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 صفحه نخست :

 .خواهید شد پنل مدیریت وارد  و انتخاب آیکون پنل مدیریت در باالی صفحه  پیام کوتاه سامانهپس از ورود به 

 
 

  : گزارشات

 .ارائه می شودما در هنگام ورود به پنل مدیریت در صفحه نخست یک سری گزارشات از کارکرد سامانه به ش

  بر حسب زمان "خودکار"یا  "دستی"د حالت به روز شدن گزارشات را به صورت ییک لیست بازشو وجود دارد که میتوان این بخشدر 

 صفحه استفاده کنید . (refresh)خاصی تنظیم نمایید ، همچنین میتوانید از آیکون سبز رنگ برای به روز کردن 

 

 ی گردد ، پیام های صورتی رنگ حالت اضطراری داشته و در صورت بر طرف نشدن باعث بروز اختالل در مدرج  های سیستمپیام گزارشات  در باالی صفحه

 . سامانه می گردد بنابراین به پیام های هشدار صورتی رنگ توجه بفرمایید ، پیام های کرم رنگ جهت اطالع شما می باشند

 
  سامانه را دانلود و مطالعه نمایید.در بخش راهنمای سامانه می توانید راهنمای 

 در بخش میانی گزارش ورود و خروج آخرین زمان و تاریخ ورود شما را به سامانه نشان می دهد. 

 کل ، داد کل شماره های اختصاصی، تعاعتبار نمایندهه، کاربران باقی ماند، کاربران ثبت شده، کل کاربران بالقوه پیامک ها یک گزارش کلی از خالصه گزارش

، اعتبار تخصیص داده شده به شما ارائه رداخت های موفق امروز، پعداد پیامک های ارسالی امروز، تمانیتورینگ پیامک های ارسالی، اعتبار تخصیص داده شده

 می نماید.

  هنگامی که شما به عنوان یک نماینده به کاربر یا نماینده تان، تعدادی کاربر اختصاص می دهید، این تعداد کاربر از کل کاربرانی که شما :کاربران بالقوه

شده و درصورتی که بت می توانید داشته باشید کسر می گردد . درصورتی که نماینده مذکور کاربر مورد نظر را مورد استفاده قرار دهد، این کاربر جزء کاربران ث

کاربر  01کاربر را دارید و به یکی از نمایندگانتان  011کاربر مورد نظر استفاده نشود، در کاربران بالقوه محاسبه می گردد. به عنوان مثال شما اجازه تخصیص 

کاربر جزء کاربران ثبت  2است. در این وضعیت  کاربری که دارد را اختصاص داده 01کاربر از  2اختصاص میدهید. فرض کنید که نماینده مذکور فعال فقط 
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کاربر برای  01کاربر داشتید، در حال حاضر فقط  011کاربر جزء کاربران بالقوه هستند. نکته قابل ذکر اینکه شما به عنوان نماینده ای که در ابتدا  33شده، 

 کاربر اختصاص دهید با اخطار سامانه مواجه می شوید 01 اختصاص دادن در پنلتان موجود است، بنابراین اگر بخواهید به نماینده بعدی

 .در این قسمت کلیه پیامک هایی را که کاربرانتان در هر لحظه ارسال می کنند را مشاهده می فرمایید :مانیتورینگ پیامک های ارسالی

 ه عمل آید.توجه فرمایید مانیتورینگ پیام ها در هر لحظه باید انجام شود تا از بروز مشکل جلوگیری ب

 

 تابلو اعالنات:

 می توانید اطالعات و پیغام های جدید مورد نظر خود را درج نمایید تا همکاران شما بتوانند آنها را مالحضه نمایند.از طریق این بخش 

 توجه داشته باشید دسترسی مشاهده صفحه نخست پنل مدیریت را به همکار مورد نظرتان داده باشید.

 

  : تعرفه ها

بازه مورد نظر برای تعرفه را  کلیک نموده و  "درج تعرفه جدید"گزینه بر روی  از هرچیز  باید تعرفه ارسال و دریافت پیامک را ایجاد بفرمایید ، برای اینکار قبل

 تنظیم و سپس یک نام برای این تعرفه وارد نمایید .

 ادامه همین راهنما ) در بخش مربوط به بسته ها و تعرفه های ثابت و متغیر( ارائه گردیده است.* برای درج بازه ها و دلیل انجام تعریف بازه، توضیحات کاملی در 

 
 زیر دقت بفرمایید :نکات  به

 باشد . 0111و نباید از شروع شود 01111بازه دوم باید از ریال تعریف کردید  01111تا  1، مثال اگر یک بازه بین عرفه نباید همپوشانی داشته باشندبازه های ت .0

تا  0111تعریف کنید یک فاصله بین  01111تا  0111است اگر تعرفه دوم را بین  0111تا  1بین بازه ها نباید فاصله بیافتد ، مثال اگر تعرفه اول شما بین  .2

 ایجاد خواهد شد که باعث بروز مشکل در هنگام پرداخت کاربر خواهد شد . 0111

 

 نمایندگی عددی و ریالی این بخش در ادامه توضیح داده شده است.با توجه به پنل  مدیریت قیمت:

 از این بخش می توانید تعرفه خود را ویرایش نمایید و یا وضعیت نمایش آن را تغییر دهید. ویرایش:

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

 

 نمایندگی عددی:

 مشخص نمایید.به ریال این تعرفه را  پایه قیمت مشاهده می فرمایید، در این قسمت می توانید "پایه قیمت"با عنوان در هنگام درج تعرفه جدید گزینه ای 

 به صورت اتوماتیک درج گردیده است . )پیش شماره اپراتورها( تمامی گروه هامدیریت قیمت تعرفه  پس از درج تعرفه با کلیک بر روی گزینه

از خطوط  فارسیتعرفه پیامک ه نمایید که ظریال تعریف کرده باشید ، در مدیریت قیمت می توانید مالح 01جاد شده پایه قیمت خود را برفرض اگر شما در تعرفه ای

 و به صورت زیر محاسبه می شود: می باشد 0 برابر با 0111
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  .9×1= .9ریال  

 شکل محاسبه می شود:، به این  باشد 2403 برابر با 0111از خطوط  التینپیامک  تعرفهو اگر 

  .9×90.2= 99309ریال 

 تعیین نمایید. تغییر پایه قیمتتعریف نمایید و سود خود را با  پیش فرضرا برابر با ضرایب تعیین شده در هر بخش توصیه می گردد ضرایب اکیدا 

 نکات:

 شـید از بخش ویرایــرفه ها می توانـر برخی از تعدر صورت نیاز به تغیی .0

 نمایید.اقدام 

 یا  رــبزرگتفرمایید باید  ایید که مبالغ و ضرایبی که وارد میــدقت نم .2

 .تعرفه های خودتان باشد مساوی

 ل ـرانســاره های ایـ: هزینه پیامک های ارسالی به شملـرانســضریب ای .3

 .در این ضریب ضرب خواهد شد

 ایالی از طریق ارسال منطقه ــ: هزینه پیامک های ارسضریب هدفمند

 .)هدفمند( در این ضریب ضرب خواهد شد 

 ضریب سرویس ها: این ضرایب مربوط به پیامک های ارسال شده از بخش

 ، که به ازای هر ارسالی که ازاین بخش صورت پذیرد،سرویس ها می باشد

 به عنوان مثالهزینه با توجه به ضرایب ثبت شده از کاربر کسر می گردد. 

