
 

 

 

 هدف ما 

 خدمتی نوین در اطالع رسانی پیامکی...

 اس ام اس پارسی...شما با برای  اطالع رسانیتضمین 

 مبتکرانه عمل کنیم...، یا  مبتکر باشیمما بر این باوریم یا 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار

 آن یکی از ،تاهکو پیام ارسال و است ارتباط راههاي مهمترین از یکی رسانی اطالع ابزارهاي از استفاده روزها این

 شور،وبر این در . کرد بیان نوشتاري صورت به را خود منظور زمان کمترین در می توان کوتاه پیام از استفاده با .است

 .کرد خواهیم آشنا اس ام اس پارسی کوتاه پیام ي سامانه با را شما

 انجام کوتاه پیام انبوه دریافت و ارسال نمی توا آنها طریق از که هستند وب تحت افزارهاي نرم کوتاه، پیام سامانه هاي

 می توان آن عالوه بر .کرد ارسال فرستنده براي را متناسب پاسخ و کرد پردازش را دریافتی پیامک هاي همچنین داد،

 کرد. ارسال موبایل با پیامکاز  کمتر مراتب به اي هزینه با زمان یک در را پیامک زیادي تعداد

 کافی اینترنت به اتصال فقط و نیست نیاز خاصی تجهیزات هیچ افزارها، نرم این طریق از مکپیا دریافت و ارسال براي

 . است

 و ارسال پنل رایگان ارائه به اقدام اس ام اس پارسیالب نرم افزار سامانه پیامک انبوه قدر  ،توسعه ارتباطات هیرکان شرکت

 .است نموده کوتاه پیام دریافت



 

 مطالب فهرست

 6           انهسام به ورود

 6            نام ثبت

 01           پیگیری شماره

 00           رمز کردن فراموش

 01           سامانه محیط

 01            ارسال بخش

 31           پیامک ارسال

 31           فلش ارسال

 31         فایل از شماره کردن وارد

 31           اکسل فایل

 31           فایل بارگذاري

 31           زماندار ارسال

 31           رنجی ارسال

 31           سفارشی ارسال

 31           هوشمند ارسال

 13           اي دوره ارسال



 

 11           کشوري ارسال

 11          پستی کد ارسال

 11          مشاغل ارسال

 12            ها پیام بخش

 11           دهش ارسال

 11           دریافتی

 11           شده حذف

 11           نشده ارسال

 11          پیامک هاي پوشه

 11          ها پیام آرشیو

 12           تلفن دفترچه بخش

 11           ها گروه

 13           تلفن دفترچه

 13          پیامکی عضویت

 11            امکانات بخش

 11           پیامکی منشی

 11           موبایل به انتقال



 

 11           ایمیل به انتقال

 11           سایت به انتقال

 11           یادآور

 11          ویندوز گجت

 01           ویژه ابزار بخش

 13           نظرسنجی

 13           ها گزینه

 11           ها پاسخ

 11            دارنمو

 11           کشی قرعه

 11            مسابقه

 11           ها گزینه

 11           ها پاسخ

 11            نمودار

 11           کشی قرعه

 http         11 و سرویس وب

 11          هوشمند پاسخگوي

 13          کاربران زیر مدیریت



 

 11          موبایل از پیامک

 11         پیامک گر تحلیل

 26           کاربری حساب بخش

 11           حساب شارژ

 11           حساب عملکرد

 11           آماري گزارش

 11          کاربري تنظیمات



 

 : سامانه به ورود

  .شوید می www.smsparsi.net ي صفحه وارد مرورگر ي وسیله به ابتدا سامانه به ورود جهت

 

 

 

 

 

 

 : نام ثبت

 دکمه ثبت نام را کلیک کنید.تصویر مطابق ابتدا نام ثبت جهت

http://www.smsparsi.net/


 

 ي، کاربر نوع انتخاب و جدید نام ثبت روي بر کلیک از پس

 

 

 

 

 . کنید می وارد کامل طور به را کاربري اطالعات و شده اول مرحله وارد



 

 . کنید انتخاب را نظر مورد ي بسته بایستی دوم ي مرحله در

 

 

 

 

 

 **است شده تعیین دارد که امکاناتی نوع با متناسب که شده درج آن جلوی در بسته هر فعال سازی هزینه**

 .است اشتراکی پنل رایگان ارسال بسته فقط

پیامک رایگان از 3333می توانید  به طور مثال همانطور که در شکل مشخص است با انتخاب بسته طالیی و تعرفه ویژه

 سوي اس ام اس پارسی به عنوان هدیه دریافت نمایید.

