ارسال پيامک به ليست دفترچه تلفن ميتوانيد از منوی
ارسال پيام کوتاه اقدام نماﯾيد.
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امکانات سيستم
اگر تصميم دارﯾد متن پيامک ھاﯾی را بصورت آماده در سيستم خود ذخيره کرده و در صورت لزوم از
آنھا استفاده نمائيد ميتوان از دفترچه تلفن پيام استفاده کرد روش ذخيره سازی پيامک در دفترچه پيام کامال
مشابه ذخيره شماره تلفن ھا در دفترچه تلفن سيستم است که پيش از اﯾن توضيح داده اﯾم برای اﯾن منظور
کافيست روی گزﯾنه دفترچه پيام کليک کرده پس از ورود اقدام به اﯾجاد گروه جدﯾد نماﯾيد .ھمانطور که در تصوﯾر
مشاھده ميکنيد سه گروه )عيدقربان -عيدفطر -پيام تبرﯾک نوروز(ساخته شده است.

پس از ساختن گروه ھای پيام ميتوانيد متن پيامک خود را تاﯾپ کرده و ذخيره نماﯾيد ھمچنين ابزارھای وﯾراﯾش و
حذف پيام جھت مدﯾرﯾت پيامک ھا و اعمال تغييرات در سيستم موجود است.
اگر بياد داشته باشد در ھمه گروھای ارسال پيام کوتاه )سرﯾع.گروھی.پيوسته و(...کادر زﯾر نماﯾش داده ميشود
که پيامک ھای ذخيره شده در دفترچه پيام را ميتوانيد در قسمت متن شخصی مشاھده و جھت ارسال از آنھا
استفاده نماﯾيد.

امکانات سيستم
سيستم نوبت دھی وﯾزه مراکزعمومی و پرتردد مانند بانک ھا و مراکز درمانی ميباشد روش
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کار نوبت دھی با پيامک بدﯾن صورت است که شما ميباﯾست به طرق مختلف کدھای مربوط به نوبت دھی از
قسمت ھای مختلف سازمان خود را به اطالع مردم برسانيد بعنوان مثال برای قسمت ھای مختلف ﯾک
بيمارستان ميتوانيد:
در بروشور ﯾا کاتالوگ و ﯾا تابلوھای اعالنات کدھا را بصورت زﯾر نوشته و در معرض دﯾد عموم قرار دھيد.
)نمونه( جھت درﯾافت نوبت واحد آزماﯾشگاه حرف  Aرا به شماره  30001659پيامک نماﯾيد.
)نمونه( جھت درﯾافت نوبت متخصص قلب و عروق حرف  Hرا به شماره  30001659پيامک نماﯾيد.
)نمونه( جھت درﯾافت نوبت واحد رادﯾولوژی حرف  Rرا به شماره  30001659پيامک نماﯾيد.
با ارسال ھر ﯾک از حروف باال به شماره پيامک اختصاصی بيمارستان پيامی برای فرستنده ارسال ميشود که در
آن نزدﯾک ترﯾن زمان ھای موجود برای نوبت دھی معرفی شده است و گيرنده پيام ميتواند بھترﯾن زمان ممکن
خود را انتخاب و آنرا به شماره بيمارستان ارسال نماﯾد تا آن نوبت با شماره موباﯾل وی درسيستم ثبت گردد.
پيام ھای ارسال شده سيستم بصورت زﯾر و اتوماتيک خواھد بود.
A1

A2
A3

1391/6/21
1391/6/21
1391/6/21

9:00
9:20
9:40

چگونگی تنظيم اﯾن فراﯾند به روش زﯾر است
روی گزﯾنه )اس ام اس نوبت دھی (کليک نماﯾيد تا وارد صفحه زﯾر شوﯾد.