 سرویس هایی مانند؛ آب و هوا، دیکـشنری، رتبه درگوگـل، جستــجـوی 

 پرواز و ...  .دامنه، اطالعات 

 :ریالینمایندگی 

بخش پائین می توانید تعرفه های موردنظر خود را  در در باالی صفحه مشاهده میفرمایید. ،«ریال»را بر حسب واحد  تعرفه های خود "مدیریت قیمت"در قسمت

 : باشد. برای مثال مساوییا  و بزرگترتعرفه خودتان  از تعریف نمایید، که این تعرفه ها می بایست درج قیمت جدیدبه کاربران از بخش  جهت ارائه

 ریال        01با تعرفه  0111از خطوط  فارسیتعرفه پیامک ه نمایید که ظمالح این بخش می توانیددر خریداری کرده باشید  Dاگر شما نمایندگی ریالی کالس 

 (ریال تعریف شده باشد 01باید عددی بزرگتر از  دهیجهت سودزیرا ) را در مقابل گزینه فارسی قرار دهید. 01نباید عددی کمتر از  و برای کاربرانتان  می باشد

 ات:نک

 رفه ها ـر برخی از تعنظر، در صورت نیاز به تغیی پس از ثبــت گــروه مورد .0

 نمایید.اقدام  شـید از بخش ویرایــمی توان

 یا  رــبزرگتفرمایید باید  ایید که مبالغ و ضرایبی که وارد میــدقت نم .2

 .تعرفه های خودتان باشد مساوی

 ضرایب:  .3

 ضریب دریافت: در صورت تمایل به کسر هزینه از کاربر بابت پیام های 

  نمائید.دریافتی، می توانید ضریب دلخواه را در گروه موردنظر درج 

 به ازای هر پیامک دریافتی در پنل، هزینه مذکور از پنل کاربر در اینصورت 

 کسر می گردد.

 ل ـرانســاره های ایـل: هزینه پیامک های ارسالی به شمـرانســضریب ای

 .در این ضریب ضرب خواهد شد
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 .)هدفمند( در این ضریب ضرب خواهد شد الی از طریق ارسال منطقه ایــ: هزینه پیامک های ارسضریب هدفمند

 سرویس ها می باشد، که به ازای هر ارسالی که ازاین بخش صورت پذیرد، ضریب سرویس ها: این ضرایب مربوط به پیامک های ارسال شده از بخش

 دامنه، ، رتبه درگوگـل، جستــجـویکـشنریسرویس هایی مانند؛ آب و هوا، دی هزینه با توجه به ضرایب ثبت شده از کاربر کسر می گردد. به عنوان مثال

 اطالعات پرواز و ...  .

  : بسته ها

به شما کمک می کند، در هنگام فروش پکیج های متنوعی را به کاربر ارائه می گردد و  از پیشفرض ها و دسترسی ها برای شما فراهم ای بسته ها مجموعهبا درج 

 همچنین در هنگام درج کاربر به صورت خودکار مقادیر پیشفرض و همچنین دسترسی ها را به کاربر تخصیص می دهد .دهید . 

 یک صفحه جدید مشاهده میکنید که شامل بخش های متعدد میباشد : "درج بسته جدید"با کلیک کردن بر روی گزینه

 .ظیم نماییدرا تندسترسی ها ت نمایید که پس از درج بسته جدید حتما قد*

 .یک نام دلخواه است که بتوانید بسته های مختلف را از هم تفکیک نماییدنام بسته:   .1

 میتوانید از میان تعرفه هایی که در مرحله قبل تعیین کرده اید یک تعرفه را به صورت  تعرفه: .9

 .پیشفرض برای هر بسته قرار دهید

 ارسال، چند پیامک می تواند ارسال نماید.تعیین می کند که کاربر در هر بار :  محدودیت ارسال .3

 .حجم ارسالی کاربر در یک روز را مشخص می نمایید:  محدودیت روزانه ..

 در صورت داشتن چند قالب گرافیکی میتوانید قالب گرافیکی مورد نظر را به یک قالب گرافیکی: .5

 .قرار دهید )پیشفرض سیستم( Defaultبسته تخصیص بدهید و یا بر روی گزینه 

 مدت زمان پیشفرضی است که کاربر میتواند از سامانه استفاده کند.اعتبار زمانی:  .6

 اعتبار پیشفرض .7

 در اختیار است که به صورت پیشفرض )به تعداد پیامک(میزان اعتباری )نمایندگی عددی(:

 .نمایید یا اعتبار هدیه استفاده برای تخفیف و یدقرار خواهد گرفت ، از این گزینه میتوانکاربر

 پیامک را به صورت هدیه به کاربران خود اختصاص دهید. 01مثال میتوانید  به طور 

 است که به صورت پیشفرض در اختیار )ریال(میزان اعتباری اعتبار پیشفرض )نمایندگی ریالی(:

  برای تخفیف و یا  اعتبار هدیه استفاده کرد. یدکاربر قرار خواهد گرفت ، از این گزینه میتوان

 ریال را به صورت هدیه به کاربران خود اختصاص دهید. 01111مثال میتوانید  به طور 

 قیمت بسته .2

میزان قیمتی است که برای بسته )پنل( خود تعریف می نمایید. توجه داشته باشید قیمت بسته را باید با توجه به تعرفه ای که برای بسته  )نمایندگی عددی(:

ریال  011،111ریال تعیین کرده باشید و بخواهید قیمت بسته را  01طورمثال اگر تعرفه هر پیامک برای این بسته را خود تعریف کرده اید تعیین کنید. به 

است را در قیمت بسته  0000400ریال) که تعرفه پیامک بسته شما می باشد( می کنید و نتیجه که عدد  01ریال را تقسیم بر  011،111تعریف نمایید باید 

 پیامک است. 0000400راین قیمت بسته معادل قرار دهید. بناب

 میزان قیمتی است که برای بسته خود تعریف می نمایید. (:ریالی)نمایندگی 

 میتوانید نوع کاربرتان را مشخص نمایید. )در حال حاضر این گزینه غیر فعال میباشد.(نوع کاربر:  .9

این بسته میتوانند مطرح نمایند و تا زمانیکه این تعداد تیکت از طرف نماینده پاسخ داده تعداد حداکثر تیکتی است که کاربران  حداکثر تیکت در آن واحد: ..1

 نشده باشد، کاربر نمی تواند تیکت جدیدی ارسال نماید.

تعداد شماره استعالم تعداد حداکثر شماره هایی است که کاربران این بسته میتوانند استعالم نمایند و تا زمانیکه این  حداکثر استعالم شماره در آن واحد: .11

 نشده باشد، کاربر نمی تواند شماره جدیدی استعالم نماید.

برای این  )که در قسمت تعرفه ها در بخش بازه قیمت لحاظ کرده اید( ، بازه های تعرفهرا عالمتدار کنید "تعرفه ثابت"ک در صورتیکه تی :و متغیر تعرفه ثابت .19

تغییر نخواهد کرد  آنهاتعرفه  ،چه هر عدد دیگرید، نیک ریال شارژ انجام دهچه  ،که از این بسته استفاده می نمایندکاربرانی یعنی ، غیر فعال خواهد شد بسته 

 هزینه ارسال پیامک برای کاربر ثابت خواهد بود. و
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)که در قسمت تعرفه ها  بازه های تعرفهفعال نکرده باشید )تعیین تعرفه متغیر(، سامانه به شکل خودکار،  را "تعرفه ثابت"، اگر تیک مربوط به در غیر اینصورت

بنابراین تغییر خواهد داد، را برحسب میزان شارژ عرفه کاربران استفاده کننده از بسته ت نمود وفعال خواهد  بستهبرای این  در بخش بازه قیمت لحاظ کرده اید(

 شارژ بیشتر هزینه پیامک کمتری پرداخت خواهد کرد. کاربر با میزان

 لطفا به مثال زیر توجه فرمائید: 

 ارسیفهزینه ارسال پیامک  میزان شارژ تعرفه

A 1 0111 011 ریال 

B 0111 01111 01 ریال 

C 01111 21111 33 ریال 

در اینصورت اگر کاربر به هر میزان کمتر از را اختصاص داده و تیک تعرفه ثابت را عالمتدار نکرده باشید،  Bفرض کنید به کاربرتان تعرفه تعیین تعرفه متغیر: 

برای  ریال( 01)در این مثال تعرفه ارسال  Bهمان مبلغ تعرفه  ،پنل خود را شارژ نماید)حداکثر میزان شارژ تعرفه اختصاص داده شده به بسته کاربر( ریال  01111