 امکانات با متناسب را بسته تمایل صورت در که شود می داده نشان پایین در آن امکانات بسته نوع انتخاب از پس

 .کنید می کلیک نظر مورد ي بسته انتخاب روي بر ابتداد. کنی می انتخاب

 

 .کنید می انتخاب را بعد ي مرحله صفحه پایین در بسته نوع نتخابا از پس



 

  .کنید درج ریال به کادر در را اعتبار میزان نیاز به بسته که گیرد می صورت اعتبار شارژ سوم ي مرحله در

 توجه داشته باشید که هر چه میزان اعتبار بیشتر باشد نرخ هر واحد پیامک ارسالی کمتر خواهد شد.

 . کنید انتخاب موجود هاي شماره لیست از را شماره توانید می .شوید می شماره انتخاب وارد چهارم ي حلهمر در

در پنجره باز شده براي  و کنید انتخاب را ندارد وجود لیست در ی گزینه لیست در نظر مورد ي شماره نبودن صورت در

 بخش با شماره ثبت از پسو غیر رند می باشد را تعیین کنید و  تعداد ارقام شماره و نوع شماره را که شامل رند، نیمه رند

 .کنید حاصل تماس نظر مورد ي شماره خرید ي زمینه در فروش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یندفرآ تا کنید می ذخیره را پیگیري ي شماره اطالعات تکمیل از پس و ضمیمه را نیاز مورد اطالعات پنجم ي مرحله در

 .کنید بررسی را کاربري تایید

 : شماره پیگیري

 . کنید می انتخاب را نام ثبت پیگیری سپس و نام ثبت گزینه سایت اول ي صفحه در نام ثبت پیگیري جهت

بعد از فرآیند تایید کاربر از سوي اس ام اس پارسی یک نام کاربري و یک رمز ورود براي وارد شدن به سامانه براي شما 

ک روي دکمه ه عبور در صفحه اول سامانه و کلیارد کردن نام کاربري و کلمکه در این مرحله از طریق و ارسال می شود

 ورود به سیستم وارد پنل کاربري خود می شوید.

 

 



 

 : رمز کردن فراموش

 باز کادري ،انتخاب از پس. کنید می انتخاب را عبور کلمه یادآوری گزینه اول ي صفحه در رمز کردن فراموش صورت در

 . مانید می رمز دریافت منتظر و تکمیل را العاتاط آن در که شود می

 

 



 

 : سامانه محیط

 .شوید می خود شخصی پنل وارد کلمه عبور و کاربري نام کردن وارد از پس

 .است شده داده توضیح تصویر با مطابق کدام هر که دارد وجود امکانات چند سایت اصلی ي صفحه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . می شود سازي تازه آن اطالعات و سایت آن بر کلیک با که است اس پارسی  اس ام کوتاه پیام سامانه آرم (3

 . است مشاهده قابل سایت در موجود ابزار و امکانات راست سمت در (1

 . کرد مشاهده توان می را روز هر هاي دریافتی و ارساالت آمار صفحه وسط در (1

 .کرد خریداري را نیاز مورد شارژ توان می قسمت این در (1

 قرار سایت پیشتیبان براي تیکت یک توان می مشکل بروز صورت در که است پشتیبانی به مربوط متقس این (1

 . کند حل و کرده بررسی را مشکل تا داد

 . شوید خارج سایت از توانید می 1شماره  شکل روي بر کلیک با (1



 

 : ارسال بخش

 .دید توان می را سایت در موجود بخشهاي صفحه راست سمت در

 م:پردازی می ارسال بخش امکانات بررسی به ابتدا

 :پیامک ارسال (1

  . است فراهم پیامک ارسال امکان بخش این در

 د.کنی تایپ را پیام متن چپ سمت در و کنید درج را ها شماره راست سمت در

  . دارد نمی نگه پیام صندوق در را متن، فلش ارسال نکنید فراموش

 . است شده داده توضیح بیشتر صفحه بعد در فلش ارسال مورد در



 

