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 فهرست: 
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 صفحه نخست :

 .خواهید شد صفحه اصلی شما به صورت اتوماتیک وارد پیام کوتاه سامانهپس از ورود به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنید نمودارمشاهده صورت خودرابه ودریافتی ارسالی های تعدادپیامک میتوانید شما صفحه دراین

 .ندارد وجود گزارشگیری قابلیت قسمت این در و میباشد نمایش جهت این نمودار صرفا و

 

 

  عملکرد:
رود، تعداد و دفعات ، دریافتیپیامک های ،  )موفق و ناموفق(پیامک های ارسالیخالصه ای از شامل خود را  ددر این قسمت شما می توانید عملکر

  مشاهده نمایید.و ...  کاربران
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  : موجودی
و پس از پرداخت و مثبت شدن اعتبار به   صورت منفی بودن اعتبار به رنگ قرمزاعتبار پنل خود را می توانید مشاهده نمایید. در در این قسمت شما 

 .رنگ زرد اعتبار خود را مالحضه می نمایید 

 

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

 : شارژ نماییدروش  2به  به کمک این قسمت شما می توانید حساب خود را

 شارژ الکترنیک به درگاه بانک متصل بوده و به طور خود کار حساب کاربری شما را شارژ خواهد کرد :  شارژ الکترنیک (1

برای درج فیش هم شما باید مبلغ خود را به یکی از حسابها واریز نموده و از طریق این قسمت شماره فیش و مبلغ واریزی  : واریزی درج فیش (2

 ساعت طول خواهد کشید 3را به ما اطالع دهید در این روش شارژ شما به صورت دستی بوده و بعد از درج فیش تا شارژ حساب شما حدودا خود 

ات ص)دقت بفرمایید که اگر از طریق کارت به کارت پرداخت را انجام می دهید حتما درقسمت درج فیش واریزی کد رهگیری ، مبلغ واریز شده و مشخ

 درنام و نام خانوادگی وارد نمایید (خود را 

 

  :تعرفه پیامک
ضرایب  ، انگلیسی / تعرفه های فارسی ) با اپراتورهای متفاوترا تعرفه پیامک خود ،  نسبت به پنل کاربری که تهیه نمودید در این قسمت می توانید 

 مشاهده نمایید.(  ایرانسل و ضرایب سرویس ها

 

 
 

 

 

 

 

 

  : صفحه نخست

ود دارد باال وج صورتی که  شما بعد از انجام یک سری عملیات در سامانه خواستار بازگشت به این صفحه شدید می توانید با کمک آیکون میانبر ، که در قسمتدر 

 دوباره به این صفحه دسترسی پیدا کنید.

 :راهنما 

 ایید  .مایل هستید راهنما را دانلود نمایید روی این گزینه کلیک نم که در صورتی
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 : سواالت متداول

 برای آگاه شدن از سواالت مشترکی که برای کاربران وجود دارد روی این گزینه کلیک نمایید .

 : پشتیبانی

روی این گزینه رفته و درخواست جدید را انتخاب نمایید و متن خود را وارد نمایید )برای تیکت خود عنوان  برای ارتباط با واحد پشتیبانی سایت

 پاسخ تیکت خود را میتوانید در همین قسمت مشاهده نمایید . ،ثبت کلیک نماییدبر روی گزینه بگذارید( و 

 : شکایت

ارسال شود از این بخش استفاده نمایید )توجه داشته  باشید که از سوال و جواب وگرفتن پشتیبانی از این  اگر شکایتی از سامانه دارید و میخواهید به مدیریت سامانه

 بخش استفاده ننمایید(.

 :ارسال مدارک

 .استفاده نماییدخود می توانید از این بخش جهت ارسال مدارک 

 :رمز دوم

 . دوم خود را تنظیم نماییدبرای استفاده از پنل پیام صوتی از این بخش می توانید رمز 

 

 

 

 :پلیس سامانه 

و از آنجایی که این سامانه جهت اطالع رسانی ، تبلیغات و موارد اینچنین   دقت نمایید کلیه پیامک های ارسال شما تحت کنترل دقیق سیستم مانیتورینگ میباشد

 .گزارش خواهد شد پلیس فتاطراحی شده هرگونه پیامک با محتوای ذیل جرم محسوب شده و در صورت مشاهده سریعا مراتب به صورت آنالین به 

 
)حتی دوستان و آشنایان(،   الم برنده شدن یا ارائه جایزه ، سرکار گذاشتن از طریق پیامکغیر اخالقی ، توهین ، شوخی ، جوک ، اع  کلیه پیامک ها با محتوای. 1

 پیامک از طرف بانک یا اپراتور ها ) همراه اول و ایرانسل ( ، و ارسال هرگونه پیامک که به نحوی فرستنده در آن مشخص نباشد   اخاذی ، ارسال

بهداشتی ، ترک اعتیاد و... بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و نامه کتبی از سازمان نظام  -دارویی ، آرایشی کلیه پیامک در حوزه پزشکی ، پیراپزشکی ، . 2

 پزشکی کشور 

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

 

 : آزمایشگاه

در صورت  را و ... فرم الگین، 7گجت ویندوز ، WHMCS ماژول ، ماژول پرستا شاپ، Outlook ماژول اتصال به:  شاملدر این بخش می توانید برخی از امکانات 

 دانلود و استفاده نمایید.نیاز 

 

http://www.farapayamak.com/files/outlook.pdf
http://www.farapayamak.com/files/prestashop.rar
http://www.farapayamak.com/files/prestashop.rar
http://www.farapayamak.com/files/whmcs.rar
http://www.farapayamak.com/files/gadget.zip
http://www.farapayamak.com/files/redirecturl.zip
http://www.farapayamak.com/files/redirecturl.zip
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 :پنل فکس 

 خواهید شد . فکس با کلیک بر روی این گزینه وارد سامانه

 

 : صوتی پنل

 خواهید شد . صوتی با کلیک بر روی این گزینه وارد سامانه

 

 :خروج از سامانه 

 . از سامانه خارج می شویدبا کلیک بر روی این گزینه 

 

 

 

 ارسال سریع :

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

 نظر خود را ارسال نمایید.می توانید با کمک این قسمت سریعا متن مورد 

 

 

 

 ارسال تست :

 این قسمت برای ارسال تست می باشدکه توصیه می شود قبل از هر ارسال 

 بودن از وصلتا  انبوه حتما یک پیامک تستی برای موبایل خود ارسال نمایید

 .دــدام به ارسال انبوه نماییـقاو سپس  ینان حاصل نماییدـانه خود اطمـسام
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 )نحوه نمایش منو را به دو شکل ساده و گرافیکی می توانید مشاهده نمایید.( . و امکانات پنل خود استفاده نمایید شما می توانید از منوها بخشاین  در

 

 

 

 رسالا 

 : ارسال پیامک 

 .کنیداین قسمت ساده ترین نوع ارسال می باشد که در آن شما یک متن واحد را به تعدادی شماره ارسال می 

 :روش زیر مشخص نمایید 4برای این کار کافیست متن خود را تایپ کرده و سپس گیرندگان پیامک را به یکی از 

شما  ،متنی وارد نمایید و یا از طریق دفترچه تلفن به گروههای مورد نظر ارسال نمایید یاشما می توانید شماره های خود را از طریق فایل اکسل 

 ره های خود را در قسمت گیرندگان کپی نماییدمچنین می توانید شماه

 )صفر( اول نمی باشد.  0 دقت فرمایید موقع وارد کردن شماره ها نیازی به 

 112114مثال:                **** 

 همچنین با استفاده از قسمت ارسال تست شما  اکسل یا متنی باید به صورت ستونی و بدون صفر وارد شود )مطابق فایل نمونه(فایل شماره ها در 

 .  خود ارسال کنیدموبایل از ارسال یک نمونه تستی برای  می توانید قبل

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

 نمایید . 

 ،که در آن متن مالحظه کنید یک گزارش کامل از ارسال خود را به صورت پیش نویس دکمه مرحله بعد کلیکشما می توانید قبل از انجام ارسال و با 

به صورت  ه را ـچنین هزینـیا فارسی بودن پیامک و هم های غلط، تعداد بخش های پیامک، انگلیسی و داد شمارهـین، هزینه ارسال،تعـتعداد مخاطب

 ارسال  می شود. در صورت تایید پیام مورد نظر داده می شود. تفکیک شده نمایش
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 انبوه  ارسال: 

 .شماره را با شماره اختصاصی خود و یا شماره های عمومی سامانه ارسال نمایید  10ارسالهای بیش از در این قسمت شما میتوانید 

 از آیتم ارسال جدید استفاده می نماییم. انبوهبرای ارسال 

 .یددر این قسمت ابتدا عنوان را وارد کرده )انتخاب عنوان صرفا جهت تفکیک ارسال های مختلف می باشد ( بنابراین در انتخاب عنوان دقت نمای

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

تخاب نمایید  و انشماره های خود را از طریق فایل اکسل ،فایل متنی و یا وارد کردن شماره ها در قسمت گیرندگان سپس متن پیامک را وارد کرده و 

 مرحله بعد کلیک کنید. گزینه روی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 منطقه ای، هدفمند ارسال : 

 ( ارسال کنید. استانها، شهر ها، کدپستی تهران و شهرستان ها و اصناف گوناگون در این قسمت شما میتوانید متن خود را به شاخه مورد نظر )

 برای ارسال هدفمند از آیتم ارسال جدید استفاده می نماییم.

 ا ـوان صرفـاب عنـانتخ رده )ـوان را وارد کـدا عنـت ابتـن قسمـدر ای

 ابراین در انتخابـف می باشد ( بنـال های مختلـیک ارسـت تفکـجه

 .عنوان دقت نمایید 

 خابـید با آن ارسال انجام دهید را انتـشماره ای که می خواه سپس 

 کرده و سپس نحوه ارسال را مشخص می کنید.

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

 انی کهـدقت داشته باشید در صورتیکه گزینه تصادفی را انتخاب نمایید زم

 هایی سیستم شماره بخواهید برای بار دوم ارسال را انجام دهید ممکن است

 ورتی که ترتیبیـاید را مجدد انتخاب نماید و در صارسال قبلی داشته که در

 . می توانید هر بار ادامه شماره ها را ارسال نماییدانتخاب نمایید  را

 

 

 

 نحوه گزارش گیری و قسمت ارسال نشده ها مانند ارسال منطقه ای می باشد. 
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 : فیلتر شماره ها

عد در صورتی که مایل به استفاده از شاخه های موجود در سامانه هستید پس از انجام تنظیمات شاخه مورد نظر را انتخاب کرده سپس در مرحله ب

 تعداد شماره های موجود به شما اعالم خواهد شد .

 محدوده شماره هایی که میخواهید به آنها ارسال شود را وارد می کنید: 

 1121111111تا         1120000000مثال :    

 انتخاب می شود.  112در این حالت تمامی شماره های 

 *در قسمت شماره هم میتوانید یک فیلتر انتخاب کنید ) دلخواه ( : 

       1122000000:  بزرگتر از    مثال

 در این حالت به پیش شماره های یک ارسال نمی شود.    

 1129برابر با: 

 شروع می شود ارسال انجام می گیرد. 112که با  9در این حالت تنها به موبایل های کد 

 

زیر شاخه ها باز میشود و اگر داخل دایره تیک را بزنید آن شاخه را انتخاب  کلیک نمایید،حاال باید شاخه مورد نظر را انتخاب کنید ) اگر + کنار شاخه را 

 می کند.