اگر سازمان شما طبقات و ﯾا گروه ھای مختلفی داشته باشد ميتوانيد با کليک بر روی )اضافه کردن( موارد خود
را از ھم تفکيک کرده و برای ھر بخش ﯾک عنوان نوبت دھی ثبت نماﯾيد.
مراحل تنظيمات در گزﯾنه )اضافه کردن( بشرح زﯾر است
مرحله اول:دقت نماﯾيد با ورود به سيستم نوبت دھی وضعيت اﯾن سيستم را با زدن تيکت بصورت فعال در
آورﯾد).رجوع به تصوﯾر صفحه بعد(
مرحله دوم :نام گذاری واحد مربوط به نوبت دھی در منوی عنوان است در تصوﯾر صفحه بعد واحد آزماﯾشگاه
نامگذاری شده است.
مرحله سوم :تعرﯾف ﯾک کد شناسه )کاراکتر کليدی ( برای نوبت دھی واحد آزماﯾشگاه است ھمانطور که
مالحظه منمائيد ما حرف التين  Aرا برای آزماﯾشگاه انتخاب کرده اﯾم بدﯾھی است اگر تصميم داشته باشيد
عنوان نوبت دھی دﯾگری ھم بجز نوبت دھی آزماﯾشگاه ثبت نماﯾيد باﯾد کد شناسه دﯾگری بغير از حرف A
انتخاب نماﯾيد .ما برای نوبت دھی قلب و عروق حرف  Hرا انتخاب کرده اﯾم).رجوع به پاراگراف )نمونه( ھمين
صفحه(
چنانچه گيرنده پيامک حرف  Aرا به سامانه شما ارسال نماﯾد مفھوم آن اﯾن است که نوبت درخواستی اﯾشان
مربوط به مراجعه به واحد آزماﯾشگاه است.و حرف  Hمربوط به قلب و عروق.
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امکانات سيستم
مرحله چھارم:ثبت )متن پيام اطالعات اوليه( ميباشد در تصوﯾر زﯾر نوشته اﯾم:
ﯾکی از کدھای زمانی زﯾر را انتخاب و ارسال نماﯾيد
ھمانطورﯾکه شرح دادﯾم اگر حرف  Aبه سامانه بيمارستان ارسال شود مفھوم اﯾن است که نوبت برای واحد
آزماﯾشگاه درخواست شده است و سامانه بصورت اتوماتيک برای اﯾشان متن زﯾر را با زمان ھای متغيير تعيين
شده ارسال ميکند.
زمان حضور شما
9:00
1391/6/21
A1
9:20
1391/6/21
A2
9:40
1391/6/21
A3
گيرنده پيام ميتواند از بين گزﯾنه ھای درﯾافتی بھترﯾن زمان را انتخاب کرده و به سامانه بيمارستان ارسال نماﯾد در
اﯾن صورت زمان اعالم شده برای شماره موباﯾل اﯾشان ثبت خواھد شد .در مثال اگر گيرنده حرف  A2را پيامک
نماﯾد ساعت 9:20روز  1391/6/21جھت مراجعه به واحد آزماﯾشگاه بيمارستان مربوطه ثبت خواھد شد.
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امکانات سيستم
مرحله پنجم :تکميل متن پيام اطالعات پر شدن نوبت درخواستی است ما در تصوﯾر فوق نوشته اﯾم :
نوبت درخواستی دﯾگری انتخاب کنيد
الزم است بدانيد چنانچه دو نفر ھمزمان ﯾک کد را به سامانه ارسال کنند برای ﯾکی از آنھا کد ثبت ميشود و برای
دﯾگری متن فوق ارسال ميشود تا نسبت به انتخاب زمان دﯾگری اقدام نماﯾد.
مرحله ششم :تکميل متن پيام اطالعات خالی نبودن ھيچ نوبت ما در تصوﯾر فوق نوشته اﯾم:
نوبت دھی به اتمام رسيده
ﯾعنی تمامی نوبت ھای امروز پر شده است و شما در روز آﯾنده درخواست خود را ارسال نماﯾيد.
اﯾن قابليت وﯾژه دارندگان خط اختصاصی است و به شما کمک ميکند تا با درﯾافت نظرات مردم
از عملکرد مجموعه خود آگاه شوﯾد.پس از کيلک گزﯾنه نظرسنجی وارد صفحه زﯾر ميشوﯾد.