 : فلش ارسال*

 به مخاطب توسط دریافتاز  پس پیام ،فلش کوتاه پیام در . کرد ارسال را خبري هاي پیام توان می فلش ارسال طریق از

 دیگر و شود می پاك خودکار طور به همراه تلفن ورودي صندوق از پیام ، پیام بستن از پس و شود می باز خودکار طور

 .نیست دیدن قابل

 :فایل از شماره کردن وارد*

 .کنید می ذخیره را فایل سپس کنید. می وارد sheet)) اول ستون در را ها شماره اکسل در ابتدا :اکسل فایل

 



 

 : فایل اریزبارگ*

 اري می کنید.زبارگ و انتخاب شده سازي ذخیره محل از را اکسل فایل brows انتخاب از پس

 

 



 

 : زماندار ارسال (2

 در زماندار ارسال درج انتخاب از پس اینجا در. کرد ارسال دلخواه زمان براساس را کوتاه پیام توان می زماندار ارسال در

 شماره دفترچه یا اکسل فایل از سپس م.کنی می انتخاب را است خودمان ي شماره که نظر مورد فرستنده شماره ابتدا

 کنیم. می درج را دلخواه متن پایین کادر در وکنیم  می انتخاب را گیرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دکنی می انتخاب را فلش صورت به ارسال دیدن مناسب صورت در صفحه پایین قسمت در

 .دکنی انتخاب را خود دلخواه تاریخ و ساعت توانید می نیز ارسال زمان قسمت در



 

 .رسید خواهد مخاطبان دست به شده مشخص تاریخ اساس بر نظر مورد پیام

 

 

 

 

 

 

 : رنجی ارسال (3

 شماره به پیامک ارسال برايرنجی  ارسال ابزار

 یا 131 مثالً خاص شماره پیش یک از هایی

 . شود می استفاده 131

 دلخواه تعداد به را ها شماره تواند می ابزار این

 تولید ترتیبی یا تصادفی صورت به و کاربر

 هر. کند ارسال ها آن به را پیامک و نموده

 ارسال ابزار از است بهتر انبوه لارسا براي چند

 اما شود استفاده مشاغل یا کدپستی ، کشوري

 رنج یک قراردادن مخاطب براي اوقات گاهی

 مخاطبان، حضور محل به توجه بدون خاص

 . است مناسبی ابزار رنجی ارسال

 صورت به ارسال توانید می پایین قسمت در

 افراد ي شماره تا کنید انتخاب نیز را تصادفی

 عالوه. شود ارسال و انتخاب تصادفی صورت به

 . دارد وجود نیز زماندار ارسال امکان آن بر



 

 : سفارشی ارسال

 فراخوانی اید ساخته قبالً که تلفن دفترچه در خاصی گروه از را اطالعات سایر و نام ، تاریخ توان می سفارشی ارسال در

 . برسد مخاطب دست به اطالعات این با پیام مخاطب به ارسال هنگام و گیرد قرار خودکار بصورت متن درون تا کنید

 



 

 : هوشمند ارسال (5

 بکار ، دارد وجود کاربر هر به ارسالی پیامک در خاص متن تولید به نیاز که گروهی هاي ارسال در هوشمند ارسال ابزار

 ذخیره اکسل فایل یک قالب در ، شوند درج ها پیامک متن در باید که مقادیري و کلمات هوشمند ارسال براي. رود می

 طور به اکسل فایل در مندرج اطالعات پیامک، متن کلی ساختار تعیین از پس. شوند می بارگزاري سامانه در و شده

 .گردند می ارسال مخاطبان براي و شوند می جایگذاري متن درون هوشمند

 .شوید می بعد ي مرحله وارد آن اريزگربا و سایت در شده داده قرار فایل دانلود از پس مثال عنوان به

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن و نظر مورد هاي گزینه انتخاب از پس.است اکسل در موجود اطالعات اساس بر شده وارد اطالعات قسمت این در

 . کنید می ارسال را پیام ،متن

 



 

 : اي ورهرسال د( ا6

 ارسال ساالنه و ماهیانه هفتگی، روزانه، ساعتی، زمانی هاي هباز صورت به را ها پیامک توان می ابزار این از استفاده با