 سپس متن پیامک را وارد کرده و روی مرحله بعد کلیک نمایید .

عیین نید با تشما میتوا .در قسمت تعداد شماره های درخواستی تعدادی را که میخواهید ارسال نمایید وارد کنید  تنظیم شود ارسال ترتیبیاگر نوع 

 .ردیف ارسال از بانک شماره به صورت ترتیبی استفاده نمایید

شماره بعدی و  1000انتخاب کرده و بار دوم  1است و زمانی که برای اولین بار ارسال را انجام دهید از ردیف را  1000به عنوان مثال: تعداد ارسالی شما 

 2000تا شماره  1001شماره ابتدائی ارسال انجام  شده و در نوبت دوم از شماره  1000ت اول به در این حالت در نوب انتخاب نمایید . 1001ردیف را 

 ارسال می شود.

 
 
 

 

 

تنظیم گردد سامانه به صورت خودکار از بین کل شماره های موجود در شاخه انتخابی تعداد درخواستی شما را به تصادف  ارسال تصادفینوع  زمانی که

 .ارسال می نماید

 در شاخه ها اعالم خواهد شد . مایل به استفاده از شاخه های موجود در سامانه هستید پس از انتخاب شاخه مورد نظر تعداد شماره های موجود اگر 

کار شماره ددر صورتی که مایل به استفاده از شاخه های موجود نیستید میتوانید یک بازه شماره در بخش تنظیمات انتخاب نموده تا سامانه به صورت خو

 ها را در بازه تولید نماید ، در این حالت نیازی به انتخاب شاخه نیست .

 های ترتیبی فعال خواهد بود.تنها برای ارسال "از ردیف "دقت نمایید قسمت 
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 در نظر داشته باشید در این نوع ارسال باید متن پیامک از طرف شرکت رهیاب چک شود و در صورتی که پیامک موردی نداشت نکته : 

 تایید می شود.

 

 گزارش گیری :

 .برای مشاهده گزارش ارسال پس از اتمام ارسال ابتدا از طریق گزینه دانلود گزارش ، فایل گزارش را دانلود نمایید 

  فقط  د( در صورتی که تیک را برداریانتخاب این گزینه باعث افزایش زمان ایجاد گزارش خواهد شد (گزارش به همراه گزارش تحویل باشددانلود

 میتوانید گزارش ارسال را مشاهده نمایید و گزارش تحویل مشاهده نمی شود.

 ینید:یت ارسال انبوه خود را ببضمنا شما می توانید در قسمت وضعیت ارسال ، وضع

 در حالت نمایانگر این است که پیام شده منتظر تایید مدیر می باشد . : منتظر تایید

 تایید انجام شده و در لیست ارسال می باشد . :منتظر ارسال

 پیامهای شما در حال ارسال می باشد . :در حال ارسال

 گزارش تعداد ارسال شده ها و ارسال نشده ها در این قسمت مشخص است . شده :ارسال شده  یا  ارسال ن

 در این حالت پیامک مورد خاصی داشته یا در قسمت توضیحات ذکر می شود و یا علت تایید مشخص بوده است. تایید نشده :

 

 

 نمایید.با کلیک بر روی این گزینه صفحه شما به روز شده و می توانید آخرین تغییرات را مشاهده 

 با کلیک بر روی این گزینه میتوانید از ارسالهای خود گزارش بگیرید .       

 را مجدد ارسال نمایید.ارسال نشده با کلیک بر روی این گزینه میتوانید پیامکهای       

گزینه زمانی میتوانید استفاده نمایید که متن شما با کلیک بر روی این گزینه میتوانید پیامکهای خود را ویرایش نمایید )توجه نمایید از این       

 زماندار باشد و  مجدد پیامک منتظر تایید قرار میگرد.(

 با کلیک بر روی این گزینه میتوانید پیامک خود حذف نمایید .      
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 هوشمند  ارسال: 

 شماره موبایل شخصی سازی نمایید.شما توسط این سیستم قادر خواهید بود به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هر 

 به عنوان مثال فرض کنید مایل هستید که اعتبار هر یک از کاربرانتان را برای آنها توسط پیامک به صورت زیر ارسال نمایید :

 ریال می باشد. 12300آقای مهدی امامی اعتبار شما 

 ریال می باشد. 249500خانم مریم اسدی اعتبار شما 

ست یک فایل اکسل ایجاد نمایید ، ستون اول شماره موبایل ، ستون دوم کلمه آقای یا خانم ستون سوم نام شخص و ستون چهارم اعتبار برای اینکار کافی

را می زنیدسامانه به صورت خودکار تمامی ستون های فایل اکسل را به شما نمایش می  "مرحله بعد"سپس فایل را انتخاب کرده و دکمه  را درج نمایید

 .دهد

 
 

 
 

د سپس نشما میتوانید از هر یک از این ستون ها داخل متن پیامک استفاده نمایید مثال برای ساخت متن سفارشی در مثال فوق ابتدا روی گزینه پیشو

 ارد نمایید.را و "شد ریال می با"را وارد نمایید و سپس روی گزینه اعتبار کلیک کرده و بعد متن  "اعتبار شما"روی گزینه نام کلیک نموده و سپس متن 

 دقت بفرمایید که سطر اول فایل اکسل خوانده  باشد. Sheet1 ها در آن قرار دارند باید دقت نمایید که نام جدولی که شماره

اول فایل اکسل باید حتما شماره موبایل باشد و بقیه ستونها توسط شما تنظیم  نستو بنابراین میتوانید از آن برای درج عنوان استفاده کنید. .نمیشود

 گردد.می

 

آقای مهدی امامی اعتبار ارسال شما :  نکته : متن رسیده به گوشی 

 ریال می باشد. ..193شما 
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  کدپستی تهران: 

 .ارسال نمایید از طریق این بخش شما میتوانید به مناطق مختلف پستی از طریق کد پستی پیامک

تی قام کد پسدر مرحله اول متن پیامک و سپس کد پستی را وارد نمایید ، شما میتوانید تعداد رقم های اول کد پستی را وارد نمایید ، هرچقدر تعداد ار

 .بیشتر باشد منطقه مورد نظر کوچک تر خواهد شد

 .مشاهده بفرمایید اینجامیتوانید نقشه پستی تهران را در 

 
 .در مرحله بعد تعداد گیرندگان دلخواه را از تعداد شماره های موجود انتخاب نمایید

 
 . مرحله وجود دارداین امکان ارسال به صورت تصادفی و ترتیبی در 

 در قسمت ارسال انبوه رفته و گزارش ارسال های خود را دانلود بفرمایید. دقت داشته باشید برای گزارش گیری پس از ارسال نکته :

 

  ارسال متناظر: 

 این بخش به شما امکان می دهد که برای هر شماره یک متن خاص ارسال کنید.

 

http://www.farapayamak.com/files/map.zip
http://www.farapayamak.com/files/map.zip
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 فایل اکسل ورودی شما باید مانند فایل نمونه شامل دو ستون شماره و متن پیامک باشد. 

 باشد.  Sheet1ی که شماره ها در آن قرار دارند بایددقت نمایید که نام جدول

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

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

 
 .را کلیک کرده تا هر پیامک به شماره متناظر آن ارسال گردد "ارسال"پس از انتخاب فایل دکمه 

 های تکراری ، ارسال به شماره های تکراری در فایل اکسل امکان پذیر می شود.در صورت انتخاب گزینه ارسال به شماره

 رش ارسال های خود را دانلود بفرمایید.رفته و گزاپیام های ارسالی دقت داشته باشید برای گزارش گیری پس از ارسال در قسمت  نکته :

 

 

  ارسالFlash : 

مشابه پیامک معمولی بوده با این تفاوت که پیامک به صورت خودکار در صندوق دریافتی ذخیره نخواهد شد و تنها روی  فلش )آنی(ارسال پیامک  

 دارد.نگوشی گیرنده باز خواهد شد، همچنین این نوع پیامک قابلیت ذخیره در گوشی را 

 نحوه استفاده از این ماژول مشابه ارسال پیامک می باشد.و  این ماژول ممکن است در گوشی های مختلف اندکی تفاوت داشته باشد

 .اکسل یا متنی باید به صورت ستونی و بدون صفر وارد شودفایل شماره ها در 

 

توصیه می شود قبل از هر  خود ارسال کنیدموبایل همچنین با استفاده از قسمت ارسال تست شما می توانید قبل از ارسال یک نمونه تستی برای 

 خود ارسال کنید. ارسال حتما یک نمونه تستی برای

مالحظه کنید که در آن متن ،  را به صورت پیش نویس شما می توانید قبل از انجام ارسال و با زدن دکمه مرحله بعد یک گزارش کامل از ارسال خود

 داده می شود. های غلط و ...  به صورت تفکیک شده نمایش تعداد مخاطبین، هزینه ارسال،تعداد شماره
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 زماندار رسالا 

 

 زماندار پیامک : 

 تنظیم روز و ساعت ارسال مورد نظر خود را  انجام دهید.این قسمت امکان ارسال در آینده را برای شما میسر می کند، شما در هر زمانی می توانید با 

یپ تا "متن پیامک"برای این کار بر روی گزینه درج ارسال جدید کلیک کرده و شماره مورد نظر خود را انتخاب نمایید. سپس متن پیامک خود را در 

 ی تلفن از دفترچه تلفن ویا فایل اکسل ، متـنی  مشخـص نمایید.کرده و گـیرندگان پیامـک را توسط یکـی از طرق تایپ شماره، ایمـپورت شماره ها

  سال نمایید.سپس تاریخ و زمان ارسال خود را تنظیم می کنید . شما می توانید پیامک  را به صورت دوره ای )روزانه، هفتگی، ماهانه، ساالنه(  نیز ار

 یرات شوید. فراموش نکنید حتما بر روی گزینه ثبت کلیک کرده ومنتظر ثبت تغی

 نکته : میتوانید قبل از ارسال اگر نیاز به تغییر در متن یا تاریخ و یا زمان است ، در بخش ویرایش آن را تغییر دهید .
 

 

 

ه هنگامیکه ارسال شما انجام شود در قسمت وضعیت ارسال انجام شده نمایش خواهد شد و شما میتوانید پیامک خود را در قسمت ارسالی ها مشاهد

 نمایید .
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 هوشمند زماندار : 

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

 برای ارسال روی  گزینه درج ارسال جدید کلیک نمایید.

 

 .باشد Sheet1 دقت نمایید که نام جدولی که شماره ها در آن قرار دارند باید. را دانلود کرده و از همان فایل استفاده نمایید فایل نمونهابتدا 

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

 وارد می شودستون اول فایل اکسل شماره موبایل در 

 طبق نمونه باشدباید و وارد می شود ستون دوم تاریخ ارسال در

 طبق نمونه باشد  باید  ومشخص می شود ستون سوم زمان ارسال در 

 بسته به نیاز شما است سایر ستون ها دلخواه و

 

کلیک نموده و مانند ارسال هوشمند شما میتوانید قسمت های مختلف فایل اکسل خود را مشاهده نمایید و در متن  سپس بر روی گزینه مرحله بعد

 پیامک خود از آن استفاده نمایید .

 

 پیامک سررسید : 

 

 

 

 

 

 

 

میتوانید پیامـکها را طوری تنظیم نمایید که در تاریـخ های خاصـی این بخش در 

شوند. این بخش میتواند برای ارسال هایی که باید در )مثال بصورت ماهانه ( ارسال 

 دوره های خاصی انجام شود،کارآمد باشد.