در اﯾن صفحه گزﯾنه"اضافه کردن نظرسنجی" را کليک کنيد سپس ميتوان ھر تعداد نظر سنجی برای سامانه
اﯾجاد کرد .بعنوان مثال ﯾک نظرسنجی در ارتباط با تور گردشگری کرمان با مقادﯾر ) (4-3-2-1و نظرسنجی دﯾگری
در ارتباط با تور گردشگری تبرﯾز با مقادﯾر) (8-7-6-5به تصوﯾر زﯾر دقت کنيد.

ھمانطور که در تصوﯾر مشاھده ميکنيدمقادﯾر) 1تا  (4برای نظرسنجی تور گردشگری کرمان تنظيم شده است
اعالم نظر سنجی را ميتوان از طرق مختلف مانند )تراکت ،بروشور و ﯾا پيامک( با طرح ﯾک سئوال و چھار پاسخ به
مخاطبين اعالم کرد .برای اطالع از نظرات ارسال شده به سامانه ميتوانيد به منوی گزارشات درﯾافت مراجعه
نماﯾيد و از ابزارھای مختلف آن مثال نماﯾش محدوده تارﯾخ و ﯾا نماﯾش بصورت نمودار از درصد نظرات ارسال شده
آگاه شوﯾد.
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امکانات سيستم
اﯾن قابليت نيز مختص دارندگان خط اختصاصی ميباشد چھار تنظيم مختلف برای سامانه منشی
اس ام اس در نظر گرفته شده است که به ترتيب عبارتند از:
پاسخ به کليه درﯾافت ھا بدون تطابق متن درﯾافت شده وبدون تطابق شماره ارسال کننده  :ھر شماره ای که
برای شما پيامک بفرستد حتی پيامکی بدون متن سامانه پيام تعرﯾف شده شما را برای آن شماره ارسال ميکند
بعنوان مثال اﯾن پيام ميتواند آدرس دفتر کار شما باشد.
پاسخ به کليه درﯾافت ھا بدون تطابق متن درﯾافت شده و با تطابق شماره ارسال کننده :سامانه فقط به پيامک
ھاﯾی پاسخ ميدھد که پيش ازاﯾن شماره ھای آنھا را در سيستم ثبت کرده باشيد.
پاسخ به کليه درﯾافت ھا با تطابق متن درﯾافت شده وبدون تطابق شماره ارسال کننده :در اﯾن روش شما برای
متن ھای ارسالی خود مقادﯾرمثالاعداد ) 1تا  (4تعيين ميکنيد و ھر شماره ای که به سامانه مقدار مورد نظر را
پيامک کند بصورت ھوشمند ان مقدار شناساﯾی شده و متن پيام مربوط به آن در جواب پيامک ارسال خواھد شد
پاسخ به کليه درﯾافت ھا با تطابق متن درﯾافت شده و با تطابق شماره ارسال کننده :ضمن تعيين مقادﯾر برای
ھر پيام ارسالی شماره ھای مخاطبين خود را نيز در سامانه ذخيره ميکنيد در اﯾنصورت پاسخ پيامک ھا بر اساس
تطبيق مقدار درﯾافتی و شماره ارسال کننده انجام ميشود و چنانچه پيامکی با مقادﯾر صحيح از شماره ای که در
ليست موجود نباشد ارسال شود ھيچ پاسخی از سامانه برای ان شماره پيامک نخواھد شد.
جھت اعمال تنظيمات فوق روی منوی اس ام اس منشی کليک کنيد تا وارد صفحه زﯾر شوﯾد.