در شارژ با مبالغ کمتر از تعرفه پایه، یعنی برای وی لحاظ نخواهد شد ) Aشارژ انجام دهد، تعرفه  ،ریال نیز 0گردد. یعنی در اینصورت حتی اگر کاربر  وی لحاظ می

هزینه ارسال هر ر خواهد داد( و قرا C)این میزان شارژ، تعرفه کاربر را در بخش تعرفه شارژ نماید  ریال 001111مبلغ تعرفه پایه لحاظ می شود.( حال اگر کاربر 

 ریال محاسبه می گردد. 33مک فارسی پیا

، کاربر به هر میزان شارژ نمائیدتیک تعرفه ثابت را عالمتدار تخصیص داده شود، و ها به یکی از بسته  Bدر بخش بسته ها، تعرفه در صورتیکه تعیین تعرفه ثابت: 

ریال  00111یعنی در این حالت اگر یک ریال شارژ انجام شود، و یا به عنوان مثال  ریال محاسبه می شود. 01ن هما فارسی، هزینه ارسال هر پیامک  ،انجام دهد

 ریال محاسبه می گردد.  01، در هر صورت هزینه پایه ارسال همان صورت پذیردشارژ 

را از این بخش تنظیم نمایید. جهت اطالعات بیشتر به راهنمای وب سرویس  Urlهمچنین میتوانید مجوز استفاده از وب سرویس ،  وب سرویس ارسال: .13

 مراجعه فرمایید.

 :ایجاد می گردد نمونه زیرپس از انتخاب گزینه ثبت، بسته مانند 

 

 ، این کار کمی وقت گیر بوده ولی یکبار برای همیشه انجام میگیرد. نماییدمجوز های الزم جهت دسترسی به هر بخش را تنظیم می توانید  در این بخش دسترسی:

 در این بخش دسترسی ها به شرح زیر می باشد:

 

 با این رنگ بندی ها ماژول های کاربر و زیر ماژول هایش و ماژول های مدیریت و زیر ماژول هایش .1

 تفکیک شده است.

 هایمدیریت نباید داده بشود ، دسترسیدقت بفرمایید که برای پنل های عادی دسترسی های 

 مدیریت ویژه مدیران و نمایندگان می باشد .

 .یک بسته را در بسته دیگر کپی نمایید دردسترسی های تنظیم شده در این بخش می توانید  .9

 در بخش مشاهده و دسترسی با انتخاب گزینه همه تمامی دسترسی ها به این بسته تخصیص  .3

 خاب هیچکدام تمامی دسترسی ها گرفته می شود.داده می شود و با انت

 ستون مشاهده تعیین می کند که آیا این بخش در لیست امکانات نمایش داده شود یا خیر و ستون ..

 دسترسی تعیین می کند که کاربر به این بخش دسترسی داشته باشد یا خیر ، این امر میتواند کاربرد

 کاربر منویی را مشاهده کند ولی دسترسی نداشته باشد .تبلیغاتی داشته باشد به این نحو که یک 
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 امکان ویرایش بسته به شما داده میشود. "ویرایش"گزینه  یبا کلیک کردن بر رو ویرایش:

 بسته حذف خواهد شد. "بله"در صورت انتخاب پاسخ  "حذف "گزینه  یا کلیک کردن بر روب حذف:

 

  : شماره ها

هایی که مدیریت در اختیار شما قرار داده را به همراه اطالعاتی همچون تعداد ارسال های موفق، ناموفق، پیامک های دریافتی، وضعیت در این بخش میتوانید شماره 

 شماره و کاربرانی که هر شماره به آنها اختصاص داده شده است را مالحظه بفرمایید .

 
ا درج و جستجو نمایید، و همچنین می توانید جستجوی خود را با انتخاب نوع و یا لینک شماره در بخش جستجو در شماره ها می توانید شماره مورد نظر خود ر

 سریع تر بیابید.

 

 

  : کاربران

 را به خوبی ساماندهی کرده باشید در این بخش بسیار راحت خواهید بود .ی باشد ، البته اگربخش های قبلی یکی از مهمترین بخش های سامانه بخش کاربران م

 

 "درج کاربر جدید"پس از انتخاب گزینه  درج کاربر جدید :

 . نماییدرا با دقت وارد  کاربر اطالعات 

 برای هر کاربر بسته ای را اختصاص دهید.محصول:  .1

 پس از انتخاب محصول)بسته هایی که تعریف کرده اید( تعرفه: .9

 فرض که در هنگام درج بسته هاـبه صورت خودکار تعرفه پیش

 کرده بودید برای کاربر تنظیم می گردند همچنین شماتنظیم 

 میتوانید به هر کاربر تعرفه ای متفاوت از تعرفه بسته اش به

 صورت دستی اختصاص دهید .

 اعتبار  .3

 میزان اعتباری)به تعداد پیامک( است که )نمایندگی عددی(:

 به صورت پیشفرض در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت ، از این

 میتوان برای تخفیف و یا  اعتبار هدیه استفاده کرد.گزینه 

 پیامک را به صورت هدیه به کاربران 01به طور مثال میتوانید 

 خود اختصاص دهید.

 میزان اعتباری)ریال ( است که به صورت )نمایندگی ریالی(:
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ریال را به  01111. به طور مثال میتوانید  اعتبار هدیه استفاده کرد ف و یا برای تخفی میتوان هـرض در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت ، از این گزینـپیشف

 صورت هدیه به کاربران خود اختصاص دهید.

را عالمتدار کنید، بازه های تعرفه )که در قسمت تعرفه ها در بخش بازه قیمت لحاظ کرده اید( برای این  "تعرفه ثابت"در صورتیکه تیک تعرفه ثابت و متغیر:  ..

نخواهد کرد فعال خواهد شد، یعنی کاربرانی که از این بسته استفاده می نمایند، چه یک ریال شارژ انجام دهند، چه هر عدد دیگری، تعرفه آنها تغییر بسته  غیر 

 و هزینه ارسال پیامک برای کاربر ثابت خواهد بود.

)که در قسمت تعرفه ها  بازه های تعرفهتعرفه متغیر(، سامانه به شکل خودکار، را فعال نکرده باشید )تعیین  "تعرفه ثابت"، اگر تیک مربوط به در غیر اینصورت

بنابراین عرفه کاربران استفاده کننده از بسته را برحسب میزان شارژ تغییر خواهد داد، ت نمود وفعال خواهد  بستهبرای این  در بخش بازه قیمت لحاظ کرده اید(

 کمتری پرداخت خواهد کرد.کاربر با میزان شارژ بیشتر هزینه پیامک 

 لطفا به مثال زیر توجه فرمائید: 

 ارسیفهزینه ارسال پیامک  میزان شارژ تعرفه

A 1 0111 011 ریال 

B 0111 01111 01 ریال 

C 01111 21111 33 ریال 

را اختصاص داده و تیک تعرفه ثابت را عالمتدار نکرده باشید، در اینصورت اگر کاربر به هر میزان کمتر از  Bفرض کنید به کاربرتان تعرفه  تعیین تعرفه متغیر:

ریال(  01)در این مثال تعرفه ارسال  Bریال )حداکثر میزان شارژ تعرفه اختصاص داده شده به بسته کاربر( پنل خود را شارژ نماید، همان مبلغ تعرفه  01111

برای وی لحاظ نخواهد شد )یعنی در شارژ با مبالغ کمتر از  Aریال نیز، شارژ انجام دهد، تعرفه  0گردد. یعنی در اینصورت حتی اگر کاربر  برای وی لحاظ می

ر خواهد داد( و قرا Cریال شارژ نماید )این میزان شارژ، تعرفه کاربر را در بخش تعرفه  001111تعرفه پایه، تعرفه پایه لحاظ می شود.( حال اگر کاربر مبلغ 