 به خاص مناسبتهاي به تبریک پیام ارسال مانندنمود.  مشخص توان می بازه هر در را تکرار تعداد همچنین د.کر

 .مشتریان

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 : کشوري ارسال (6

 پیامک با مخاطب هر به ارسالی پیامک بنابراین .کند می تغییر مخاطب آن به مربوط اطالعات و مقادیر از استفاده با

 .است متفاوت مخاطبان دیگر به ارسالی

 .دارد وجود نیز استان هر اطالعاتی بانک کشوري ارسال در

   



 

 : پستی کد ارسال-7

 .مکنی ارسال را پیامی پستی کد اساس بر خاصی گروه به متوانی می قسمت این طریق از

 وجود نیز ترتیبی یا تصادفی صورت به ارسال مکان. در ضمن امکنی انتخاب توانیم می را خط نوع ها شماره قسمت در

 . دارد

 

 

   



 

 : مشاغل ارسال-8

 .باشد می شغل و سازمان براساس اعضا انتخاب که تفاوت این با ولی است کدپستی ارسال همانند قسمت این امکانات

 

 

   



 

 : پیام بخش

  . کنید استفاده زیر ابزار از توانید می بخش این در

 

 :شده ارسال (1

  اید کرده ارسال قبل از که را هایی پیام توانید می شده ارسال قسمتدر

 . دهید انتقال خاصی گروه و قسمت به یا کنید حذف لیست از یا ببینید را

 



 

 : دریافتی (2

 . باشد شده خریداري اختصاصی پنل که شود می داده قرار اختیار در صورتی در دریافتی ابزار

 

 

 

 

 

 

 



 

 : شده حذف (3

 .هستند مشاهده قابل شده حذف هاي پیام

 : نشده ارسال (4

 . کنید مشاهده قسمت این در توانید می را نشده ارسال هاي پیام

 : پیامک هاي پوشه (5

 . باشد آسانتر آنها به دسترسی تا کنید منتقل پوشه آن به را خاص هاي پیام و کنید سازي پوشه توانید می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ها پیام آرشیو (6

 .کرد جستجو را نظر مورد پیام تصویر با مطابق توان می قسمت این در

 



 

 : تلفن دفترچه بخش

 .است فراهم زیر تصویر مطابق امکانات بخش این در

 

 

 : ها گروه (1

 انتقال آن به را اعضا و شماره ها و ساخته را نظر مورد هاي گروه توانید می قسمت این در

 .ددهی

 

 



 

 : تلفن دفترچهاعضاي  -2

 . ببینید کردید ثبت قبال که را هایی شماره یا و کنید وارد را تلفن دفترچه اعضاي شماره توانید می اینجا در

 

 

 علی علوی



 

 : پیامکی عضویت -3

 عضو مسابقه مثل خاصی گروه در کلمه یا جمله یک ارسال با مخاطبین که کنید فراهم را امکان این توانید می اینجا در

 .کنند عضویت لغو کلمه یا جمله یک ارسال با یا و شوند

 

  



 

 :امکانات بخش         

 .کنید استفاده ابزار این از توانید می بخش این در

 : پیامکی منشی (1

 متن کلمه یک ارسال با مخاطب که دهد می را امکان این ما به پیامکی منشی

 منشی خواهید می که کسانی مارهش گیرنده قسمت در کند دریافت را خاصی

 دفتر یا اکسل طریق از را اعضا توانید می) دهید قرارمی کنند دریافت را پیامکی

 پیام به خودکار طور به پیامکی منشی طریق از واقع در (کنید انتخاب نیز تلفن چه

 . دهید می پاسخ سامانه به شده ارسال هاي

 خاطر اطمینان پیامش شدن افتدری مورد در فرستنده پیامکی منشی طریق از

 .کند می پیدا

 تا دهیم قرار پیامکی منشی بندي دسته جهت را عبارتی توان می عنوان کادر در

 توان می تاریخ کردن فعال طریق از . گروه نام مثل باشد آسان آن به دسترسی

 .باشد فعال پیامکی منشی آن انقضاي تا شده مشخص زمان از که کرد تنظیم



 

 :موبایل به انتقال (2

 پیام موبایل به پیامک انتقال طریق از .شود منتقل موبایل به ورودي هاي پیام که کرد تنظیم توان می قسمت این در