روی گزینه ارسال جدید کلیک نموده  متن خود را وارد کرده  و شماره گیرندگان 

 انتخاب نمایید  

 تاریخ اولین ارسال را مشخص نمایید 

 روز(  50ماه =  2ن مثـال ارسـال ها را براسـاس روز مشـخص نماییـد )به عـنوا

و تاریـخ خاتمـه را مشخـص نموده  ، بعد از تنظیم ساعت گزینه ثبت را کلـیک 

 نمایید .

 

http://payamak.com/files/IntelligentSchedule.xls
http://payamak.com/files/IntelligentSchedule.xls
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 متناظر زماندار : 

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

 را دانلود کرده و از همان فایل استفاده نمایید فایل نمونهبرای ارسال ابتدا 

 باشد Sheet1 دقت نمایید که نام جدولی که شماره ها در آن قرار دارند باید

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

 باشدمی ستون اول فایل اکسل باید حتما شماره موبایل 

 باشدمی ستون دوم تاریخ ارسال و طبق نمونه 

 باشد می ستون سوم زمان ارسال و طبق نمونه 

 باشدمی ستون چهارم متن پیامک شما 

 

 

 

 نمایید تا ارسال انجام شود .دقت نمایید پس از ایمپورت فایل اکسل بر روی گزینه ثبت کلیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://payamak.com/files/Usance.xls
http://payamak.com/files/Usance.xls
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 پیام ها 

 

 دریافتی : 

 شما در این قسمت می توانید پیامکهای دریافتی را مشاهده کنید.

 

 اگر شماره فرستنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد نام این شخص

 در قسمت فرستنده نمایش داده می شود.

 پوشه ها یک فایل جدید ایجادهمچنین شما می توانید در قسمت مدیریت 

 .کنید و پیامهای مورد نظر خود را در آن پوشه ذخیره کنید

 

 درقسمت جستجوی پیشرفته این امکان را دارید که پیام های خود را به تفکیک تاریخ

 ،پیام های ارسالی و دریافتی وحذف شده جستجو کنید.و فرستنده  شماره های گیرنده

 ه جستجو کلیک نمایید .برای این منظور روی گزین

 

 

 

 

 

 

 

 در قسمت جستجوی پیشرفته شما میتوانید پیامهای خود در طبق تاریخ ، زمان و متن جستجو نمایید .
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 ارسالی : 

 .نماییددر این قسمت شما می توانید پیامکهای ارسالی خود را مشاهده 

 

 

 

 

 

 
 انجام دهید.در قسمت کلید واژه می توانید بر اساس یک کلمه جستجو 

 پیشرفته شما می توانید با انتخاب فیلترهای مورد نظر پیامک  یدر جستجو

 )روی گزینه جستجو کلیلک نمایید(مورد نظر خود را پیدا کنید.

 و بعد روی گزینه جستجو ) روبروی کلید واژه ( کلیک کنید.

 
 

 

و وضعیت تحویل  مودهکلیک ن (Delivery) به روز نمایی گزارش تحویلروی و سپس بر       روی بربرای گزارش پیام های ارسالی در بخش گیرنده 

مایی به روز ن) اگر به چندین شماره ارسال پیامک داشته باشید، در بخش گیرنده بر روی شماره ها کلیک می نمایید و مجدد بر روی  را مشاهده نمایید.

 کلیک می نمایید.  ((Delivery) گزارش تحویل

 

 گزینه می توانید این پیام را به دیگران ارسال نمایید .این روی بر با کلیک   

 مجدد ارسال نمایید .با کلیک بر روی این گزینه می توانید پیامکهای  ارسال نشده را   

 گزینه می توانید جزئیات پیام خود را ببینید .این روی بر با کلیک   
 

 حذف شده : 

یعنی اگر پیامی را از قسمت ارسالی یا دریافتی حذف نمایید به طور اتوماتیک به این قسمت  در این قسمت پیامکهای حذف شده را میتوانید ببینید.

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

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

 

 

 

 

javascript:__doPostBack('dummyID$lnkDelivery','')
javascript:__doPostBack('dummyID$lnkDelivery','')
javascript:__doPostBack('dummyID$lnkDelivery','')
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 امکانات 

 

 اضافه به لیست : 

 
  روی بر بتدا ا .ثبت نمایندسامانه از طریق این بخش میتوانید تنظیماتی فراهم کرده تا دیگران با ارسال پیامک بتوانند خود را در دفترچه تلفن

 و مراحل زیر را انجام دهید: کردهگزینه درج اضافه به لیست جدید کلیک 

 در این بخش می توانید یک عنوان انتخاب نمایید. عنوان اضافه به لیست: .1

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد .  شماره گیرنده: .2

 که با آن متن پیامک را برای  اختصاصی پنل شما می باشدشماره  شماره فرستنده: .3

 .مخاطب ارسال می نماید

 را مشخص می نماید. اضافه به لیستماژول فعال بودن  تاریخ و زمان :اعمال بازه زمانی .4

 

  نمایند به عنوان مثال : به صورت پیشفرض ابتدا باید یک * و سپس نام و سپس نام خانوادگی را به شماره اختصاصی شما ارسال

 *احمد*عزیزی

 به جز کاراکتر * سایر اجزا اختیاری می باشد 

 همین کاراکتر ) مثال * ( قرار گیرد  دقت نمایید که بین نام و نام خانوادگی باید 

 نظیمات زیر تغییر دهیدشما میتوانید کاراکتر * را به کاراکتر دلخواه خود تغییر دهید ، کافیست کاراکتر * را در بخش متن پیامک در ت. 

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

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

  (گیردمی  گروه فرد اضافه شده در گروه دلخواه شما قراربا انتخاب ) را عالمتدار نماییددر زیر گروه هایی که قرار است مخاطب در آن ثبت شود 

 و در دفترچه تلفن می توانید گروه های خود را ایجاد نمایید.

 
 در صورت وارد نمودن متن در مکان زیر یک پیامک با این محتوا برای فرستنده پیامک ارسال خواهد شد. 

 

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

 برخی از کاربرد های این بخش به قرار زیر است :، از طریق این بخش شما قادر خواهید بود سرویس های متنی و محتوا ایجاد نمایید

 و.../  ارسال پیام های سالمتی/  ارسال آیات قرآن/  حدیث/  فال حافظ/  سرویس ارسال شعر، لطیفه ، متون ادبی و... از طریق پیامک

 با کلیک بر روی درج جدید می توانید تنظیمات تولید محتوای خود را مشخص نمایید:

 در این بخش یک عنوان انتخاب نمایید.عنوان :  .1

 .شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را داردگیرنده:  .9

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای  فرستنده: .3

 مخاطب ارسال می نماید.

در هر سطر یک کلیدواژه  ها کلماتی هستند که مخاطبین از گوشی خود به سامانه ارسال می کنند.دقت داشته باشید کلید واژه کلید واژه ها: .4

درج نمایید ، به عنوان مثال برای پیام سالمتی ، میتوانید کلیدواژه های سالمت ، سعی کنید ترکیبی از کلیدواژه های متنوع ، ثبت نمایید

  و... را ثبت نماید  salamat  ،salamati سالمتی

 (دقت نمایید هر کلیدواژه در یک خط قرار گیرد)

عالمتدار نکنید سامانه به صورت هوشمند را  "ارسال محتوای تکراری برای مخاطبین مجاز است"در صورتی که تیک  :ارسال محتوای تکراری .9

 .هیچ متن تکراری برای مخاطب ارسال نخواهد کرد

  ،در صورتی که متون شما برای یک کاربر به پایان برسد :متن در صورت نبود محتوای جدید .5

 مگر آنکه متن را ، را برای مخاطب ارسال می کند  (متن در صورت نبود محتوای جدید)سامانه 

 .کنیدخالی رها 

  

محتوا بصورت تصادفی ارسال می  "محتوا به صورت تصادفی انتخاب گردد"در صورت عالمتدار کردن : محتوا به صورت تصادفی انتخاب گردد .7

 شود . درغیر اینصورت ارسال محتواها به ترتیـب می باشد .

در صورتی که یک یا چند گروه مخاطب را عالمتدار کنید سامانه فقط به اعضای این گروه ها پاسخ   :محدود کردن به اعضای دفترچه تلفن .8

 .نام مخاطبین استفاده نماییداین امکان میتوانید جهت دریافت هزینه و ثبت و از  خواهد داد

 .ای عضویت خودکار در گروه ها نیز میتوانید از بخش اضافه به لیست استفاده نماییدبر

 .از اعتبار مخاطب کسر شود که ودهی را مشخص نمبه ازای ارسال هر پیامک مقداردر این بخش می توانید  اعتبار مخاطب: از کسر .1

 را مشخص می نماید. فعال بودن ماژول تولید محتوا تاریخ و زمان اعمال بازه زمانی: .10

 

  

 میتوانید افزودن از فایلو در بخش  ودهوارد نم درج محتوای جدیدکلیک نمایید و متن خود را در قسمت  محتواروی گزینه درج محتوای خود برای 

 کلیک نمایید. فایل خود را انتخاب نمایید، سپس بر روی گزینه 

 : توجیه اقتصادی

  ممکن است در نگاه اول این سرویس به ضرر فرستنده تمام شود ولی با دقت به نکات زیر میتواند بسیار درآمد زا باشد 

  و محدود کردن استفاده کنندگان به مخاطبین دفترچه تلفن بابت پیامک های  "اضافه به لیست"شما میتوانید با ترکیب کردن این بخش با

 ذ نمایید ارسالی از مخاطبین آبونمان اخ

 ال سمیتوانید از مخاطبین دفترچه تلفن هزینه دریافت کرده و این هزینه را به ایشان تخصیص دهید ، سپس سامانه را تنظیم کنید تا در ازای ار

 هر پیامک از اعتبار مخاطب کسر گردد

 د دریافت نماییدشما میتوانید با فعال کردن بخش اسپانسر هزینه تمامی پیامک های ارسالی را از اسپانسر خو 

http://www.farapayamak.com/Pages/?module=ContentAdd#groups
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 پیامک محتوا دریافت نمایید ، این کار باعث  (با فعال کردن ارسال خودکار مخاطبین میتوانند به صورت دوره ای )روزانه ، هفتگی یا ماهیانه

 افزایش ترافیک روزانه و دریافت هزینه بیشتر از اسپانسر و مخاطب خواهد شد

 

خودکار ، سامانه در زمان تعیین شده یک محتوای تصادفی انتخاب و برای اعضای گروه های در صورت فعال کردن ارسال ارسال خودکار:  .1

 .سامانه به صورت خودکار محتوای تکراری ارسال نخواهد کرد. تعیین شده ارسال می نماید

    از ابتدا ارسال می گردد و در صورتی که پس از مدتی اقدام به اضافه کردن یک گروه مخاطب جدید نمایید ، سیستم ریست شده و پیامک ها

 ممکن است پیامک تکراری برای مخاطب ارسال شود بنابراین حتی المقدور از اضافه و کم کردن گروه خودداری نمایید 

 .در صورت اضافه شدن مخاطب جدید به گروه ، محتواهایی که قبال به سایر مخاطبین ارسال شده به مخاطب جدید ارسال نخواهد شد

 

در صورتی که بخواهید در ذیل هر پیامک محتوا یک آگهی تبلیغاتی توسط اسپانسر اضافه شود میتوانید از این بخش استفاده  اسپانسر: .2