 ریال محاسبه می گردد. 33هزینه ارسال هر پیامک فارسی 

به یکی از بسته ها تخصیص داده شود، و تیک تعرفه ثابت را عالمتدار نمائید، کاربر به هر میزان  Bدر صورتیکه در بخش بسته ها، تعرفه تعیین تعرفه ثابت: 

ریال محاسبه می شود. یعنی در این حالت اگر یک ریال شارژ انجام شود، و یا به عنوان مثال  01شارژ انجام دهد، هزینه ارسال هر پیامک فارسی،  همان 

 ریال محاسبه می گردد.  01ر هر صورت هزینه پایه ارسال همان ریال شارژ صورت پذیرد، د 00111
 

تعداد حداکثر کاربری است که کاربر میتواند داشته باشد. توجه داشته باشید تعداد حداکثر کاربران باید عددی منطقی باشد، قرار دادن حداکثر کاربران:  .5

 است دیگر قادر به ساخت کاربر نباشد. باعث بروز مشکل در سامانه میگردد و ممکن 00000اعدادی از قبیل 

د، تعداد حداکثر تیکتی است که کاربران این بسته میتوانند مطرح نمایند و تا زمانیکه این تعداد تیکت از طرف نماینده پاسخ داده نشده باش حداکثر تیکت: .6

 کاربر نمی تواند تیکت جدیدی ارسال نماید.

ه هایی است که کاربران این بسته میتوانند استعالم نمایند و تا زمانیکه این تعداد شماره استعالم نشده باشد، تعداد حداکثر شمار حداکثر استعالم شماره: .7

 کاربر نمی تواند شماره جدیدی استعالم نماید.

 Default در صورت داشتن چند قالب گرافیکی میتوانید قالب گرافیکی مورد نظر را به یک بسته تخصیص بدهید و یا بر روی گزینه  قالب گرافیکی: .2

 )پیشفرض سیستم( قرار دهید.

 تاریخ انقضای پنل کاربر را مشخص میکند. تاریخ انقضا: .9

 د.مشاهده نمایشماره ها را  کاربر می تواند هنگام گزارش گیری در ارسال انبوهبا انتخاب این گزینه در  نمایش شماره ها در ارسال گزارش انبوه: ..1

با انتخاب این گزینه بانک های شماره هایی که توسط نماینده در شاخه ها ایجاد شده است، در اختیار  دسترسی به شاخه های ایجاد شده توسط نماینده: .11

 کاربر قرار میگیرد.

 این گزینه کاربر می تواند گزارش تحویل را مشاهده نماید.با انتخاب  نمایش گزارش تحویل: .19
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  از این بخش تنظیم نمایید. جهت اطالعات بیشتر به راهنمای وب سرویس مراجعه فرمایید.می توانید مجوز استفاده از وب سرویس، را وب سرویس ارسال:  .13

 شده و کاربر امکان استفاده از وب سرویس را نخواهد داشت. در صورتیکه این بخش را غیر فعال نمائید، وب سرویس برای کاربر غیر فعال

1.. URL:   از کاربر برای استفادهURL .تنظیم شده در راهنمای وب سرویس، می بایست این بخش را فعال نمائید 

 را بفشارید . "ثبت"پس از تنظیم نام کاربری و رمز عبور برای کاربر میتوانید گزینه  نام کاربری و رمز عبور: .15

هید این اتفاق بیفتد سامانه به صورت خودکار نام کاربری ، رمز عبور و آدرس پنل را برای کاربر از طریق ایمیل و پیامک ارسال خواهد کرد ، در صورتی که نخوا

 این گزینه را غیر فعال نمایید . همچنین میتوانید متن ارسالی را به صورت دستی تغییر دهید .

 

 کاربر شما ایجاد می گردد که می توانید با توجه به راهنمای نشانه های زیر آنها را مدیریت نمایید: ثبت،انتخاب گزینه پس از 

 

 

  :دن شماره جدید به کاربرولیست شماره های کاربر ، افز

خود تخصیص بدهید ، در صورتی که شماره یک شماره از بین شماره هایی که در منوی شماره ها وارد کرده بودید را به کاربر میتوانید  با انتخاب این گزینه

د کاربر تخصیص دهید اختصاصی کاربر باشد و به صورت مستقیم پیامک دریافت خواهد کرد و گزینه کلیدواژه را خالی بگذارید ولی اگر بخواهید یک شماره را به چن

(  و سپس space) پس از تعریف کلیدواژه میتوان با نوشتن کلیدواژه و فاصلهبرای تفکیک پیامک های دریافتی میبایست برای هر کاربر یک کلیدواژه تعریف گردد ، 

تعریف نمایید و بخواهید به شماره ای که دارای این  023ارسال انجام شود. به طور مثال اگر کلیدواژه را  نوشتن متن پیام در موبایل پیامکی را به شماره مذکور

 نوشته می شود به صورت زیر باشد: لتانرا داشته باشید باید متنی که در موبای "پیامک جهت تست می باشد این"کلیدواژه است ارسال پیامکی با محتوای 

 023این پیامک جهت تست می باشد 

ماید. )کلید می فرحال کاربری که دارای کلید واژه فوق می باشد در قسمت پیامک های دریافتی خود پیامکی با محتوای این پیامک جهت تست می باشد را مشاهده 

 واژه ای در پیام های دریافتی نمایش داده نمی شود(

 

 :کاربر های دسترسی مدیریت و  ویرایش  

و  "مشاهده"در صورتی که میخواهید دسترسی بخشی را به کاربر بدهید تیک مدیریت نمایید.  و یرایشمی توانید دسترسی های کاربر را و با انتخاب این گزینه

را عالمت  "مشاهده"در صورتی که میخواهید کاربر فقط نام بخش را مشاهده کند و دسترسی به آن نداشته باشد فقط تیک . عالمت دار نماییدرا باهم  "دسترسی"

ربرانی با شرایط را به کااز این ماژول می توانید جهت تبلیغات استفاده نمایید، به صورتی که همه کاربران بتوانند کلیه قسمت ها را ببینند ولی دسترسی  ) .دار نمایید

 ویژه داده شود (

 

 :افزایش یا کاهش اعتبار کاربر/ تراکنش های مالی کاربر  

اکنش می توانید افزایش و کاهش اعتبار کاربران خود را انجام دهید. در قسمت تنظیمات پیشرفته می توانید با تنظیم تاریخ و نوع تراکنش در تر با انتخاب این گزینه

 به جستجو بپردازید و همچنین از تراکنش های خود خروجی اکسل دریافت نمایید.های مالی 

تعرفه کاربر خود را  به صورت دستی( و کلیک کردن بر روی آیکون و انتخاب تعرفه ) "میزان اعتبار"شما می توانید پس از پر کردن فیلد  تغییر تعرفه کاربر :*

 تغییر دهید.

)کافی است در قسمت مربوطه فقط عدد  مالیات را می توانید تعیین نمایید پنل مدیریتی، گزینه ای وجود دارد که درصد تنظیماتدر قسمت  نمایندگی ریالی:

، در این که با توجه به مالیات لحاظ شده در سامانه ،را وارد بفرمائید( 0% مالیات بر ارزش افزوده، عدد 0مربوط به مالیات را لحاظ فرمائید مثال برای لحاظ کردن 

برای مثال اگر درصد  وجود دارد که با فعال کردن آن، مالیات مورد نظر از کاربر کسر می گردد. « % مالیات به صورت خودکار0کسر » قسمت گزینه ای تحت عنوان 
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درصد مالیات  0 کسر "عالمت دار کردن گزینه  ریال اعتبار کاربر خود را افزایش دهید، با011 ,111تعریف کرده باشید و بخواهید  0مالیات را در قسمت تنظیمات 

 ریال 013/00 مبلغ ( 300/003ی که پنل کاربر شارژ شده )مبلغ% مالیات 0 )واضح است که ریال می باشد. 300/003میزان افزایش شارژ کاربر  " به صورت خودکار

  (می دهد. ریال شارژ انجام شده توسط کار بر را نشان 111,011می باشد که در مجموع مبلغ 

 گزینه یامک است، الزم به ذکر است که در پنل های نمایندگی عددی، با توجه به اینکه میزان شارژی که نماینده به کاربر خود تخصیص می دهد، بر اساس عدد پ

غیر فعال می باشد ولذا نماینده می بایست در انجام شارژ  از طریق تراکنش مالی کاربر، میزان مالیات را  نمایندگی عددیدر « % مالیات به صورت خودکار0کسر »

 به صورت دستی محاسبه نماید. 