در اﯾن صفحه ميتوانيد گروه ھا و زﯾر گروه ھای مختلفی تعيين کنيد بعنوان مثال ﯾک گروه تورھای گردشگری
داخلی با زﯾر گروھای شھرھا و استان ھای داخل کشور و گروه دﯾگر تورھای خارجی ازکشور و شھرھای مختلف

پس از ساخت گروه ھای مورد نظر گزﯾنه ثبت زﯾر گروه را برای ھر گروه کليک ميکنيم تا مقادﯾر پيش فرض ذخيره
شوند.
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امکانات سيستم
در صفحه زﯾر چھارمورد تنظيماتی که پيش از اﯾن شرح داده اﯾم را مشاھده ميکنيد.

در باکس متن درﯾافتی مقدار مورد نظر خود را وارد کنيد و متن پيامی که قصد دارﯾد در ازای درﯾافت اﯾن مقدار از
سامانه ارسال شود را در گوشی موباﯾل نماﯾش داده شده تاﯾپ نماﯾيد.
چانچه قصد دارﯾد پيام شما فقط برای شماره ھای خاصی ارسال شود آن شماره ھا را نيز در درگاه خود وارد
کرده و ثبت اطالعات نماﯾيد.
به ھمين روش ميتوانيد مابقی زﯾر گروه ھا را نيز با مقادﯾر و پاسخ ھای دﯾگری تنظيم و ذخيره نماﯾيد.
ھمانطور که در تصوﯾر مشاھده ميکنيد ميتوان برای منشی اس ام اس دوره زمانی نيز تعيين کرد بمنظور تنظيم
اﯾن دوره بر روی گزﯾنه زمان کليک و تنظيمات را انجام دھيد.
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امکانات سيستم
قابليت اس ام اس پشتيبانی سرﯾال مربوط به ارائه تائيدﯾه از طرف توليد کننده محصوالت مبنی
بر اصل ﯾا تقلبی بودن محصول ميباشد.اﯾن قابليت ھم مختص دارندگان خطوط اختصاصی ميباشد.
بعنوان مثال نماﯾندگی رسمی نوکيا در اﯾران ميتواند شماره سرﯾال ھای مربوط به گوشی ھای اصلی نوکيا را در
سامانه ثبت نموده و با اعالم شماره اختصاصی خود توسط ھولوگرام ﯾا ليبل بر روی محصوالتش صحت اصل ﯾا
فرعی بودن گوشی خرﯾداری شده توسط مشتری را با پيامک اعالم نماﯾد.
در اﯾن روش نماﯾندگی کليه سرﯾال ھای محصوالت را در سامانه ثبت ميکند و پيام ھای مربوط به سرﯾال ھا را
نيز وارد مينماﯾد چنانچه شماره سرﯾال ارسال شده به سامانه با اطالعات ذخيره شده در آن مطابقت داشته
باشد پيامک مربوط به صحيح بودن سرﯾال و اصلی بودن گوشی مخابره ميشود و چنانچه شماره سرﯾال ارسال
شده با اطالعات ذخيره شده در سامانه مغاﯾرت داشته باشد پيامک مربوط به عدم ضمانت و فرعی بودن کاال
مخابره ميشود به منظور درج اطالعات و تنظيمات اﯾن گزﯾنه بر روی اﯾکون اس ام اس پشتيبانی سرﯾال کليک
کنيد تا وارد صفحه زﯾر شوﯾد.

روی گزﯾنه اضافه کردن کليک نماﯾيد تا بتوان گروه ھای مختلف برای محصوالت مختلف اﯾجاد کرد.

ھمانطور که در تصوﯾر باال مشاھده ميکنيد موارد درخواستی را تکميل و متن پيام ھای مربوط جھت ارسال در
ازای ھر درﯾافت صحيح ﯾا ناصحيح را کامل ميکنيم ضمنا ميتوان تنظيم کرد که سامانه به ھر شماره فقط ﯾکبار در
روز پاسخ دھد.
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امکانات سيستم
پس ازتکميل موارد خواسته شده ثبت اطالعات و سپس گزﯾنه بازگشت را کليک ميکنيم تا وارد صفحه زﯾر شوﯾم.