شما میتوانید برای درآمد زایی هزینه پیامک های ارسالی را .  میتوان برای یک اسپانسر متنی محدودیت زمانی و تعدادی مشخص کرد. نمایید

یید ، به عنوان مثال در پیامک سالمتی میتوانید با یک شرکت دارویی قرارداد بسته و با قرار دادن تبلیغ این شرکت هزینه از اسپانسر تامین نما

 پیامک های ارسالی را تامین نمایید

 

 در این بخش می توانید اطالعات تولید محتوای خود را ویرایش نمایید. ویرایش:  .3

 نمایید. حذفی خود را در این بخش می توانید تولید محتواحذف:  .4

 برای ریست نمودن تولید محتوای خود می توانید از این بخش استفاده نمایید و با پیغام زیر مواجه می شوید:ریست:  .9

 ؟با ریست کردن تولید محتوا تمامی شماره ها حذف شده و پیامک ها مجددا برای گیرندگان ارسال می شود ، آیا تایید می نمایید

 

  : دفترچه تلفن 

خود  کافیست شماره افراد را در دفترچه تلفن، لیست مخاطبین خود را داشته باشید میتوانید از قسمت دفترچه تلفن استفاده نماییداگر مایل هستید 

 .بیافزایید

 
 .ایجاد نماییدگروه های مخاطبین را  "مدیریت گروه ها"برای درج مخاطب در دفترچه تلفن قبل از هرچیز از طریق گزینه مدیریت گروه ها: .1

 را عالمتدار نمایید دفترچه تلفن شما در پنل تمامی  "دسترسی به کاربران زیرمجموعه"در صورتی که تیکت :  دسترسی به کاربران زیرمجموعه

 زیر کاربران نمایش داده خواهد شد

  :دا را مبتیک حذف گروه وانید از این بخش استفاده نمایید، و برای حذف گروه قبلی می تگروه دیگر بابرای ادغام نمودن یک گروه ادغام دو گروه

 فعال نمایید
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تی می ـورت دسـاین روش به ص.یدـب را وارد نمایـالعات مخاطـرا کلیک کرده و اط "درج مخاطب جدید"گزینه  : درج مخاطب جدید .2

یش نما". با انتخاب گزینه هم دکمه ثبت را می زنید مربوطه را انتخاب کنید در نهایتگروه  پسـپ نموده و سـو باید اطالعات را تای دـباش

 میتوانید بدون بستن صفحه مخاطب بعدی را درج نمایید. "یک فرم جدید 

 

کرده و اطالعات فایل نمونه را دانلود ، را انتخاب نمایید "افزودن از فایل"از طریق فایل اکسل گزینه  مخاطبینبرای درج  افزودن از فایل: .3

 فایل اکسل مخاطبین بارگزاری نمایید. خود را در آن کپی کنید و فایل را در قسمت

 

این روش  در این روش شما فقط شماره مخاطبین را مشخص می کنید و گروهی که می خواهید مخاطیبن به آن اضافه شود.افزودن سریع:  .4

 دمی خواهیم از دفترچه تلفن مشخص کنیبیشتر برای ارسالهایی کاربرد دارد که مخاطبین را 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  مناسبت ها :

وجود دارد که میتوانید از آن برای ثبت هرگونه مناسبتی مثل تاریخ تولد ، تاریخ سررسید چک ،اعتبار  مناسبت هادر دفترچه تلفن گزینه ای بنام 

:....  استفاده نمایید  بیمه و یا  

کرده  و عنوان  را وارد نموده  و سپس نوع مناسبت راانتخاب نمایید . ابتدا روی گزینه مناسبت ها کلیک   

و تاریخ را مشخص نموده و گزینه  .را سررسید چک تعریف نمایید 1.... هستند که به عنوان مثال می توانید مناسبت  2و  1گزینه ها بصورت مناسبت 

 .انجام دهیدو در قسمت پیامک مناسبت تنظیمات را  ثبت را انتخاب نمایید
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 تغییر اعتبار:

که شما میتوانید به مخاطبین دفترچه تلفن اعتبار داده و در قسمت تولید محتوا  و  گزینه دیگری که در این قسمت وجود دارد اعتبار مخاطب است

.سرویس ها از این گزینه استفاده نمایید  

 ویرایش:

 می توانید کاربر ایجاد شده را ویرایش نمایید.

 حذف:

توانید کاربر ایجاد شده را ویرایش نمایید. می  

 

 جستجوی مخاطب :

می توانید از این بخش استفاده نمایید، در بخش کلیدواژه می توانید برای جستجوی مخاطب   

 اسم مورد نظر خود را درج نموده و در بخش گروه در گروه مورد نظرتان جستجو نمایید.

تعیین کردن مشخصاتی مانند جنسیت و در بخش جستجوی پیشرفته نیز می توانید با  

 استان و .. جستجوی خود را انجام دهید.

 

 

 

  : مسابقه 

برای هر مسابقه  و نماییدیا چند مسابقه پیامکی راه اندازی   از طریق این بخش میتوانید یک  

، بر روی درج مسابقه جدید کلیک می نمایید:چندین سوال در نظر بگیرید  

 این بخش یک عنوان انتخاب نمایید.در :  مسابقه عنوان .1

 .شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد:  شماره گیرنده .9

 ارسال  شماره گیرندهمقداری است که مخاطبین باید از طریق پیامک به :  کلید واژه .3

 تا سواالت مسابقه برایشان ارسال گردد.کنند ، 

  امتیاز مشاهده می نمایید. است که در بخش پاسخ ها در امتیازهای مثبتی مقدار امتیاز مثبت : .4

 است که در بخش پاسخ ها در امتیاز مشاهده می نمایید. نفیمقدار امتیازهای م امتیاز منفی : .5

 ، که در این بخش متن شروع مسابقه را می توانید تنظیم نمایید متن شروع مسابقه : .6

 شماره گیرنده برای مخاطب ارسال می گردد.پس از ارسال کلید واژه به 

 مسابقه را می توانید تنظیم نمایید اتمامدر این بخش متن  متن اتمام مسابقه : .7

 

 

 : و ثبت یک مسابقه برای شما درج می شود درج مسابقهپس از 

 
 

 :در این بخش می توانید سواالت خود را درج نماییدسواالت: 
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 خود را می توانید تایپ و یا از بخش ارسال سریع وارد نمایید. در این قسمت سوال:  متن سوال .1

 گذاشتن بر رویدر این بخش می توانید اولویت سواالت را مشخص نمایید، در صورت  ترتیب : .9

 به صورت خودکار مرتب می گردد. 0عدد  

 ، سپس ثبت می نمایید.در این قسمت پاسخ سوال را مشخص می نمایید:  پاسخ سوال .3

 

 نیاز ثبت برای هر سوال گزینه حذف و ویرایش فعال می گردد که می توانید در صورت پس از* 

 از آنها استفاده نمایید.

 

 در این بخش می توانید مسابقه ایجاد شده خود را ویرایش نموده و یا وضعیت مسابقه را بر روی فعال و یا غیر فعال قرار دهید. ویرایش:

 در این بخش می توانید مسابقه ایجاد شده خود را حذف نمایید. حذف:

 

 

 : امتیازدهی 
 این بخش از نظر ظاهری مشابه نظرسنجی است ولی در واقع کامال متفاوت می باشد

 امتیاز دهدبر خالف نظرسنجی که هر مخاطب میتواند فقط یک گزینه انتخاب کند در امتیاز دهی هر مخاطب میتواند به یک یا چند گزینه 

 VAIO,DELL,HP,ASUS: فرض بفرمایید چهار گزینه زیر وجود دارد

داده شده است ، اگر مخاطبین بخواهند به این برند ها امتیاز دهند باید یک پیامک به شکل زیر  4و  3، 2، 1های به ترتیب   و به هر یک، کلیدواژه

 ارسال نمایند :

1:3 

2:9 

3:2 

4:1 

 معناست که:پیامک فوق بدین 

  3امتیاز  1گزینه  

 9امتیاز  2گزینه 

 2امتیاز  3گزینه 

 داده شده است1امتیاز  4گزینه 

 امتیاز های فوق را میتوان به شکل زیر هم نوشته و ارسال کنید : 

1:3،2:9،3:2،4:1 

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

 .بوده و هر مقدار خارج از این بازه قابل قبول نخواهد بود 10تا  0ها بین  مقادیر قابل قبول برای امتیاز
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 گزینه :

 متنی است برای مشخص کردن هر یک از گزینه ها به عنوان مثال : ضعیف ، عنوان گزینه: 

 .متوسط یا عالی میتواند هرکدام یک گزینه باشد

 ه سامانه ارسال کنند ، مثال برایپیامک بکلیدواژه : مقداری است که مخاطبین باید از طریق 

 .را در بخش کلیدواژه وارد نمایید 1گزینه ضعیف عدد 

 .ارسال کننده : شماره ای که متن پیامک بازگشتی از آن ارسال میکند را مشخص می نماید

 متن پیامک : در صورتی که بخواهید در بازگشت به گزینه ارسال شده توسط مخاطب پیامکی 

 .ه شود متن پیامک بازگشتی را مشخص نمایید، درغیر این صورت آنرا خالی رها کنیداندردبرگ

 

 برای دیدن پاسخ ها روی گزینه پاسخ کلیک بفرمایید . پاسخ :

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

 :نظرسنجی 

 .یک سوال مطرح کرده و برای این سوال چندین گزینه ایجاد نماییداز طریق این بخش میتوانید 

 .هر گزینه میتواند شامل عنوان و کلیدواژه باشد ، مخاطبین پس از ارسال کلیدواژه به شماره مورد نظر در نظر سنجی شرکت می کنند

 .ه و گزارش گیری نماییداز طریق بخش پاسخ ها میتوانید گزینه های انتخابی توسط مخاطبین را به تفکیک مشاهد

 .از طریق بخش نمودار میتوانید وضعیت نظرسنجی را به صورت گرافیکی با انواع نمودار مشاهده ، تحلیل و بررسی نمایید

 
 نمایید:روی درج نظرسنجی جدید کلیک بر ابتدا  

 .در این بخش سوال و یا عنوان خود را وارد نمایید:  سوال/عنوان .1

 .داین بخش شماره ای که مقرر است دریافت ها را انجام دهد انتخاب نماییدر  شماره گیرنده : .9

 در این بخش می توانید مدت زمان پاسخگویی به سوال را مشخص نمایید و اعمال بازه زمانی: .3

 نمایید.روی گزینه ثبت کلیک  در انتها بر

 
 گزینه ها:

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

 .میتواند هرکدام یک گزینه باشد

  ضعیف برای گزینهمقداری است که مخاطبین باید از طریق پیامک به سامانه ارسال کنند ، مثال کلیدواژه :  .9

 .را در بخش کلیدواژه وارد نمایید 1عدد 

 .ارسال میکند را مشخص می نمایدشماره ای که متن پیامک بازگشتی از آن ارسال کننده:  .3

 در صورتی که بخواهید در بازگشت به گزینه ارسال شده توسط مخاطب پیامکی برگدانده شود متن پیامک: .4

 .متن پیامک بازگشتی را مشخص نمایید، درغیر این صورت آنرا خالی رها کنید 

 تیک )این گزینه پاسخ صحیحدر این بخش برای یکی از گزینه ها که پاسخ صحیح می باشد ، پاسخ صحیح :  .5

 .است( را فعال می نماییم
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  اگر مسابقه باشد باید یک گزینه به عنوان گزینه صحیح انتخاب شود. اگر نظرسنجی باشد احتیاجی به گزینه صحیح ندارد ولینکته :  

 
 نمایند و در را ارسال  3و یا  2،  1در این حالت مخاطبین باید یکی از اعداد پاسخ ها:

 این بخش می توانید پاسخ ها را مالحضه نمایید و با انتخاب گزینه مورد نظر 

 تعداد شرکت کنندگان  و تعداد آرا هر گزینه را مشاهده کنید.می توانید 

 

، به این صورت که تعداد را مشخص و بر روی گزینه قرعه کشی  دگان قرعه کشی انجام دهیدمی توانید بین شرکت کنن این قسمتدر  :قرعه کشی

 کلیک می نمایید و سامانه به صورت تصادفی برندگان را انتخاب می نماید.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

قت داشته باشید این کار به منزله شروع نظرسنجی یا مسابقه نمی باشد و شما باید سوال خود را از طریق اس ام اس یا هر : د نکته

 مثال: روش دیگری به مردم ابالغ نمایید.