 :لیست پرداخت های کاربر 

 به صفحه پرداخت ها راهنمایی می شوید. با انتخاب این گزینه

 

 :گزارش عملکرد کاربر 

 ر را مشاهده خواهید کرد.گزارش عملکرد کاربخالصه ای از   با انتخاب این گزینه

 

 :گزارش ارسال های کاربر در بازه زمانی 

دریافتی( وتنظیم تاریخ می توانید تعداد  با انتخاب نوع پیام )ارسالی و  ی خاص را گزارش گیری فرمایید.ارسال های کاربر در بازه زمانمی توانید  با انتخاب این گزینه

 موفق و ناموفق کاربر را مشاهده فرمایید. پیام های

 

 :گزارش ارسال و دریافت های کاربر به صورت نموداری   

 روز اخیر مالحظه فرمایید.01دریافت های کاربر را در  نمودار ارسال ها ومی توانید  با انتخاب این گزینه

 

 :مانیتورینگ لحظه ای پیامک های کاربر  

. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به نماییدکلیه پیام هایی را که کاربر در آن لحظه در حال فرستادن است را مشاهده می توانید  با انتخاب این گزینه

 پیامک در هر دقیقه می باشید. ( 00مانیتورینگ 

 د.شات انجام دهیردقت داشته باشید مانیتورینگ پیام های کلیه کاربران را باید از صفحه گزا* 

 :لیست تیکت های کاربر  

 برای نماینده ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیتدرخواست هایی ) تیکت ( که کاربر  با انتخاب این گزینه

 درخواستی جستجو و مشاهده نمایید.

 

 :زیر کاربران  

 نمایید.کلیه زیر کاربران آن کاربر را مشاهده می توانید  با انتخاب این گزینه
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 :لیست پیام های کاربر  
خود )مطابق توضیحات داده شده در بخش پیام های پنل مدیریتی( پیغام یا پیام موردنظر را در قسمت  کاربر موردنظر تنها برای انتخاب این گزینه می توانیدبا 

که پیغام هایی که از های مختلف پنل کاربر درج نمائید. توجه داشته باشید که از این قسمت می توانید فقط برای همان کاربر پیغام خود را درج کنید، در صورتی

 مدیریتی درج می شوند به صورت کلی بوده و برای همه مخاطبان در پنل نمایش داده خواهد شد.قسمت پیام ها در پنل 

 
 

 :ورود به پنل کاربر  

 وارد شوید. در این حالت می توانید مشکالت کاربران را مشاهده و بررسی نمائید.به صفحه پنل کاربر می توانید  با انتخاب این گزینه

 

 مدارک:  

 ارسال نمایید.مدارک آنها را  مدارک کاربران خود را مشاهده و یامی توانید  گزینهبا انتخاب این 

 

 :ویرایش مشخصات کاربر  

 مشخصات کاربر خود را ویرایش نمایید.می توانید  با انتخاب این گزینه

 

 :کاربرحذف   

 .کاربر مورد نظر را حذف نماییدتوانید می  با انتخاب این گزینه

، برای تنظیم این بخش به نکات نمایند خود را دریافت سادگی با پر کردن فرم ثبت نام پنل مورد نظر بخش کاربران میتوانند به در این نام آنالین:فعالسازی ثبت 

 زیر توجه نمایید:

 

  مواجه می شوید. "نشده استهیچ دامنه ای برای شما تعریف "ابتدا باید دامنه خود را به ما اعالم کرده باشید، در غیر این صورت با پیغام 

 ن پیش از فعال سازی این بخش ابتدا بسته های خود را ساماندهی کرده و برای هر یک از بسته های خود در بخش قیمت بسته یک قیمت مناسب تعیی

  .نمایید

 ل قابل استفاده می گرددپس از ثبت نام کاربر مبلغ بسته از حساب وی کسر شده و حسابش منفی خواهد شد بنابراین پس از پرداخت پن.  

 پس از فعالسازی ثبت نام آنالین به دو روش امکان پذیر خواهد بود :  

o آیکون ثبت نام آنالین در صفحه ورودی که پس از فعالسازی این بخش نمایان خواهد شد. 

o استفاده از صفحه www.YourDomain.com/UserRegister.aspx به صورت IFRAME یا به صورت AJAX سایت خودتان در وب 

 تنظیمات   < ، این شماره را میتوانید در بخش تنظیمات نام کاربری و رمز عبور کاربر ثبت نام شده توسط شماره پیشفرض پنل شما ارسال خواهد شد

 .پیشفرض تغییر دهید 

  نماییداستفاده  این کدبرای قرار دادن فرم ثبت نام آنالین در وب سایت خود میتوانید از : 

  : انهمکار

همکار برای پاسخگویی به  نمایید ، به عنوان مثال میتوانید یک واگذارپنل همکار به شما این امکان را میدهد تا بخشی از کارهای مدیریتی خود را به کاربر دیگری 

 .و همکار دیگری برای مسائل مالی ایجاد کرده و دسترسی های الزم را به ایشان بدهید  تیکت ها

  : ضروری است رعایت نکات زیر
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 م را به عمل تمامی اعمالی که همکار در پنل انجام میدهد به نام شما ثبت میگردد و مسئولیت آن با شما خواهد بود بنابراین در ارائه دسترسی دقت الز

 .آورید

 همکار شما میتواند به تمامی بخش های پنل مدیریتی شما دسترسی داشته باشد. 

  همکار انجام میدهد از پنل شما کسر میگرددتمامی تراکنش های مالی که. 

 

 مانند درج کاربران اطالعات را با دقت وارد نمایید . "درج همکار جدید" با کلیک بر روی

 و برای مدیریت همکار خود مانند کاربر از راهنمای نشانه های توضیح داده شده می توانید استفاده نمایید.

 

 

 

  : پرداخت ها

 .پرداخت های الکترونیک و فیش های درج شده را مالحظه خواهید کرددر این قسمت شما 

 .استفاده نمایید  "جستجوی پیشرفته "توانید از گزینه  برای یافتن یک پرداخت می جستجوی پیشرفته:

 

  : پیام ها

صفحه ای نمایش داده  "درج پیام جدید"انتخاب گزینه درج میگردد. با ست یا تمامی صفحات برای کاربران در صفحه نخکه  اطالعاتی هستندپیام ها مجموعه 

 میشود:

  

 ست که برای پیام درنظر میگیرید. کاربران شما پیامتان را باا عنوانی عنوان پیام: .0

 این عنوان مشاهده خواهند کرد.

 یا با استفاده از ویرایشگر موجود ، متن  پیام خود را میتوانید ایجاد و متن پیام: .2

 ویرایش نمایید.

 می توانید نوع پیام خود را انتخاب نمایید.نوع پیام:  .3

 عنوان مقابل اگر نوع پیام را اطالع رسانی انتخاب کنید آیکون  اطالع رسانی:

 .پیام شما نشان داده خواهد شد

 پیام شما عنوانمقابل   اگر نوع پیام را هشدار انتخاب کنید آیکون   هشدار:

 نشان داده خواهد شد.