 حالت این درداده می شود.  انتقال شده مشخص هاي شماره یا شماره به خودکار طور به سامانه توسط شده دریافت هاي

 .شد مطلع سامانه به رسیده هاي پیام از توان می اینترنت به نداشتن دسترسی صورت در

 .کرد تعیین آن سازي فعال جهت را مشخصی تاریخ و کرد بندي عنوان توان می پیامکی منشی مانند نیز اینجا در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : ایمیل به انتقال (3

 در .شود منتقل آن بهدریافتی  پیام تا کرد درج را ایمیل آدرس توان می موبایل به انتقال همانند نیز ایمیل به انتقال در

 نیز ایمیل به دریافتی هاي پیام تمام حالت این در د.دار وجود تاریخ سازي فعال و بندي عنوان امکان نیز قسمت این

 . شود می منتقل

 

 



 

 :سایت به انتقال (4

 . کنید تقلمن نظر مورد سایت به را شده دریافت هاي پیام توانید می سایت آدرس کردن وارد با قسمت این در

 

 

 کنید. وارد را آدرس الگو مانند حتما : توجه



 

 : آور یاد (5

 در تا شود داده اطالع شما به نظر مورد زمان در شده مشخص اطالعات با خاصی پیام که کرد تنظیم توان می یادآور در

 اطالع کاربران به جلسه تشکیل زمان خاصی تاریخ در که کنید می مشخص آور یاد طریق از مثالد. کنی اقدام آن مورد

 .شود داده

 

 



 

 : ویندوز گجت (6

 .کنید کسب را الزم اطالعات توانید می ویندوز گجت دانلود با قسمت این در

 از دریافت و ارسال برايکنید.  استفاده خود کاربري پنل رمزعبور و کاربري نام از آن سازي فعال براي گجت نصب از پس

 می افزار نرم این طریق ازد. بو نخواهید سامانه به ورود نیازمند اما .باشد متصل نترنتای به باید شما رایانه گجت طریق

 پیامک ارسال مراحل افزار نرم این از استفاده و شخصی سیستم طریق از شوید آنالین توانید نمی که را هایی زمان دتوانی

 حتما بایستی اطالعاتی بانک از استفاده جهت تهالبد. شو ارسال کار خود طور به شدن آنالین محض به تا دهید انجام را

 . بود آنالین

 د.باش می استفاده و نصب قابل 7و   ویستا ویندوزهای روی فقط ویندوز گجت است توجه شایان

 

 

 

 

 

 

 

 .شد کاربريبخش  وارد توان می زیر ي پنجره طریق از افزار نرم نصب از پس

  

 



 

 . ببینید را اعتبار یا و شده ارسال و رسیده ايه پیام توانید می ویندوز گجت طریق از

 

 

 

 . دهید انجام را نیاز مورد مراحل شده باز ي پنجره طریق از توانید می پیامک ارسال روي بر کلیک از پس

 رسیدههاي  پیامک

 

 ارسال شده هاي پیامک

 
 موجودي و اعتبار

 



 

 الارس اینترنت به اتصال از پس را خود پیام راحتی به توانید می و نیست شدن سامانه وارد به نیازي دیگر گجت طریق از

 آن روي بر را نیاز مورد تنظیمات توانید میکلیک کنید.  Option ي گزینه روي بر اگر گجت راست سمت درد. کنی

 . دهید انجام

 

SMSPARSI.NET 



 

 : ویژه ابزار بخش

 .کرد استفاده تصویر در شده مشخص ابزار از توان می بخش این در

 

 

 : نظرسنجی (1

 شد جویا خاص اي لهمسئ مورد در را ها گیرنده نظرات توان می نظرسنجی طریق از

. 

 بر عالوه. کنید درج را نظر مورد سوال و انتخاب را ها گیرنده توان می تصویر طبق

 . کنید می مشخص را نظرسنجی پایان و شروع زمان و تاریخ آن

 توان می شکل با مطابق. داد قرار گزینه نامحدودي تعداد توان می نظرسنجی در

 . کرد درج را نظر مورد هاي گزینه

 



 

 

 

 

 : ها گزینه

 . کنید ثبت را نظر مورد ي گزینه توانید می ها گزینه قسمت به شدن وارد طریق از

 

 

 

 

 

 به مخاطب به نظر مورد متن مخاطب طرف از پاسخ ارسال از پس تا کرد درج را متنی توان می کادر در است ذکر قابل

 .شود ارسال دلخواه طور

 

ارسی پآیا امکانات اس ام اس 

 کافیست؟

 از انتخاب شما متشکریم.