 کاربردی تر است؟ لپ تاپهاسوال: کدامیک از 

1Sony -  
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2Dell - 

3-Fujitsu 

3Acer - 

4Apple - 

 ارسال نمایید. 1.7...1لطفا عدد گزینه مورد نظر را به شماره 

 :کدخوان 
د کد ارسال ندر این بخش شما ابتدا یک سری کد را توسط فایل اکسل وارد سامانه می کنید ، در صورتی که کاربر یکی از این کدها را به سامانه ارسال ک

ت ین در صورـردد ، همچنـاربر ارسال می گــرای کـم شده بـیره می شود و پیغام تنظیاره موبایل وی در سیستم ذخـــص به همراه شمـشده توسط شخ

 .ن کد تکراری نیز متن معین شده برای هرکدام به کاربر ارسال خواهد شد ــباه و همچنیـد اشتــال کـارس

ل ها و کدهای ارسال شده در ـتمامی شماره موبای ،کردز تعریف ــد نیز یک پاسخ اختصاصی نیــذکور میتوان برای هر کـی مـعالوه بر متن های کل

 .یره شده و به تفکیک قابل گزارش گیری می باشندـانه ذخـسام

 از این بخش میتوان در کارهای زیر استفاده کرد :

 ایجاد سامانه کد خوان ، کارت گارانتی ، کارت قرعه کشی و....

 ر با ارسال هر کد پاسخ مربوط به آن کد را دریافت می کند ایجاد سامانه پاسخ بر اساس کد ، بدین شکل که کارب

 

دهای کبرای استفاده از این بخش ابتدا یک کد خوان ایجاد کرده ، متن مربوط به هر بخش را تعیین نموده و سپس از طریق گزینه درج کد میتوانید 

 یش پاسخ ها استفاده نماییدمورد نظر خود را در سامانه وارد نمایید ، برای گزارش گیری هم از بخش نما

 

کلیک کرده تا پنجره ای مانند شکل زیر برای شما باز گردد و پس از اتمام کار دکمه ثبت را  "درج کدخوان جدید  "برای ایجاد کدخوان ابتدا برروی 

 کلیک نمایید.
 

 انتخاب عنوان صرفا جهت تفکیک کد خوان های مختلفمی باشد ، بنابراین درعنوان :  .1

 .انتخاب عنوان دقت نمایید 

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد.:  شماره گیرنده .2

 متن پاسخ صحیح متنی است که در صورت موجود بودن کد :  متن پاسخ صحیح .3

 .ارسالی توسط کاربر در لیست کدهای شما به کاربر ارسال خواهد شد

 در صورت موجود نبود کد ارسالی توسط کاربر ارسال  غلطمتن پاسخ :  متن پاسخ غلط .4

 خواهد شد

 در صورتی که یک کد قبال برای سامانه ارسال شده باشد متن پاسخ :  متن پاسخ تکراری .9

 .ارسال خواهد شد تکراری

 با وارد کردن متن در قسمت متن شماره موبایل تکراری:  متن شماره موبایل تکراری .5

 بار با هر گوشی جلوگیری بفرمایید . 1از میتوانید از ارسال بیش  

 
 

 .در صورت خالی گذاشتن هر یک از متن ها پیامکی برای کاربر ارسال نخواهد شدنکته: 
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 .دهای مورد نظر خود را در سامانه وارد نمایید ـمیتوانید ک درج کده ــق گزینــسپس از طری

 طبق  فایل اکسل خود را که بایدنموده ، و گزینه درج کد کلیک  روی برای وارد کردن کد

 پیوست می نماییم. باشد فایل نمونه

 وارد نمودن ستون دوم یعنی پاسخ برای هر کد اختیاری است

 .سامانه به صورت خودکار کدهای تکراری را جدا کرده و به شما اعالم خواهد کرد 

ش داده خواهد شد ، و از گزینه جستجو در کدها برای پیدا کردن کد مورد دید به شما نمایدهایی که وارد نموکبا کلیک کردن بر روی نمایش کدها ، 

 نظر خود می توانید استفاده نمایید. 

 استفاده نمایید  پاسخ نمایشبرای گزارش گیری هم از بخش 

 

 : بین المللی  

 متن پیامک حتما باید، برای ارسال پیامک بین المللی باید یک شماره بین المللی تهیه نمایید

 در بخش شماره ها پس از انتخاب کشور نباید پیش شماره را وارد نمایید ،. انگلیسی باشد

 ارسال انجام دهید ابتدا کشور امارات را انتخاب  1738512123مثال اگر میخواهید به شماره 

  38512123وارد نمایید :  17کرده و در شماره را بدون 

 ی متفاوت بوده بدین منظور قبل از ارسال بخش هزینه پیامک های بین المللی با پیامک داخل

 .تعرفه را مالحظه فرمایید

 

 : لیست ویژه 

 ارسال استفاده نمایید. لیست سیاهارسال نشود میتوانید از  در صورتی که بخواهید پیامک های ارسالی برای یک یا چند شماره موبایل

 میتوانید این شماره ها را در لیست سیاه دریافت قرار دهید. دریافت نفرماییدهمچنین اگر مایل باشید از یک یا چند شماره موبایل پیامک 

 میتوانید از لیست سفید استفاده کنید. در صورتی که بخواهید یک یا چند شماره فقط ارسال و دریافت داشته باشند

 شماره  ای امکان پذیر نمی باشد مگر آنکهدقت داشته باشید در صورت استفاده از لیست سفید، ارسال و دریافت پیامک به هیچ شماره 

 .در لیست ارسال یا دریافت وجود داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 سرویس ها 
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 نکات مهم :* 

از بخش سفارش )که می توانید  مجزا می باشید. یک خط اختصاصیدقت نمایید که برای استفاده از هر کدام از سرویس ها شما نیازمند  .1

 (خریداری بفرماییدشماره چند شماره اختصاصی 

 دقت نمایید که پیامک های ارسالی از این بخش دارای ضریب می باشد ، برای مشاهده ضریب به بخش تعرفه باالی صفحه مراجعه و .2

 را مالحظه نمایید ضریب سرویس ها

 .از سرویس دقت فرمایید راهنمای استفادهلطفا پس از انتخاب سرویس به  .3

 درج سرویس جدید:

 سرویس ها شما ابتدا بر روی درج سرویس جدید کلیک نمایید :در تمامی 

 

 نمایید.عنوان انتخاب  در این بخش می توانیدعنوان :  .1

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت :  شماره گیرنده .2

 پیامک را دارد.

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن شماره فرستنده :  .3

 برای مخاطب ارسال می نماید.متن پیامک را 

 در صورتی که یک یا چندگروهمحدود کردن به اعضای دفترچه تلفن :  .4

 ، مخاطب را عالمتدار کنید سامانه فقط به اعضای این گروه ها پاسخ خواهد داد

 .ز این امکان میتوانید جهت دریافت هزینه و ثبت نام مخاطبین استفاده نمایید ا

 .وه ها نیز میتوانید از بخش اضافه به لیست استفاده نماییدبرای عضویت خودکار در گر

 ایید.وارد نممیتوانید در این بخش ورد نظر را ـاگر میخواهید اعتباری از مخاطب کسر شود عدد م:  کسراعتبار .9

 د.یرا مشخص می نمایفعال بودن سرویس مورد نظرتان  تاریخ و زماندر این بخش  اعمال بازه زمانی: .5

 سرویس شما به شکل زیر درج می گردد: ،پس از ثبت

 
 

 در صورت فعال کردن ارسال خودکار ، سامانه در زمان تعیین شده  ارسال خودکار:

 . یک محتوای تصادفی انتخاب و برای اعضای گروه های تعیین شده ارسال می نماید

 .سامانه به صورت خودکار محتوای تکراری ارسال نخواهد کرد

 در صورتی که پس از مدتی اقدام به اضافه کردن یک گروه مخاطب جدید نمایید ، 

 سیستم ریست شده و پیامک ها از ابتدا ارسال می گردد و ممکن است پیامک تکراری

 .برای مخاطب ارسال شود بنابراین حتی المقدور از اضافه و کم کردن گروه خودداری نمایید 

 به گروه ، محتواهایی که قبال به سایر مخاطبین ارسال  در صورت اضافه شدن مخاطب جدید

 .شده به مخاطب جدید ارسال نخواهد شد

 

 

 یک آگهی تبلیغاتی توسط  ،در صورتی که بخواهید در ذیل هر پیامک محتوا اسپانسر:
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 .اسپانسر اضافه شود میتوانید از این بخش استفاده نمایید

 .زمانی و تعدادی مشخص کردمیتوان برای یک اسپانسر متنی محدودیت 

 شما میتوانید برای درآمد زایی هزینه پیامک های ارسالی را از اسپانسر تامین نمایید ،

 به عنوان مثال در پیامک سالمتی میتوانید با یک شرکت دارویی قرارداد بسته و با قرار دادن 

 تبلیغ این شرکت هزینه پیامک های ارسالی را تامین نمایید

 

 
   

 .قرار دهید را بر روی فعال و یا غیر فعالخود وضعیت سرویس  یاو نموده در این بخش می توانید سرویس ایجاد شده خود را ویرایش  :ویرایش

 را حذف نمایید.در این بخش می توانید سرویس  :حذف

 
   

 :توجیه اقتصادی 

 .ممکن است در نگاه اول این سرویس به ضرر فرستنده تمام شود ولی با دقت به نکات زیر میتواند بسیار درآمد زا باشد 

و محدود کردن استفاده کنندگان به مخاطبین دفترچه تلفن بابت پیامک های ارسالی از  "اضافه به لیست"شما میتوانید با ترکیب کردن این بخش با 

 .خذ نمایید مخاطبین آبونمان ا

ال هر سمیتوانید از مخاطبین دفترچه تلفن هزینه دریافت کرده و این هزینه را به ایشان تخصیص دهید ، سپس سامانه را تنظیم کنید تا در ازای ار

 .پیامک از اعتبار مخاطب کسر گردد

 .خود دریافت نمایید هزینه تمامی پیامک های ارسالی را از اسپانسر اسپانسرشما میتوانید با فعال کردن بخش 

پیامک محتوا دریافت نمایید ، این کار باعث افزایش  (با فعال کردن ارسال خودکار مخاطبین میتوانند به صورت دوره ای )روزانه ، هفتگی یا ماهیانه