 پیام شما نشان داده خواهد شد. عنوانمقابل  اگر نوع پیام را بروز مشکل در سامانه انتخاب کنید آیکون  در سامانه:بروز مشکل 

 شما نشان داده خواهد شد. پیام عنوانمقابل  اگر نوع پیام را رفع مشکل انتخاب کنید آیکون : رفع مشکل

 داده میشود. محلی است که عنوان پیام برای کاربران نمایشمحل نمایش:  .0

 صفحه نخست قرار میدهد. قسمت پائین گزینه صفحه اصلی عنوان پیام را در صفحه اصلی:

 تمامی صفحات قرار میدهد.بخش میانی گزینه همه صفحات عنوان پیام را در  همه صفحات:

 .به صورت یک صفحه مجزا قرار میدهد کاربر، هنگام وروددر  فقط یکبار راگزینه پاپاپ عنوان پیام  پاپاپ :

 می توانید زمان مورد نظر برای پیام خود را درج نمایید. تاریخ شروع/تاریخ خاتمه: .0
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  : لوگوها

را اعالم الزم به ذکر است که اگر رکوردی در قسمت لوگو ها مشاهده نمی فرمایید بدین علت است که دامنه خود  در این قسمت لوگوی خود را مشاهده میکنید.

 نکرده اید.

 ی بفرمایید:شما میتوانید یک دامنه اختصاصی داشته باشید و نرم افزار را روی دامنه خودتان به مشتریان معرفی نمایند. جهت این امر مراحل زیر را ط 

 دامنه ای را ثبت نمایید. .0

2. DNS های خود را بر روی Ns1.Payamak-Panel.com و Ns2.Payamak-Panel.com  نمایید.تنظیم 

 .نام دقیق دامنه خود را از طریق تیکت اعالم بفرمایید .3

 سپس دامنه شما فعال خواهد  شد . .0

 حات داخلی پس از گذراندن مراحل فوق به قسمت لوگو ها رفته و گزینه ویرایش را انتخاب فرمایید حال میتوانید لوگو ، متن کپی رایت صفحه ورود و صف

 .... را نیز توسط این بخش به صورت اختصاصی تنظیم نمایید. تماس با ما و، عنوان صفحات ، درباره ما ، 

 .دقت داشته باشید قرار دادن هر مطلبی در این قسمت در صفحه اصلی دامنه شما نمایش داده می شود 

 ین مشکل بر روی کلمه توجه داشته باشید اگر لوگو شما بزرگ باشد امکان ویرایش متن شما به سختی امکان پذیر می باشد، برای رفع ا

شما    browserرا انتخاب فرمایید. دقت داشته باشید Open link in New Tab( کرده و گزینه right clickویرایش کلیک راست )

  خودداری فرمایید.( جدا Chrome و Internet Explorer لطفا از باز کردن این صفحه در  باشد.)  firefoxحتما باید 

 باشد. gif, jpg, png لوگوی خود انتخاب می کنید باید  فرمت عکسی که برای

 

 

  : قالب ها

 به وسیله این بخش و داشتن دانش استفاده از Css و Html میتوانید ظاهر قالب گرافیکی پنل کاربری را برای کاربران خود سفارشی نمایید. 

 بلکه امکان اعمال تغییرات در قالب فعلی به شما داده میشود دقت نمایید در این بخش قالب آماده جهت انتخاب به شما ارائه نمیگردد ،.  

 در صورتی که هیچ قالبی در بخش انتخاب قالب موجود نیست از بخش پشتیبانی جهت خرید قالب اقدام نمایید. 

 برای تغییر Css ها کافیست ابتدا Css ییرات دکمه ثبت تغییرات را کلیک مورد نظر را انتخاب و روی دکمه نمایش کلیک نمایید ، پس از اعمال تغ

 نمایید

 صورت خودکار  برای بارگزاری تصویر از گزینه تنظیمات تصویر استفاده نمایید ، در صورتی که نام تصویر با نام یکی از تصاویر قالب یکی باشد تصویر به

 جایگزین خواهد شد

 رتی که مایل به تغییر آیکون هستید کافیست آیکون خود را با همان نام آیکون در برای تغییر آیکون ها از بخش تنظیمات آیکون استفاده نمایید ، در صو

 پنل کاربری بارگذاری کرده تا آیکون جایگزین شود
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  : ارسال انبوه

 شده،با انتخاب هریک از گزینه های منتظر تایید، منتظرارسال، درحال ارسال، ارسال شده، ارسال نشده، انصراف از ارسال،حذف 

 را مشاهده فرمایید. نمایید تایید نشده میتوانید پیام های انبوهی که خودتان و کاربرانتان به صورت انبوه ارسال می
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  : شاخه ها

هایی که در بخش شماره ها کاربران شما عالوه بر اینکه می توانند از بانک شماره ای موجود در قسمت ارسال منطقه ای، هدفمند استفاده کنند، می توانند از شماره 

 قرار می دهید نیز استفاده نمایند.

 بانک شماره برای استفادهمیتوانید  "درج زیر شاخه در"با کلیک کردن بر روی گزینه 

 کاربرانتان ایجاد نمایید.

 وارد نمایید. توجه  سمتمیتوانید نام شاخه های مورد نظرتان را در این ق افزودن دستی:

 هر شماره در یک خط  مابینشان جدا کنید. )  enterفرمایید نام شاخه ها را با گذاشتن 

 ( قرار گرفته باشد

 یا اکسل وارد کرده و فایل میتوانید نام شاخه ها را داخل یک فایل متنی و: افزودن فایل

 خود را در این قسمت آپلود نمایید.

 دارید که بر روی آن شاخه ها و اطالعاتاگر سروری   افزودن خودکار شاخه و شماره:

 موردنظر را وارد بفرمائید. URLخاصی فراهم کرده اید، می توانید از طریق این بخش، آدرس  URLمربوط به بانک شماره ها را در 

 

 
 به شاخه اصلی را خواهید داشت.پس از ایجاد کردن شاخه با کلیک کردن بر روی گزینه درج زیر شاخه امکان اضافه کردن زیر شاخه  درج زیر شاخه:

وارد نمایید. در  "درج شماره"شماره ها را پس از ایجاد شاخه در قسمت  دقت بفرمایید که در قسمت ایجاد کردن شاخه ها، تنها باید نام شاخه را وارد کنید. و

 نمایش داده میشود. منطقه ای، هدفمندال صورتیکه شماره ها را در این قسمت درج فرمایید، کلیه شماره ها به صورت شاخه در قسمت ارس

 استفاده نمایید. "درج شماره"برای وارد کردن شماره ها از  درج شماره:

 ( از افزودن دستی و برای تعداد زیاد از طریق فایل عمل نمایید0111کم )زیر  شماره های برای وارد کردن تعداد. 

  یک خط قرار گرفته باشدفایل شما میتواند اکسل یا متنی بوده و هر شماره در. 

 فایل های متنی سرعت بیشتری نسبت به فایل اکسل دارند. 

 یل را درخواست نمایدادقت نمایید که کوئری شما باید فقط یک ف. در صورت استفاده از کوئری از صحیح بودن آن مطمئن شوید 

  فرماید باید به قسمت کاربران رفته و کاربر مورد نظرتان را ویرایش کرده و توجه فرمایید جهت اینکه کاربرتان بتواند شاخه های ایجاد شده را مشاهده

 را عالمت دار فرمایید. "دسترسی به شاخه های ایجاد شده توسط نماینده"گزینه 

 راحل فوق را طی کرده و نماینده نمی تواند شاخه هایی که ایجاد کرده است را مشاهده نماید. جهت استفاده از شاخه ها باید یک کاربر ایجاد کرده و م

 از طریق پنل کاربر ارسال را انجام دهید.

 .را نمایش می دهدو تمامی زیرشاخه های آن اصلی تعداد شماره های موجود در شاخه  ماری:سرش
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  : تیکت ها

 تیکت ها بخش پشتیبانی سامانه شما می باشد ، میتوانید از این طریق سواالت مختلف کاربران را پاسخ دهید . 