 

 : ها پاسخ

 . کرد مشاهده را شده ارسال هاي جواب توان می ها سخپا قسمت در

 

 

 

 

 

 : نمودار

 . ببینید را برتر ي گزینه و کنید مشاهده را شده ارائه هاي پاسخ نمودار توانید می نمودار قسمت در

 

ارسی کافیست؟پآیا امکانات اس ام اس   



 

 : کشی قرعه

 قرعه قید به انکنندگ شرکت از مشخصی تعداد به و کرد برگزار مسابقه کنندگان شرکت بین توان می بخش این در

 . داد هدیه

 

 

 

  

 



 

 : مسابقه (2

 که امتیازي .داد هدیه قرعه قید به برندگان به نهایت در و کرد برگزار مسابقه مخاطبان بین توان می قسمت این در

 .شود می افراد شناخت و آشنایی افزایش موجب مخاطبان در انگیزه ایجاد دلیل به دارد مسابقه بخش

 

 

 

 

 

 

 

 . شوید می مختلفی بخشهاي وارد نظرسنجی همانند رسشپ ثبت از پس

 



 

 : ها گزینه

 . دهید می قرار را اصلی ي گزینه و فرعی هاي گزینه قسمت این در

 خودکار صورت به مخاطبان پاسخ صورت در تا کرد انتخاب را صحیح پاسخ عنوان به انتخاب ي گزینه توان می اینجا در

 .گیرد قرار کشی قرعه گروه در اسمشان

 

 



 

 : ها پاسخ

 اند داده صحیح پاسخ پرسش این به که را افرادي تعداد و کرد مشاهده را شده ارائه هاي پاسخ توان می قسمت این در

 . ببینید

 

 

 

 

 

 : نمودار

 .کرد مشاهده نموداري صورت به را افراد هاي پاسخ توان می نیز نمودار قسمتاین  در

 



 

 : کشی قرعه

 .کنید مشخص را ها برنده خودکار طور به توانید می ثبت و برنده افراد تعداد کردن شخصم با قسمت این در

 



 

 :Http و سرویس وب (3

 درخواست و Web service طریق از پیامک سامانه به ها سایت وب و افزارها نرم سایر اتصال سرویس وب طریق از

 .است امکانپذیر Http هاي

 . کنید دانلود را نیاز مورد فنی مستندات توانید می بخش این به شدن وارد با

 

 



 

 : هوشمند پاسخگوي (4

 و کلمات اساس بر تواند می ابزار اینت.  اس ام اس پارسی اس اختصاصی ابزارهاي از دیگر یکی هوشمند پاسخگوي

 نبوها مقادیر کردن وارد امکان در آن قوت نقطه و کند ارسال را متناسب پاسخ کاربر، سوي از شده تعریف کدهاي

 . است وسیع گیري گزارش و اکسل فایل طریق از اطالعات

 فشرده هاي لوح و افزارها نرم براي مصرف یکبار سازي فعال سریال ارائه یا گارانتی ثبت امکان ابزار این ازکاربردهاي یکی

 ت. اس

 که رود کار به اقالمی یا محصوالت اي لحظه قیمت اعالم براي ابزاري عنوان به تواند می هوشمند پاسخگوي همچنین

 با توانید می فرستنده و گیرنده تعیین از پس قسمت این دردارند.  متعدد عناوین سریع و مداوم رسانی بروز به نیاز

 پایان و شروع تاریخ توانید می آن بر عالوه .دکنی تر آسان را هوشمند پاسخگوي به دسترسی ،عنوان کردن مشخص

 . دنمای تعیین نیز را پاسخگویی

 

 



 

 : کاربران زیر مدیریت (5

 .دهند تخصیص شماره و اعتبار خود کاربران زیر به که دهد می را امکان این نمایندگان به قسمت این

 می مدیر یا نماینده عالوه به. دهند می انجام را خود فعالیت نمایندگان نظارت تحت و مستقل طور به یک هر کاربران زیر