 .ترافیک روزانه و دریافت هزینه بیشتر از اسپانسر و مخاطب خواهد شد

 

  دیکشنری:  

  Helloصورت فارسی معنی انگلیسی و در صورت ارسال کلمه التین معنی فارسی آن داده خواهد شد ، مثالدر صورت ارسال کلمه به 

 و دریافتی نیز مالحضه نمایید:ی و می توانید در بخش پیام های ارسال

 
 

 

  آب و هوا:  

 تهران  برای اطالع از وضعیت آب و هوای شهر خود کافیست نام شهر خود را با حروف فارسی ارسال کنید ، مثال 

 

  قیمت خودرو:  
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 سمندبرای دریافت قیمت خودرو کافیست نام خودرو را با حروف فارسی به شماره گیرنده ارسال فرمایید ، مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه در گوگل :  

  10تا  0، دقت نمایید که رتبه سایت در گوگل یک عدد بین  yahoo.com سایت رتبه این سایت به شما اعالم خواهد شد مثالبا ارسال آدرس 

 .می باشد

 
 

 

 

  اطالعات پرواز:  

 استانبولبرای اطالع از وضعیت پروازهای فرودگاه امام خمینی کد پرواز یا شهر مقصد را با حروف فارسی ارسال نمایید ، مثال 

 

 

 

 

 

  جستجوی دامنه:  

  Yahoo.com برای چک کردن آزاد بودن یک دامین نام دامین را بدون پسوند و پیشوند ارسال نمایید ، مثال
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 : قیمت ارز و سکه 

  دالر برای اطالع از قیمت سکه ، دالر ، طال میتوانید هر یک از این کلمات را با حروف فارسی ارسال نمایید، مثال

 .دریافت قیمت های به روز بازار کلمه بازار را ارسال نماییدبرای 

 دقت نمایید عنوان را مطابق با سرویس مورد نظر تنظیم نمایید ، برفرض برای قیمت دالر، عنوان را مانند جدول زیر تنظیم نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار ویژه 

 

  نوبت دهی:  

 .از طریق این بخش شما قابلیت فعالسازی نوبت دهی هوشمند را خواهید داشت 

 .کاربرد این بخش بیشتر برای نوبت دهی پزشکان ، آرایشگاه ها و ... خواهد بود

 .پس از ایجاد یک نوبت دهی جدید و تنظیم آن روی آیتم روزها کلیک کرده و روزها و ساعات مورد نظر را تنظیم نمایید

 .طب با ارسال کلیدواژه های نوبت میتواند نوبت های خالی را رزرو نمایدسپس مخا

 .برای مشاهده نوبت های رزرو شده روی آیتم نوبت ها کلیک نمایید

 ابتدا بر روی درج جدید کلیک نمایید:

 

 نمایید.عنوان انتخاب  در این بخش می توانیدعنوان :  .1

 قابلیت دریافت پیامک را دارد.شماره اختصاصی پنل شما می باشد که گیرنده:  .2
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 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای  فرستنده: .3

 .مخاطب ارسال می نماید

 .وقتی کاربر این کلید واژه را ارسال نماید، نوبت برایش ارسال می شودکلیدواژه دریافت نوبت:  .4

 دفی بودن عالمتدار باشد اولیندر صورتی که تصا وقت ها به صورت تصادفی انتخاب شود : .9

 .نوبت در یک روز به صورت تصادفی انتخاب خواهد شد 

  در صورتی که مایل هستید نوبت انتخابی مخاطب را تایید نمایید، نیاز به تایید نوبت باشد: .5

 را در این بخش تعیین می نمایید. کلیدواژه تایید نوبت

 متنی می باشد که در هنگام تایید نوبت به مخاطب ارسال می شود.  متن اعالم نوبت: .7

 ارسال می شود.به مخاطب این متن  ،در صورت تکراری بودن نوبتمتن نوبت تکراری:  .8

 در صورت آزاد نبودن نوبت، این متن به مخاطب ارسال می شود.متن عدم وجود وقت آزاد:  .1

 در صورتی که بخواهید فقط اعضای دفترچه تلفن قادر به محدود کردن به اعضای دفترچه تلفن:  .10

 د.توانید نوبت دهی را به دفترچه تلفن محدود نمایی دریافت نوبت باشند می

 زمان فعال بودن ماژول نوبت دهی را می توانید مشخص نمایید. اعمال بازه زمانی: .11

 

 

 .زمان مورد نیاز برای ویزیت هر فرد را نیز تعیین نمایید، برای هر روز زمان های ارائه ی خدمات را تعیین نمایید روزها:

 .دقت کنید که در صورتی که در یک روز میخواهید چند بازه زمانی تعریف کنید بازه ها نباید همپوشانی داشته باشند

 
 

دستی می توانید خودتان نوبت برای افراد در این بخش افرادی که نوبت دریافت نمودند را می توانید مالحضه نمایید، و همچنین به صورت  نوبت ها:

 .درج شده ارسال می شودموبایل ایجاد نمایید و با فعال نمودن گزینه پیامک اطالع رسانی یک نوبت به شماره 

 

 

 

 

 

 

 

  پیامک مناسبت:  
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 از طریق این سامانه می توانید مناسبت یا رویداد خاصی را به اعضای دفترچه تلفن تبریک گفته یا آن را یادآور شوید به عنوان مثال : 

 و .../ یادآوری سالگرد/ تذکر جهت شارژ حساب/ یادآوری تاریخ اتمام بیمه/ تبریک تولد

 نمایید.عنوان انتخاب  در این بخش می توانیدنوان : ع .1

 ساعت ارسال را نیز مشخص نموده تا پیامک حوالی آن ساعت ارسال شود. ساعت ارسال: .2

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای مخاطب فرستنده:  .3

 ارسال می نماید.

 همچنین میتوانید تعیین کنید که کدام تاریخ  ) تاریخ تولد یا تاریخ تاریخ ارسال:  .4

 ه تلفن مشخص می شود لحاظ شود.چدفتر مناسبت ( که در

 همچنین میتوانید تعیین کنید که کدام تاریخ  ) تاریخ تولد یا تاریخ تاریخ ارسال:  .9

 ه تلفن مشخص می شود لحاظ شود.چمناسبت ( که در دفتر

 .ارسال شودپیامک زودتر از موعد در این بخش می توانید  مشخص نمایید چند روز  .5

 متن پیامک خود را وارد نمایید ، میتوانید از مشخصاتی که در باالی فیلد  متن پیامک: .7

 پیامک نوشته برای جایگزین شدن در متن برای هر مخاطب استفاده کنید.به عنوان مثال 

 :اگر بخواهید تاریخ تولد دوستانتان را تبریک بگویید به صورت زیر عمل نمایید

 را به ادامه آن بیفزایید  "جان تولدت مبارک"سپس متن ، ابتدا روی کلمه نام کلیک کنید

 #firstname#جان تولدت مبارک  که در نهایت متن به صورت زیر خواهد بود:

 جایگزین خواهد نمود.از دفترچه تلفن سامانه به صورت خودکار نام مخاطب را 

  .گروه هایی که مایل هستید این پیامک مناسبت برای آنها فعال گردد را عالمت دار نمایید در این بخشگروه مخاطبین:  .8

 .چنین شما میتوانید چندین پیامک مناسبت برای گروه های مختلف دفترچه تلفن ایجاد نماییدهم

 

 :منشی 
 به ازای هر پیامکی که به سامانه ارسال می شود متنی را به عنوان پیشفرض به شماره ارسالی، ارسال نمائید. میتوانیداین قسمت  در

 نمایید.عنوان انتخاب  در این بخش می توانید:  منشی نوانع .1

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد. : شماره گیرنده .2

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای  : فرستندهشماره  .3

 مخاطب ارسال می نماید.

 در صورت وارد نمودن متن در مکان زیر یک پیامک با این محتوا برای متن پیامک:  .4

 .فرستنده پیامک ارسال خواهد شد

 

 

 

 

 انتقال پیامک: 
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 خود را به شماره مورد نظر خود ارسال کنید. در این قسمت شما می توانید یک نسخه از پیامکهای دریافتی

 کنید و سپس شماره هایی که  اول یکی از شماره های  پنل خود را که می خواهید درصورت دریافت پیامک یک نسخه از آن ارسال شود را انتخاب

 ثبت کلیک کنید.  دریافت کنند را در قسمت گیرندگان وارد کنید و روی گزینه می خواهید یک نسخه

 .نماییدبازه زمانی را هم تا زمانی که می خواهید این کار انجام شود تنظیم  

 

 

 :تحلیلگر 

 در این قسمت شما می توانید یک عنوان برای تحلیلگر خود درج نمایید. : تحلیلگرعنوان  .1

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد. : شماره گیرنده .2

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای مخاطب  : فرستندهشماره  .3

 ارسال می نماید.

4.  

 موبایل های فرستنده را تنظیم نماییدشماره  در این قسمت شما می توانیدشماره موبایل فرستنده: 

 ارسال خواهد کرد. نظر را تنها به این شماره ها، متن مورددر این حالت سامانه  (1121)مثال شروع با  

 با انتخاب یک شرط )به عنوان مثال شرط : شامل( و تنظیمدر این قسمت شما می توانید متن پیامک: 

 این کلمه که مخاطب هنگامی( 1کلمه یا کاراکتر موردنظر در قسمت روبروی آن، )به عنوان مثال: عدد 

 که در قسمت متن پیامک وارد کرده ایدمتنی  ،یا کاراکتر تنظیم شده را به شماره گیرنده ارسال نماید

 وی ارسال خواهد شد. برای 

 بخش ذخیره شود. در این بخش می توانید تنظیم نمایید که پیامک در کدام ذخیره پیامک در:

 نمائید. گردد را واردبرای مخاطب ارسال دراین بخش متن پیامکی که مقرر است  متن پیامک: .9

 یک نسخه از پیامک دریافتی شما به شماره های  بخشاین با درج شماره در  گیرندگان: .5

 درج شده نیز ارسال می گردد.

 ک نسخه از پیامک دریافتی به آدرس های ایمیلی که وارد می کنید ارسال ی ایمیل ها: .7

 خواهد شد 

 وارد نمایید  "info@yoursite.com" لطفا ایمیل ها را به صورت صحیح مانند

 در ابتدای ایمیل بپرهیزید  "www"و از قرار دادن 
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 از هم جدا نموده تا  |" ;, "میتوانید چند ایمیل را با کاراکتر جداکننده مانند  شما

 پیامک به صورت همزمان برای همه ایمیل ها ارسال گردد

 
 

  (:URLآدرس اینترنتی دریافت ) .8

 خواهد شدمورد نظر شما انتقال داده  URL یک نسخه از هر پیامک دریافتی به آدرس

 در وارد کردن آدرس اینترنتی دقت نمایید ، در صورت اشتباه بودن سرویس غیر فعال خواهد شد

 "http://www.yoursite.com/getsms.Php" وارد نمایید به عنوان مثال "www" و "//:http" آدرس را به همراه

 مک ، شماره گیرنده و شماره فرستنده استفاده کنیدبه ترتیب برای متن پیا "$FROM$" و "$TO$" و "$TEXT$" از پارامتر های

 جدا نمایید "&" پارامتر ها را با کاراکتر

 به آدرس مورد نظر ارسال خواهد شد "GET" اطالعات توسط متد

  : به عنوان مثال
 http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM 

 

 جدا نموده تا پیامک برای چند آدرس به صورت همزمان ارسال شود |",  ";را با کاراکتر جداکننده مانند  URL عالوه بر این میتوانید چند

 

 .تلفن اضافه می نمایداین گزینه اعتبار مورد نظر را به مخاطب شما در دفترچه   میزان اعتبار مخاطب: .1

 

 

 

 

 :ایمیل پیامک 

 شود.که وارد می کنید ارسال  هایی ایمیلیک نسخه از پیامک دریافتی به آدرس  تنظیم نمایید که در این قسمت شما می توانید

 
 

  عنوان ایمیل پیامک خود را درج نمایید.در این قسمت شما می توانید  : ایمیل پیامکعنوان  .1

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد. :  شماره گیرنده .2

 مخاطبشماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای  : فرستندهشماره  .3

 ارسال می نماید. 