اکنون ميتوانيد شماره سرﯾال ھا و نوع دستگاه را درسامانه ذخيره کنيد برای اﯾن منظور ميتوان شماره ھا را تکی
تکی وارد کرد و ﯾا بصورت گروھی از فاﯾل ذخيره شده اکسل در کامپيوتر استفاده نمود ما روش درﯾافت فاﯾل را
انتخاب ميکنيم پس بر روی گزﯾنه مربوط به )ليست شماره سرﯾال( کليک ميکنيم در صفحه نماﯾش داده شده
)وارد کردن فاﯾل ( را انتخاب کرده تا صفحه زﯾر به نماﯾش درآﯾد.

از اﯾن مرحله به بعد ميتوانيد با توجه به توضيحات صفحات  13 -12اقدام به بارگزاری اطالعات نماﯾيد.
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امکانات سيستم
اس ام اس ھوشمند بانک پيامک ھای از پيش ذخيره شده در سامانه به مناسبت ھای مختلف
ميباشد کاربران نميتوانند گروه جدﯾدی به اﯾن بانک اضافه نماﯾند اما ميتوانند متن پيامی را برای گروه خاصی در
سامانه خود ذخيره نماﯾند و چنانچه اﯾن پيام مورد تاﯾيد مدﯾرﯾت ساﯾت قرار گيرد در سامانه کليه کاربران ثبت و
نماﯾش داده خواھد شد.

دقت نماﯾيد ھمانطور که در تصوﯾر مشاھده ميکنيد پيش از نام ھر گروه ﯾک کد التين قيد شده است فقط
مشترکين سامانه ميتوانند با خط موباﯾل ثبت شده خود در سامانه از اﯾن قابليت بھره مند شوند روش کار بدﯾن
گونه است که مشترک سامانه ميتواند با ارسال کد مربوط به ھر گروه به شماره  30001659درخواست ارسال
ﯾکی از پيامک ھای ذخيره شده در سامانه را به شماره موباﯾل خود نماﯾيد.سيستم بطور ھوشمند و بر اساس
انتخاب تصادفی ﯾک متن از بانک مربوطه را برای خط مشترک پيامک مينماﯾد.
قابليت ھای مختلفی در دسترسی تلفن ھمراه موجود است بعنوان مثال چنانچه دسترسی به
اﯾنترنت ﯾا کامپيوتر نداشته باشيد باز ھم ميتوانيد سامانه پيام کوتاه را جھت ارسال پيامک به مخاطبين خود
مدﯾرﯾت نماﯾيد اﯾنگونه فرمان ھا به سامانه فقط و فقط با شماره ھمراه مشترک سامانه که در سيستم ثبت
ميباشد امکان پذﯾر خواھد بود برای استفاده از ھر ﯾک از آﯾتم ھای موجود در اﯾن گزﯾنه فرمول مشخصی برای
ارسال با گوشی به خط اصلی سامانه  30001659تعرﯾف شده است در تصوﯾر زﯾر اﯾن فرمان برای )درﯾافت مانده
حساب کاربری( نشان داده شده است.

راھنمای سامانه پيام کوتاه
26

امکانات سيستم
اﯾن منو اختصاص به مدﯾرانی دارد که دامين و ساﯾت شخصی ﯾا سازمانی داشته و ميتوانند از
کدھای برنامه نوﯾسی که در سامانه به زبان ھای مختلف تعبيه شده جھت تنظيم و تجھيز ساﯾت خود به پيامک
استفاده نماﯾند.
از انجھت که اعمال اﯾن تنظيمات نياز به تخصص دارد جھت کسب اطالعات بيشتر با پشتيبانی سامانه تماس
حاصل نماﯾيد.