 . همچنین میتوانید از منوی بازشو تیکت های مختلف )منتظر پاسخ ، پاسخ داده شده و... ( را به صورت دسته بندی شده مالحظه کنید 

  می توانید در بین تیکت ها کلمه مورد نظر را جستجو نمایید. "کلید واژه"با قرار دادن کلمه و یا عبارتی در قسمت 

 آن را مشاهده و پاسخ دهید . "نمایش"در سامانه ایجاد نماید شما میتوانید با کلیک بر روی گزینه  در صورتی که یک کاربر یک تیکت 

 ب هریک از در هنگام مشاهده تیکت منویی با عنوان برچسب وجود دارد که دارای گزینه های سفید، سبز، آبی، قرمز، زرد، بنفش، خاکستری است. با انتخا

ت به رنگ موردنظر تغییر پیدا میکند. )این گزینه این امکان را به شما می دهد که مدیریت تیکت های خود را به راحتی رنگ های زیر، رنگ پس زمینه تیک

 انجام دهید(

  استفاده کنید "بستن"اگر بخواهید یک تیکت را حذف یا غیر فعال کنید از گزینه . 

 

  : تعرفه شماره

  برای شما تعریف شده است را مالحظه بفرمایید.در باالی این صفحه می توانید قیمت خطوطی که 

 سپس با توجه به تعرفه ها می توانید برای کاربر و یا نماینده تان تعرفه های مورد نظر خود را تعریف

 نمایید.

 باشد تعرفه های خودتان  مساوی یابزرگتر  باید میفرمایید وارد که یمبالغ توجه داشته باشید. 

  و همچنین سفارشی و  3111،0111، 2111، 0111برای کلیه خطوط دقت داشته باشید باید 

 تعرفه تعیین نمایید، در غیر این صورت کاربرانتان نمی توانند خط را  و خطوط ثابت غیرسفارشی

 قیمت درج نمایید. 2نوع خط  0و خریداری نمایید. همچنین نمی توانید برای  استعالم

 وجود ندارد 3111رقمی با پیش شماره  03ت شما هم نمیتوانید تعرفه ای ایجاد نمایید ، مثال تعرفه خط در صورتی که تعرفه ای در جدول فوق نیس. 

 یین در صورتی که کاربر شما یک خط سفارش دهد سفارش شماره برای ما ارسال میگردد و پس از پرداخت ما به التفاوت قیمت ما و قیمتی که شما تع

 .نمودید به حساب شما افزوده خواهد شد 

 قیمت خط شما و نماینده به  مابالتفاوتا و در صورتی که کاربر نماینده شما خطی را پرداخت نماید مابه التفاوت قیمت خط ما و شما به حساب شم

 .حساب نماینده افزوده خواهد شد 

 تعریف کرده اید تحت عنوان سود داخل پنل  قابل ذکر است مابالتفاوت تعرفه خطوطی که برای شما تعریف شده است و تعرفه ای که شما برای کاربران

 سود واریزی را مشاهده فرمایید.تراکنش مالی شما شارژ می شود و شما می توانید در قسمت 

  : ها وظیفه

 انجام دارند. از طریق این بخش می توانید به همکاران خود وظایفی تخصیص دهید و آنها با ورود به پنل خود پیغامی مشاهده می نمایند که وظیفه ای برای

 .تنظیم نمایند)شروع نشده، در حال انجام ، تکمیل شده ( را بر رویو می توانند پیشرفت آن را با درصد مشخص نمایند و هم چنین وضعیت آن 
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  : تماس ها

 از طریق این بخش می توانید تماس های ورودی یا خروجی هر کاربر را درج نمایید.

  :در این بخش می توانید بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.بخش مرتبط 

  :مشخص نمایید:در این قسمت می توانید نوع تماس خود را نوع تماس 

 .با شما تماس بگیرد  مخاطبدر صورتیکه ورودی: 

 خروجی: در صورتیکه شما با مخاطب تماس بگیرید.

  :می توانید نام شخص تماس گیرنده را درج نمایید. قسمت در اینتماس گیرنده 

 تماس گیرنده را درج نمایید. شماره موبایلمی توانید  قسمت در این: شماره موبایل 

  :تماس گیرنده را جستجو و انتخاب نماییددر صورت نیاز می توانید نام کاربری نام کاربری ،. 

 :(کم، عادی، زیاد، محرمانهخود را شامل ) در این بخش می توانید فوریت تماس فوریت تماس 

 مشخص نمایید.

  :در این قسمت می توانید نتیجه مکالمه خود را بر روی تکمیل مکالمه و یا پی گیری نتیجه 

 درج می گردد تا زمانی که آن را بر روی تکمیل مکالمه بگذارید. گزارشاتتنظیم نمایید، با انتخاب پی گیری مجدد مکالمه شما در بخش  مجدد

 :یوست نمایید.می توانید فایل ضمیمه خود را از این طریق پ فایل ضمیمه 

 :در این قسمت می توانید توضیحات مورد نیازتان را درج نمایید. توضیحات 

 :ارسال شماره ایی که در شماره موبایل درج نمودید به خوش آمدگویی زمانیکه تیک این گزینه را فعال نمایید، یک پیامک  ارسال پیامک به مخاطب 

  .می گردد

 

  : حسابداری

 . درج نمایید خود را پرداختی یا دریافتیحسابهای  توانیداز طریق این بخش می 

 با انتخاب جستجوی پیشرفته می توانید حساب مورد نظر خود را جستجو نمایید.

 از حساب های خود خروجی دریافت نمایید. خروجی صفحه جاریو با انتخاب 

 

 : سفارش خط

 :های مختلف جستجو نماییدوضعیت را  بر حسب  کاربران و نمایندگان خوداز طریق این گزینه می توانید شماره های 

 در این بخش می توانید شماره مورد نظر خود را تایپ نمایید و بر اساس آن جستجو نمایید. کلیدواژه: .0

 ، برخی از وضعیت ها مانند:در این قسمت می توانید نوع را بر روی گزینه های موجود قرار دهید نوع: .2

 ثبت و ...در حال بررسی، در حال استعالم، شماره آزاد جهت ثبت، پرداخت شده، پرداخت شده منتظر 

 قسمت می توانید اپراتور مورد نظر خود را انتخاب نمایید، مانند:در این  :پیش شماره .3

0111 ،2111 ،3111 ،0111 ،20020 ،120 

 می توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب نماییدتاریخ:  .0
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  : حساب ها

 رونیک را در سامانه وارد نمایید.حساب های بانکی خود اعم از حساب های الکترونیک یا غیر الکت از طریق این گزینه می توانید

 در هنگام ایجاد یک حساب بانکی جدید حتما نام بانک ، صاحب حساب و شماره حساب را وارد نمایید . 

  : زیر دقت فرمایید نکاتدر هنگام درج بانک به 

 ساب الکترونیک دارید از درج دو یا چند حساب از یک بانک جدا خودداری نمایید و تمامی اطالعات مربوط را در یک در صورتی که قصد اضافه کردن یک ح

انجام دهند  حساب وارد کنید ، به عنوان مثال اگر قصد دارید کاربران شما هم از طریق شماره حساب و هم از طریق پرداخت الکترونیک ملت به شما واریز

 .تنظیم کنید ، سپس اطالعات را به صورت کامل وارد نمایید  "هردو"وده و نوع را روی یک حساب ایجاد نم

 انک موردنظر کافی دقت بفرمایید که برای فعال سازی پرداخت الکترونیک باید با یکی از بانک ها قرارداد درگاه الکترونیک منعقد نمایید و داشتن حساب در ب

 .نمی باشد 

   ا در هنگام پرداخت با خطا مواجه می شوند فقط از طریق بخش پشتیبانی مارا در جریان مشکل قرار دهید در صورتی که کاربران شم 

   ت در هنگام دقت نمایید که از هر درگاه فقط باید یک نسخه در سیستم درج شود ، به عنوان مثال فقط یک درگاه بانک پارسیان نه بیشتر در غیر این صور

 .خواهید شدبازگشت با خطا مواجه 

 

   : روش فعال سازی درگاه الکترونیک

همچنین در صورتی که با بانک پارسیان قرارداد بسته اید )  01.181.121.78:به بانک اعالم بفرمایید ،را در هنگام عقد قرارداد و دریافت درگاه باید آیپی بانکی ما

 مواجه می شوید. (یا مشابه...  20یا خطای  ) 22، در غیر این صورت با خطای تنظیم نمایند PECCO22 باید به ایشان بفرمایید تا درگاه را روی

 بازه های تعرفه همپوشانی داشته باشندنباید در بخش تعرفه ها الکترونیک، جهت جلوگیری از بروز خطا پس از ثبت اطالعات مربوط به درگاه  داشته باشیددقت  *

وجود داشته  فاصلهنباید ، و همچنین بین تعرفه ها (باشد 0111شروع شود و نباید از  01111تعریف کردید بازه دوم باید از ریال  01111تا  1مثال اگر یک بازه بین )

زیرا در ، (ایجاد خواهد شد 0111تا  0111تعریف کنید یک فاصله بین  01111تا  0111است اگر تعرفه دوم را بین  0111تا  1مثال اگر تعرفه اول شما بین ) باشد

 اینصورت مطمئنا درگاه بانکی شما با خطا مواجه خواهد گردید.