 زمان فعال بودن ایمیل پیامک را می توانید مشخص نمایید. اعمال بازه زمانی: .4

 لطفا ایمیل ها را به صورت های مورد نظر خود را وارد نمایید. در این بخش ایمیل ایمیل ها: .9

 در ابتدای  "www"وارد نمایید و از قرار دادن  "info@yoursite.com" صحیح مانند

 .ایمیل بپرهیزید

 مه ایمیل ها ارسال گردداز هم جدا نموده تا پیامک به صورت همزمان برای ه |" ;, "شما میتوانید چند ایمیل را با کاراکتر جداکننده مانند 

 

 :ارسال از موبایل 

  .شما قادر خواهید بود بدون نیاز به اینترنت از هرجایی با یک پیامک به گروه های مورد نظر پیامک ارسال کنید "ارسال از موبایل"از طریق 

http://www.yoursite.com/getsms.aspx?to=$TO$&body=$TEXT$&from=$FROM
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 .گزینه درج پیامک از موبایل جدید کلیک می کنید یابتدا رو

 

 

  عنوان ایمیل پیامک خود را درج نمایید.در این قسمت شما می توانید  : ایمیل پیامکعنوان  .1

 شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد. :  شماره گیرنده .2

 مخاطبشماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای  : فرستندهشماره  .3

 ارسال می نماید. 

 حرفی است به عنوان رمز عملیات 4یک کلیدواژه که یک عدد یا جمله در این بخش  : کلیدواژه .4

 وارد نماید ، سعی کنید این کلیدواژه یک عدد رند نباشد. 

 درج شماره های آشنا کامال اختیاری است ، در صورتی که این بخش را رها شماره های آشنا:  .9

 واژه را دارند میتوانند از سامانه استفاده کنند ولی برای افزایش دتمام کسانی که کلی،کنید 

 .امنیت میتوانید این امکان را فقط به برخی شماره های خاص محدود نمایید

 گروه های مورد نظر خود را عالمت دار کنید.در این بخش گروه مخاطبین:  .5

 

 

 

 

 

  : مشخص نمودید با فرمت زیر ارسال نماییدبرای ارسال گروهی کافیست یک پیامک به شماره گیرنده که   

@sms@کلیدواژه @متن پیامک 

  : باشد 1234به عنوان مثال اگر کلیواژه من   

@sms@1234@salam  
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 :کاربران 

 در این قسمت شما می توانید کاربر تعریف کنید و به میزان دلخواه اعتبار و دسترسی به آن اختصاص دهید. 

 .اطالعات کارمندان را با دقت وارد نمایید ، ایمیل و شماره موبایل بسیار مهم می باشندنمایید، سپس  کلیک جدید کارمنددرج روی گزینه بر  ابتدا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یک رکورد برای شما اضافه می گردد:پس از ثبت کاربر 

 

 

 

 

 

 نمایید.در این بخش می توانید نام کاربر خود را جستجو  کلیدواژه:

 د.تنظیم نمایی و...کشور فعال و یا غیرفعال بودن ،  وضعیتدر این بخش می توانید جستجوی خود را با گزینه هایی شامل  جستجوی پیشرفته :

 .یداستفاده نمایاز این بخش جهت ارسال مدارک خود از قبیل کپی کارت ملی ، کپی قبض تلفن ثابت ، کپی قبض موبایل ، انواع مجوز ها و... : مدارک

 می توانید اطالعات کاربر را تغییر دهید. از این بخشجزئیات: 

 .یک یا چند شماره به کارمند بدهیداین منو از طریق  شماره ها :

 ار باعث تعیین کنید که این ک کلیدواژهدقت داشته باشید اگر یک شماره را به بیش از یک نفر اختصاص دهید باید برای کاربران دوم به بعد  نکته:

ن ترتیب یمی شود که کاربرانی که کلیدواژه دارند دریافت پیامک نداشته باشند مگر اینکه کلیدواژه در متن پیامک ارسالی وجود داشته باشد که به ا

 فقط کاربری پیامک را دریافت می کند که کلیدواژه آن در متن پیامک باشد.

 عمومی حتما باید کلید واژه تعریف نمایید .برای اختصاص شماره های 

 .به کارمند مورد نظر دسترسی های مورد نیاز را تخصیص دهیداین بخش  می توانید از  : دسترسی
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 .استفاده نمایید ، اعتبار تخصیص داده شده از اعتبار شما کسر خواهد شد این بخشبرای تخصیص اعتبار به کارمند از اعتبار: 

 و ... را مشاهده نمایید. مجموع پرداختی، دفعات وروددریافتی، پیامک های ، پیامک های ارسالیدر این بخش می توانید عملکرد کاربر مانند : عملکرد

 با زدن این گزینه از پنل خود خارج شده و به پنل کاربرتان وارد می شوید. نمایش پنل:

 از این بخش می توانید کاربر ایجاد شده را حذف نمایید. حذف:

 .شما مجوز حذف این کاربر را نداریداگر کاربر شما اعتبار داشته باشد ،  نکته:

 گزینه ارسال پیامک می توانید به این کاربران پیامک ارسال نمایید. با انتخاب کاربران خود و انتخاب نمودنارسال پیامک: 

 چاپ نمایید.اسامی از لیست آنها و یا گرفته می توانید از کاربرانتان در یک فایل اکسل خروجی  چاپ:خروجی اکسل/ 

 

 وپ(WAP): 
 

 می باشد ، تفاوت  MMS بسیار شبیه ارسال  WAP Push ارسال 

 بر عهده گیرنده بوده در حالی که  WAPاصلی در این است که هزینه 

MMS را فرستنده پرداخت می نماید. 

 

 

 شما عالوه بر ارسال عکس ، فیلم ، برنامه و فایل های مختلف 

 .می توانید یک آدرس اینترنتی را نیز برای گیرنده ارسال نمایید

 

 

 

 :کارت ویزیت 
 شما در این قسمت می توانید اطالعات خود را وارد کنید و به اشخاص مورد نظر ارسال کنید.

 در صورت ذخیره این پیام می تواننداز اطالعات شما در بخش دفترچه تلفن  پیامکگیرندگان 

 خود استفاده کنند.

 ) اطالعات شما در بخش دفترچه تلفن ذخیره می شود (

 

 .ارسال می کند به نوع گوشی هم بستگی دارد vcardاین ماژول چون به صوررت 

 

 

 

 پشتیبانی 
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 :پشتیبانی 
 پیغام ها، سواالت، انتقادات و پیشنهادهای خود را به ما انتقال دهید و پاسخ آن را دریافت کنید.ر این قسمت شما می توانید د

  واست درخ"در صورتی که در حین کار با سامانه سوال یا مشکلی برای شما به وجود آمده یا درخواستی دارید میتوانید با کلیک بر روی گزینه

 .میگویند تیکتبه این کار ایجاد آنرا مطرح فرمایید ، که در اصطالح  "جدید

 هک از طریق تیکت درخواست های شما به صورت کتبی ثبت شده و قابل استناد و پیگیری خواهد بود ، برخالف تماس تلفنی و محاوره شفاهی 

 .، همچنین درخواست شما دقیقا به واحد مربوط ارجاع میگردد نمیباشد استناد قابل

 صورت آفالین بوده و باید منتظر بمانید تا کارشناسان پاسخ شما را بدهند، بنابراین از تکرار ارسال درخواست  دقت نمایید سامانه پشتیبانی به

 .خودداری کنید

 هنگامی که درخواست شما توسط کارشناسان پاسخ داده شود توسط ایمیل یا پیامک آگاه خواهید شد. 

 الع رسانی برای شما ارسال میشود پاسخ ندهید چرا که هیچ گاه به دست ما نخواهد به هیچ عنوان به ایمیل اطالع رسانی یا پیامکی که جهت اط

 .رسید

  در صورتی که درخواستی ایجاد کرده اید و بخش پشتیبانی پاسخ شمارا داده اند و مایل هستید مجددا پاسخ دهید از ایجاد تیکت جدید

 .خودداری نمایید و در همان محاوره درخواست خود را ارائه دهید

  در صورتی که مایل هستید موضوع جدیدی را مطرح نمایید از طرح آن در تیکت های موجود خودداری نمایید ، برای موضوع جدید درخواست

 .جدید ایجاد نمایید

 ر یک گاین موضوع را در نظر بگیرید که واحد پشتیبانی در جریان مشکل شما نیست و شما باید مشکل را به صورت کامل شرح دهید ، مثال ا

 .پیامک در تاریخ مشخصی ارسال نشده است باید متن پیامک ، تاریخ و ساعت و شماره ای که از آن ارسال کردید را ذکر نمایید

  باشد بدین معنی است که توسط تیم پشتیبانی خوانده شده و به واحد مربوطه  "مالحظه شده در حال بررسی"در صورتی که وضعیت تیکت

 .راین باید منتظر پاسخ بمانیدارجاع شده است ، بناب

  اگر وضعیت تیکت شما بسته است )عالمت ضربدر قرمز رنگ ( یعنی نیازی به ادامه ی محاوره وجود ندارد یا تیکت شما طبق اصول فوق نبوده

 .است

 به صورت زیر عمل نمایید: درخواست جدیدپس از انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "و... مشکل، درخواست، سوال، سالم"لطفا یک عنوان مناسب برای درخواست خود انتخاب کنید و از قرار دادن عنوان های کلی مانند  عنوان: .1

 .جدا خودداری کنید چرا که تیکت شما پاسخ داده نخواهد شد
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سریعتر پاسخ داده می شود لطفا فقط برای کارهای فوریت را بر حسب نیاز انتخاب نمایید ، از آنجایی که درخواست های با فوریت باال  فوریت: .2

 .ضروری از این فوریت استفاده نمایید

 در این بخش می توانید متن خود را وارد نمایید. متن: .3

 .دقت نمایید که ارسال تیکت همانند یک نامه رسمی می باشد بنابراین از ادبیات رسمی استفاده نمایید  نکته:

ول عالمت سوال )؟؟؟؟؟( یا عالمت تعجب )!!!!( خودداری نمایید چرا که متن شما را از حالت رسمی خارج کرده و تاثیر از بکار بردن تعداد غیر معم

 .منفی روی خواننده میگذارد 

رسی ) فا بسیار اهمیت دارد که در استفاده از سیستم پشتیبانی تنها از حروف و زبان فارسی استفاده شود. استفاده از حروف انگلیسی برای زبان 

 .فینگلیش ( مطلوب نمی باشد

 فایل های خود را پیوست نمایید.در این بخش می توانید  ضمیمه: .4

 

 :راهنمای سامانه 

 .در این قسمت شما می توانید راهنمای سامانه و وب سرویس را به همراه نمونه کدها دانلود کنید

 .دانلود کنیدهمچنین می توانید آخرین نسخه مرورگرها را نیز از این قسمت 
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 :کنترل از راه دور 

 در این بخش می توانید با موبایل خود از راه دور سامانه خود را کنترل نمایید

 .ماییدندقت نمایید برای استفاده از تمامی بخش های زیر فقط میتوانید از شماره موبایل اصلی پنل کاربری جهت ارسال کد به سامانه استفاده نکته: 

 

 ارسال پیامک تکی 

 ، مثال:جهت ارسال پیامک تکی کد زیر را از تلفن همراه به خط اختصاصی سامانه خود ارسال فرمایید

@send@شماره@متن 

@send@912000@متن... 