اﯾن منو نيز اختصاص به مدﯾرانی دارد که دامين و ساﯾت شخصی ﯾا سازمانی داشته و ميتوانند از
کدھای برنامه نوﯾسی که در سامانه به زبان ھای مختلف تعبيه شده جھت تنظيم و تجھيز ساﯾت خود به پيامک
استفاده نماﯾند.
از آنجھت که اعمال اﯾن تنظيمات نياز به تخصص دارد جھت کسب اطالعات بيشتر با پشتيبانی سامانه تماس
حاصل نماﯾيد.
وﯾزه برنامه نوﯾسان که ميتوان از آن جھت برنامه نوﯾسی ھای تحت وﯾندوز استفاده نمود.
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امکانات ﯾادآوری زمانبندی
از دﯾگر قابليت ھای سامانه پيام کوتاه امکانات ﯾادآوری و زمانبندی ميباشد.
ھمانطور که در تصوﯾر زﯾر مشاھده ميکنيد منوھای مختلفی در زﯾر مجموعه اﯾن قابليت موجود است که بر
حسب نياز ميتوانيد از ھر کدام استفاده نماﯾيد.
شما ميتوانيد در ھر منو پيام خاصی را برای شماره خود و ﯾا شخص دﯾگری ذخيره نماﯾيد و برای ارسال اﯾن پيام
در بازه ھای زمانی مختلف تنظيمات الزم را ذخيره نمائيد.چگونگی انجام اﯾن تنظيمات کامال مشابه تنظيمات
قبلی ميباشد.

نکته قابل توجه در اﯾنگونه تنظيمات اﯾن است که سامانه زمانی به فرمان ھای ذخيره شده شما عمل خواھد
کرد که در حساب کاربری خود اعتبار الزم جھت ارسال پيامک را داشته باشيد.
در صفحات بعد توضيح خواھيم داد که چگونه ميتوان سامانه را تنظيم کرد که پيش از اتمام اعتبار ارسال پيامک
شما را بصورت خودکار از وضعيت شارژتان مطلع سازد.
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امکانات موقعيت ﯾابی
از دﯾگر قابليت ھای سامانه پيام کوتاه امکان موقعيت ﯾابی ميباشد برای استفاده از اﯾن قابليت به ﯾک سخت
افزار نياز است که ميتوان از شرکت واگذار کننده سامانه تھيه نمود.تصوﯾر زﯾر نمونه اﯾن سخت افزار ميباشد.
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امکانات موقعيت ﯾابی
با قرادادن ﯾک سيم کارت در اﯾن دستگاه ميتوانيد از امکانات آن استفاده کنيد.اﯾن وسيله را ميتوان مثال در کيف
خردساالن ﯾا اتومبيل خود قرار داد و با ارسال ﯾک پيام کوتاه با متن  6660000به سيم کارت دستگاه در گوگل مپ
سامانه خود موقعيت دستگاه را روئيت کرد.

در صورت فعالسازی ارتباط  GPRSدستگاه ميتوانيد حرکت آنرا بصورت آنالﯾن مشاھده نماﯾيد.
بر روی دستگاه سه کليد تماس فوری برای کودکان و کھن ساالن نيز وجود دارد.
دستگاه مجھز به ﯾک کليد  SOSنيز ميباشد که با فشار آن موقعيت دستگاه برای ھرسه شماره ذخيره شده در
دستگاه ارسال ميشود.
ھمچنين اﯾن دستگاه قابليت تنظيم نقطه مرکزی و دامنه ميدان را دارد و چنانچه از موقعيت خود خارج شود به
شماره ھای ذخيره شده در آن اطالع ميدھد.
ھر زمان با سيم کارت دستگاه تماس گرفته شود قابليت پاسخگوﯾی مانند تلفن ھمراه را دارد.
ھر سامانه ميتواند به چندﯾن دستگاه موقعيت ﯾاب در مدل ھای مختلف متصل شود.
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امکانات مالی
منوی امکانات مالی ابزارھای مختلفی جھت مدﯾرﯾت خرﯾد اعتبار و گزارش تراکنش ھای مالی شما را دارد.