 : در بخش شماره مشتری  ،فقط کافیست کد پذیرنده را که از بانک دریافت کرده اید بانک پارسیان 

 . نماییدتنظیم  "پارسیان"وارد نموده و درگاه را روی 

 : کد ترمینال را در بخش شماره مشتری ، نام کاربری را در بخش نام کاربری و رمز را در  بانک ملت 

 تنظیم نمایید  "ملت"بخش رمز وارد نموده و درگاه را روی 

 : تنظیم  "سامان"شماره پذیرنده را در بخش شماره مشتری وارد نموده و درگاه را روی  بانک سامان 

 کنید 

 کد پذیرندگی را در بخش شماره  ،دی ،صنعت و معدن ،کشاورزی :بانک های ملی ،صادرات ،سپه 

  نمایید.مشتری و کلید تراکنش را در بخش کد وارد نمایید و درگاه را روی بانک مورد نظر تنظیم 

 :کد ترمینال را در بخش شماره مشتری وارد نمودهد پذیرنده را در بخش نام کاربری،ک بانک پاسارگاد 

  . را در بخش کد وارد فرمایید (Private Key) و کد خصوص

 : کد پذیرنده را در بخش نام کاربری، کد ترمینال را در بخش شماره مشتری پرداخت امن پاسارگاد 

  .را به ایمیل پشتیبانی ارسال فرمایید  (Private Key) وارد نموده و فایل کد خصوص

 : تنظیم نمایید  "زرین پال"کد پذیرنده را در بخش شماره مشتری وارد کرده و درگاه را روی  زبرین پال 

 : مرچنت کد را در بخش شماره مشتری و رمزعبور را در بخش رمز وارد نموده و درگاه را روی پارس پال تنظیم کنید  پارس پال 

 : مقدار پی الین API  درگاه را روی پی الین تنظیم کنیدرا در بخش شماره مشتری وارد نموده و 
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 ل کاربر میبایست دقت بفرمایید که شارژ الکترونیک به صورت خودکار به پنل کاربر اضافه می شود ولی فیش های واریزی نیاز به تایید داشته و برای شارژ پن

 تغییر دهید . "پرداخت شده"را انتخاب و وضعیت پرداخت را به  "تغییر وضعیت"گزینه 

 فقط از طریق بخش پشتیبانی مارا در جریان مشکل قرار دهید دند،تی که کاربران شما در هنگام پرداخت با خطا مواجه شدر صور. 

 ان و یک پیامک به دقت داشته باشید که اگر کاربرانتان مبلغی بیش از میزان شارژ پنل شما، شارژ انجام دهد، با پیغام خطا روبرو شده و یک نامه به ایمیلت

 تان جهت اطالع رسانی کمبود شارژتان به شما ارسال میگردد.موبایل

 

  : مدارک

 : لطفا در تایید مدارک به نکات زیر دقت نمایید، از این بخش می توانید مدارک کاربران و همکاران خود را تایید نمایید

 .با مشخصات کاربر مطابقت دهید  مدارک را با دقت بررسی کرده و .0

 .کاربر تطابق نداشت دلیل عدم تایید را در بخش توضیحات ذکر نماییددر صورتی که مدارک  .2

 .تصاویر کارت ملی را با دقت بررسی نمایید تا دستکاری نشده باشند .3

 .آدرس ، کد پستی و شماره تلفن یا شماره موبایل کاربر را با قبوض ارسالی تطبیق دهید .0

 .ربر توسط مدیریت سامانه برای همیشه مسدود خواهد شددر صورت عدم تطابق مدارک و تایید مدارک از سوی شما کا .0

 .در صورت رخ دادن هرگونه تخلف توسط کاربر ومعتبر نبودن مدارک ، اطالعات نماینده برای مراجع قانونی ارسال خواهد شد  .0

 .نخواهد داشتقبل از تایید مدارک دقت الزم را به عمل آورید چرا که پس از تایید مدارک امکان تغییر وضعیت آن وجود  .0

 

  : کاربران بدون شماره

 در این بخش کاربرانی که بدون شماره اختصاصی می باشند را به شما نمایش می دهد.

را انتخاب نمایید و به صورت اتوماتیک وارد پنل خود بخش ارسال   منتخبارسال پیامک به کاربران برای ارسال پیامک به کاربران بدون شماره می توانید ، گزینه 

 پیامک می شوید و به این افراد می توانید پیامک ارسال نمایید.

 

 : تنظیمات

 .بخش تنظیم نماییدشما میتوانید اطالعاتی از قبیل میزان درصد مالیات ، شماره موبایل و ایمیل پیشفرض و موبایل و ایمیل بخش پشتیبانی را در این 

 کاربر کسردرصد ذکر شده هزینه از شارژ های  با قرار دادن هر عددی در این قسمت به میزان درصد مالیات:

 قرار  دهید و درصد مالیات را در هنگام درج تعرفه اعمال فرمایید. 1شود در این قسمت عدد  توصیه می گردد. می

 فقط عدد مربوط به مالیات را لحاظ فرمائید مثال  بخش درصد مالیاتر دابتدا گزینه ویرایش را انتخاب نمایید و 

 را وارد بفرمائید. 0% مالیات بر ارزش افزوده، عدد 0لحاظ کردن  برای

 شماره موبایل و ایمیل خود را وارد نمایید، هنگامی: اگر در این قسمت موبایل پیشفرض و ایمیل پیشفرض

 از طریق شماره موبایل و ایمیل ذکر شده به شما اطالع رسانی میشود.کاربرانتان پرداخت انجام دهند،  که

  که شماره موبایل و ایمیل خود را وارد نمایید، هنگامیقسمت  اگر در این : موبایل تیکت و ایمیل تیکت
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 کاربرانتان تیکتی ارسال نماید از طریق شماره موبایل و ایمیل ذکر شده به شما اطالع رسانی میشود.

  صورت خالی گذاشتن موبایل و ایمیل تیکت ، در هنگام درج یا پاسخ تیکت هیچ پیامی به شما ارسال نخواهد شددر 

 ارسالی به شما نخواهد شد ...در صورت خالی گذاشتن موبایل و ایمیل پیشفرض ، در هنگام پرداخت ، ثبت نام کاربر و 

  : پنل فکس

 شوید، و می توانید راهنمای سامانه فکس را دانلود و مطالعه نمایید. وارد می فکسسامانه با انتخاب این گزینه به 

 

  : پنل پیامک صوتی

 پیام صوتی وارد می شوید، و می توانید راهنمای سامانه پیام صوتی را دانلود و مطالعه نمایید.سامانه با انتخاب این گزینه به 

 

 : تلفن گویاپنل 

 گویا وارد می شوید، و می توانید راهنمای سامانه تلفن گویا را دانلود و مطالعه نمایید.تلفن سامانه با انتخاب این گزینه به 

 

  : پنل اصلی

 با انتخاب این گزینه به پنل اصلی خود وارد می شوید.

 

  : خروج

 با انتخاب این گزینه از سامانه خارج می شوید.