  

 ارسال پیامک گروهی 

 .مراجعه نمایید ارسال از موبایلبرای ارسال پیامک گروهی از تلفن همراه به بخش 

  

  مشاهده میزان اعتبار 

 مثال: ،برای مشاهده اعتبار پنل خود کد زیر را از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید 

@credit@ 

 پیامک های دریافتی 

 : پیامک های دریافتی کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نماییدبرای مشاهده خالصه وضعیت 

@inbox@ 

 پیامک های ارسالی 

 : برای مشاهده تعداد پیامک های ارسالی کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید

@outbox@ 

 جستجوی مخاطب 

 مثال:،  از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نماییدجهت جستجو یک مخاطب داخل دفترچه تلفن خود کد زیر 

@contact@کلیدواژه 

@contact@رضا 

 استعالم شماره 

 مثال: ، جهت استعالم شماره اختصاصی کد زیر از تلفن همراه به خط اختصاصی خود ارسال نمایید

@number@شماره 

@number@100012345 
 
 

 ویژه نمایندگان

 مشاهده محتوای یک تیکت 

 مثال: ،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 

@ticket@1234 

 پاسخ به تیکت 

 مثال: اختصاصی خود ارسال نماییدجهت ارسال پاسخ به یک تیکت کد موجود در پیامک هشدار تیکت را به صورت زیر از تلفن همراه به خط 

http://www.farapayamak.com/?module=FromMobile
http://www.farapayamak.com/?module=FromMobile
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@rticket@code@پاسخ 

@rticket@1234@پاسخ تیکت شما 

 شارژ کاربر 

 تجهت تخصیص شارژ به کاربر کد زیر را از موبایل ثبت شده در سامانه به خط اختصاصی خود ارسال کنید ، دقت کنید که اگر پنل شما ریالی اس

 مثال: ،نام کاربر مورد نظر را وارد کنید username د وارد نموده و به جایاعتبار را به ریال و اگر عددی هستید به عد

@charge@username@اعتبار 

@charge@ali@10000 

 

 

 تنظیمات 

 :تغییر رمز 

 این قسمت شما می توانید رمز عبور سامانه خود را تغییر دهید.در

 

 

 

 :تنظیمات 

شماره پیش فرض سامانه خود را  شماره وجود داشته باشد شما در این قسمت می توانید به دلیل این که روی هر سامانه ممکن است بیش از یک

 مشخص کنید.

 

 

 

 :پرداخت ها 

 مشاهده و یا جستجو نمایید. (الکترونیکی، فیش بانکی و کارت شارژ  ) را با انتخاب نوع پرداختدر این بخش می توانید پرداخت های خود 
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 :انتقال ترافیک 

 .اس ام اس های دریافتی خود را در سایت مورد نظر مشاهده کنید Urlدر این قسمت شما می توانید با وارد کردن یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تراکنش های مالی 

ود خشما در این قسمت می توانید تراکنش های مالی خود را چک کنید همچنین می توانید به کمک گزینه تنظیمات پیشرفته تراکنش های مالی 

 در یک بازه زمانی خاص را مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متون سریع 

 و از آنها به صورت آماده استفاده کنید. در این قسمت شما می توانید تعدادی متن وارد کنید )متونی که استفاده بیشتری دارند(

 این کار باعث افزایش سرعت و کمتر شدن ضریب خطا می شود.

 باالسمت چپ متون قرار دارد   که در قسمت یآماده کافیست روی عالمتبرای استفاده از این متون 

 عالمت فوق وجود دارد ( به این ترتیب شما متون از ، کلیک کنید ) هر جایی که محل نوشتن متن باشد

 پیش تعریف کرده خود را می توانید ببینید و با کلیک بر روی آن ، متن مورد نظر خود را انتخاب کنید.
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 شماره: سفارش 

 لطفا قبل از استعالم شماره تعرفه شماره ها را مالحظه نمایید 

 دقت نمایید که هزینه شماره از حساب شما کسر خواهد شد 

 لطفا به موارد زیر دقت نمایید : 

o  بازگردانده از استعالم بی مورد و یا سفارش شماره تستی جدا خود داری نمایید چرا که هزینه به صورت خودکار کسر شده و

 نخواهد شد

o  پروسه استعالم شماره کمی زمان بر بوده بنابراین تا دریافت پاسخ استعالم صبر نموده و از پیگیری های مکرر از بخش پشتیبانی

 خود داری فرمایید

o  ساعت زمان نیاز است 48الی   24از زمان پرداخت تا فعال شدن شماره 

o ت که اوپراتورها ارائه می نمایند قیمت های ارائه شده بر اساس قیمت هایی اس 

o  در صورتی که شماره در ساعت غیر اداری استعالم یا پرداخت شود در اولین ساعت اداری روز بعد پیگیری خواهد شد ، به عنوان

 پرداخت یا استعالم شود نتیجه آن روز شنبه اعالم خواهد شد 12مثال اگر شماره ای پنجشنبه ساعت 

 

 

 

 

 ین بخش می توانید سفارشی یا غیرسفارشی بودن خط خود را انتخاب نمایید.در انوع شماره :  .1

در صورت نیاز به خط غیر رند، نوع در صورتی که خط شما سفارشی باشد، دراین قسمت شماره خود را وارد می نمایید. شماره درخواستی:  .2

برای شما در نظر بگیرد ، اینگونه شماره ها که توسط خود  شماره را غیر سفارشی تنظیم نمایید تا خود سیستم به صورت تصادفی یک شماره

 .سامانه به صورت تصادفی ایجاد میگردد با تعرفه غیر رند ارائه می شود

در صورتی که شماره را برای و  در صورتی که یک شماره را جهت تخصیص به کاربر خود میخواهید ، کاربر مورد نظر را انتخاب نماییدکاربر:  .3

دقت نمایید شماره تنها در پنل کاربری که خط برای وی درخواست شده است  .خودتان میخواهید نام کاربری خودتان را انتخاب نماییداستفاده 

 قابل استفاده خواهد بود.

اربری ا نام کدر صورتی که تعداد کاربران شما زیاد بوده و میخواهید در لیست جستجو نمایید کافیست بخشی از نام ، نام خانوادگی یجستجو:  .4

 .را کلیک نمایید  فرد مورد نظر را در فیلد جستجو وارد کرده و گزینه 

 .جدا خودداری نمایید ...(از نوشتن متن های غیر ضروری در بخش توضیحات )مانند باتشکر ، لطفا پیگری نمایید وتوضیحات:  .9
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  3و  ...1نحوه سفارش خطوط... : 

م به شما اعالسامانه کافیست خط را انتخاب و گزینه تایید را بفشارید ، در صورتی که خط آزاد نباشد  3000و  1000جهت استعالم آزاد بودن خطوط 

 توجه به، در این مرحله خط مورد نظر شما استعالم شده و در صورت تمایل با را به شما اعالم می نماید  قیمت، و در صورت آزاد بودن نمودخواهد 

ثبت از سمت اپراتور  برای شماساعت اداری  48الی  24از  خط پسو مبلغ اعالم شده می توانید با فشردن دکمه ثبت خط مورد نظر را سفارش دهید. 

 می شود.

 

  9نحوه سفارش خطوط... : 

  در حال بررسی در حالتوضعیت شماره شماره ،  درخواست ازباید از اپراتور استعالم گردد ، بنابراین پس  2000وضعیت آزاد بودن خطوط 

عیت در وضموردنظر آزاد بود،  و اگر شماره می شود در حال استعالموضعیت شماره  ،که شماره از طریق اپراتور استعالم می گرددزمانییرد، و می گ قرار

قرار خواهد گرفت. در این حالت کاربر می تواند در صورت تمایل و با توجه به قیمت اعالم شده در لیست مربوط به شماره  شماره آزاد جهت ثبت

 هزینه سفارش خط را جهت درخواست ثبت، پرداخت نماید.   پرداختهای سفارش داده شده، با زدن دکمه 

 

 

ر د  .می گردد پرداخت شده منتظر ثبت   خواهد بود. پس از پرداخت هزینه به اپراتور، وضعیت شماره پرداخت شدهدر این حالت وضعیت شماره 

قرار می گیرد. دراین حالت شماره در پنل کاربری که خط برای وی  ثبت شده این صورت پس از ثبت شماره توسط اپراتور، شماره در وضعیت 

 درخواست را می توانید از قسمت تنظیمات ، سفارش شماره پیگیری بفرمائید.  می شود. تغییر در وضعیتدرخواست شده است، ثبت 

 

 

 نکات:

که کاربر درخواست می دهد )اعم از رند یا غیر رند ( سفارشی و شماره هایی که  اپراتور انتخاب می کند )غیر رند( غیر   1000شماره های اپراتور 

 سفارشی محاسبه می شود .

 غیر رند محاسبه می شود .  3000اپراتور   شماره های در خواستی از

 شماره های درخواست شده توسط هر کاربر مخصوص همان کاربری بوده و قابل انتقال به کاربر دیگر نمی باشد. 

 را از طریق تیکت اعالم نمایید . 3000رقمی اپراتور   8شماره  های 

  سفارش خط ثابت:نحوه 

تلفن ثابت خود و از طریق این پنل ، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند و بدین  توانند با شمارهبت میبه واسطه این سرویس، مشترکین تلفن ثا

به عنوان شماره  021، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پیش شماره 3000و  2000، 1000ترتیب به جای پیش شماره های مجازی 

پیامک های خود را ارسال و پیامک  02123495781میتوانید از شماره  100023495781فرستنده، به کار ببرند. به عنوان مثال به جای شماره 
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س از تکمیل فرم ثبت نام و خرید پنل کاربری یا نمایندگی اقدام به سفارش خط ثابت مخاطبین را دریافت نمایید . متقاضیان سرویس می توانند پ

 .خود نمایند 

 

 : مدارک مورد نیاز جهت سفارش خط 

 کپی کارت ملی صاحب خط .1

 اصل و کپی آخرین قبض تلفن ثابت به نام مالک خط .2

 و بارگزاری آن توسط فرم زیر لود و تکمیل فرم ثبت نامدان.3

 

 نکات:

 .فرم ثبت نام الزاما باید توسط مالک خط پر شود و هرگونه مغایرت توسط مخابرات چک شده و پیگرد قانونی خواهد داشت .1

 .ال میگرددکاربر موظف است اصل فرم و قبض را ظرف مدت یک هفته ارسال نماید در غیر این صورت خط غیر فع .2

 .در صورت واضح نبودن فایل های ارسال مدارک عدم تایید شده و روند خرید خط به تعویق خواهد افتاد .3

 .کیلوبایت باشد 900حجم فایل حداکثر باید  .4

 

http://www.farapayamak.com/files/021.pdf