کار کردن با منو امکانات مالی بسيار سھل و آسان است در اﯾن ميان به توضيح منوی )شارژحساب.کارت شارژ(
ميپردازﯾم.چنانچه شرکت واگذار کننده سامانه شما اقدام به توليد کارت شارژ نمونه کارت شارژھای اﯾرانسل و ﯾا
ھمراه اول کرده باشد.ميتوانيد با تھيه اﯾن کارت ھا از درگاه شارژ با کارت شارژ اقدام به خرﯾد اعتبار نماﯾيد .بدﯾن
منظور با ورود به منوی فوق وارد صفحه زﯾر ميشوﯾد و ميتوان اطالعات کارت شارژ خود را وارد نموده وثبت نماﯾيد.
تا سيسم شما اعتبار الزم را درﯾافت نماﯾد.

بھترين روش برای خرﯾد اعتبار پيامک خرﯾد بصورت آنالﯾن است بدﯾن منظور شما نياز به رمز اﯾنترنتی
دارﯾد که ميتوان از دستگاه ھای خود پرداز درﯾافت نماﯾيد.ھمچنين نياز به شماره شناسه کارتCVV2دارﯾد که بر
روی کارت عابر بانک شما ثبت ميباشد.اکنون برای خرﯾد اعتبار روی منوی شارژحساب آنالﯾن کليک کنيدتا وارد
صفحه زﯾر شوﯾد.
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امکانات مالی
ھمانطور که در تصوﯾر باال مشاھده ميکنيد تعداد اعتبار مورد نياز را وارد ميکنيم و سامانه بصورت ھوشمند مبلغ
قابل پرداخت در ازای تعداد درخواست شده را فاکتور مينماﯾد .ھمچنين ميتوانيد نوع بانک جھت ادامه تراکنش
مالی را نيز انتخاب نماﯾيم سپس )ادامه عمليات پرداخت آنالﯾن( را کليک کرده تا وارد درگاه پرداخت بانک شوﯾم

با تکميل مندرجات درخواستی بانک عمليات خرﯾد اﯾنترنتی به پاﯾان رسيده و بصورت ھوشمند سامانه شما
اعتبار ارسال پيامک در ھمان لحظه درﯾافت ميکند.
نکات مھم
عمليات خرﯾد اﯾنترنتی با تمام کارت ھای عضو شتاب قابل انجام است.
ﯾک خرﯾد اﯾنترنتی زمانی صورت ميگيرد که مبلغ فاکتور شده از حساب کارت خرﯾدار کسر و به حساب فروشنده
وارﯾز شود چنانچه ﯾکی از دو مورد ذکر شده درست و سر وقت انجام نپذﯾرد خرﯾد ناموفق خواھد بود.
گاه اتفاق ميافتد وجه از حساب خرﯾدار کسر شده ولی به حساب فروشنده وارﯾز نميشود جای ھيچ نگرانی
نيست چون اﯾن تبادالت ميان بانکی گاه با عدم پاسخ بانک مربوط به وارﯾز مواجه ميشود و اگر چه وجه فاکتور از
حساب شما کسر شده ولی به حساب فروشنده وارﯾز نشده است که پس از گذشت ساعتی اﯾن وجه طی
ثبت تراکنش ناموفقش در سامانه باز به حساب خرﯾدار توسط بانک وارﯾز کننده عودت داده خواھد شد.
کليه عملکردھای موفق و ناموفق خرﯾد اﯾنترنتی در سامانه شما جھت اطالع ثبت و باﯾگانی ميشود .
در نھاﯾت خرﯾد اﯾنترنتی ساده ترﯾن و کم زمان برترﯾن روش جھت افزاﯾش اعتبار سامانه شماست
خرﯾد اﯾنترنتی ھمواره خالی از لطف نخواھد بود اﯾن لذت را تجربه کنيد
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تنظيمات
آخرﯾن منوی سامانه پيام کوتاه  ،تنظيمات ميباشد با کليک اﯾن منو زﯾر مجموعه ھای آنرا مشاھده ميکنيد.

چنانچه تصميم دارﯾد برای سامانه خود ﯾک خط اختصاصی خرﯾد نماﯾيد پس از کليک روی اﯾن گزﯾنه
صفحه ای نماﯾش داده خواھد شد که شما ميتوانيد از ميان شماره ھای پيشنھادی سامانه شماره مورد نظر را
انتخاب کرده و اقدام به خرﯾد نماﯾيد.
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تنظيمات
در اﯾن منو ميتوانيد قابليت ھای دﯾگر شماره اختصاصی خود را فعال نماﯾيد .برای اﯾن منظور روی
آﯾکون شماره اختصاصی کليک کرده تا وارد صفحه زﯾر شوﯾم.

ھر کاربر ميتواند چندﯾن خط اختصاصی خرﯾد نماﯾد در پنجره باز شده باال ميتوانيد تعداد خطھای فعال در سمانه
خود را مشاھده و مدﯾرﯾت نماﯾيد.برای تنظيمات ھر خط روی اﯾکون وﯾراﯾش کليک کنيد تا وارد صفحه زﯾر شوﯾد.

در اﯾن پنجره منوھای زﯾر را مشاھده مينماﯾيد.
مشخصات :از شماره اختصاصی و مدت اعتبار آن مطلع ميشوﯾد.
انتقال آدرس وب:
انتقال اﯾميل :با تکميل اﯾن پنجره کليه اطالعات پيامک ھای درﯾافتی بصورت راﯾگان به اﯾميل شما ارسال ميشود
انتقال به شماره ھمراه:فعال کردن اﯾن منو و تکميل پارامترھای ان باعث ميشود کليه پيامک ھای درﯾافتی به
گوشی ھمراه شما داﯾورت گردد .دقت نماﯾيد اﯾن عمليات در ازای ھر ارسال داﯾورت به شماره شما از اعتبار
سامانه کسر ميکند.
پاسخ به درﯾافت ھا :کامال مشابه منوی)اس ام اس منشی(عمل کرده و به پيامک ھای درﯾافتی شما پاسخ
ميدھد.
تشخيص اﯾميل در درﯾافت ھا:از قابليت بسيار جالب سامانه ميباشد شما در اﯾن منو ميتوانيد برای اﯾميل خود
متنی را تنظيم کرده و فاﯾل ھای تبليغاتی ﯾا اطالع رسانی خود )کاتالوگ  .بروشور  .تصوﯾر  .فيلم و(..را پيوست
نماﯾيد.سامانه بصورت ھوشمند با درﯾافت ھر ادرس اﯾميل اطالعات ذخيره شده شما را برای ارسال کننده اﯾميل
خواھد کرد.
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تنظيمات
تنظيمات مشخصات حساب بسيار گوﯾا و اعمال تنظيمات بسيار آسان است .در اﯾن منو ميتوانيد
اقدام به تغيير رمز عبور به سامانه و ﯾا حتی تنظيم پيامک ھشدار نسبت به اتمام اعتبار سيستم نماﯾيد.بقيه
تنظيمات مشخصات حساب شما توسط شرکت پشتيبان کننده تکميل و غير قابل وﯾراﯾش است.

پيشنھاد ميکنيم در پنجره )مشخصات مالی( اقدام به تنظيم پيام ھشدار پاﯾان اعتبار نمائيد تا ھمواره بصورت
ھوشمند از اعبار مالی سامانه خود مطلع باشيد.
در پاﯾان اميدوارﯾم اﯾن مختصر توانسته باشد شما را در جھت استفاده ھر چه بھينه تر از سامانه ای که در اختيار
دارﯾد راھنما باشد.

ھميشه سبز و در پناه حق باشيد
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