 .دده اختصاص خود تشخیص با متناسب را خاصی امکانات و ابزار ندتوا

 .کند می اعالم کنید ثبت توانید می که را کاربري زیر افراد تعداد شما به باال کادر قسمت در کاربر زیر ساخت ي نحوه

 قسمت در .دهید اختصاص کاربر زیر به را شده تعریف امکانات توانید می زیر کادر با مطابق کاربر اطالعات تکمیل از پس

 فرد به را نظر مورد شماره توان می شماره قسمت در. درآورد فعال غیر و تعلیق حالت به را کاربر زیر توان می وضعیت

 . داد اختصاص

 

 

 



 

 .کنید می تعیین باشد داشته اختیار در تواند می کاربر زیر که را ابزاري و امکانات دسترسی قسمت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را کاربر اطالعات دتوانی می جزییات قسمت در نهایت در و. دهید می کاهش یا افزایش ار کاربر اعتبار ،اعتبار قسمت در

 .دهید تغییر



 

 : موبایل از پیامک (6

 در توان می موبایل طریق از کامپیوتر و اینترنت به نداشتن دسترسی صورت در که دارد وجود امکان این قسمت این در

 خاصی پیام خودکار طور به سامانه آن ارسال از پس تا کرد ارسال سامانه به را الزم فرمان پیامک یک ارسال با زمانی هر

 .کند ارسال نظر مورد گروه یا دفترچه مخاطبین به را

 بعد ي صفحه تصویر با مطابق باید قسمت این در

 ...کنید فعال را موبایل از پیامک .3

 ...کنید مشخص را گیرنده و فرستنده .1

 ...نمایید وارد را هستند سرویس این از ستفادها به مجاز که هایی موبایل شماره .1

 

 متن درج ی نحوه*

 .نمایید ارسال گیرنده شماره به زیر فرمت با پیامک یک مجاز هاي موبایل شماره از کافیست سرویس این از استفاده براي

 SMS گروه کد ,پیامک متن

 دفترچه بخش از توانید می را گروه کد .گردد یم استفاده سرویس واژه کلید عنوان به و بوده ثابت کلمه یک SMSکلمه 

 .نمایید مشاهده ها گروه بخش، تلفن

 ل: مثا عنوان به

sms 

5 

 سالم

 .نماید می ارسال 5 کد با گروه اعضاي تمامی براي را "سالم" متن که

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر عالوه. نمایید انتخاب را مجاز ی شماره ردکا در و بزنید را موبایل از پیامک تیک حتما باشید داشته توجه

 !!!نگرفت نخواهد صورت ارسال ارسال، نکات رعایت عدم صورت در آن

 



 

 :پیامک گر تحلیل (7

 .ددار را دریافتی هاي پیامک محتواي آنالیز قابلیت که است اس ام اس پارسی اي حرفه ابزارهاي از یکی پیامک تحلیلگر

 تلفن یا دریافتی هاي پیام سایر از را خاصی محتواي یا کلمات حاوي هاي پیام دهد می اجازه کاربر به قابلیت این

 ایمیل و پوشه از اعم کاربر، نظر مورد مقصد به خودکار طور به را شده تفکیک هاي پیام و نماید تفکیک ، URL،همراه

 براساس ودکارخ بطور را ها پیام پیامک تحلیلگر واقع در. کند ارسال فرستنده براي را مشخصی پاسخ یا و کند منتقل

 . دهد می قرار مشخص هاي پوشه در محتوایشان

 ارسال مخاطب به را خاصی پیام خودکار صورت به پیام دریافت از پس که دارد را قابلیت این پیامک تحلیلگر آن بر عالوه

 پایان و وعشر تاریخ و عنوان توانید می گیرنده و فرستنده کردن مشخص و جدید درج انتخاب از پس اینجا در .کند

 .کنید مشخص نیز را تحلیلگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دهید قرار را الزم هاي شرط توانید می شما بعد قسمت در

 



 

 توان می آن بر عالوه. شود آغاز آن با یا شامل را کلمه این حتما پیام متن که کنید مشخص توانید می شکل با مطابق

 شود شامل را عدد آن یا روعش خاصی عدد با حتما کننده ارسال شماره که کرد مشخص

 توان می پیامک تحلیلگر در. 

 دریافتی در پیام که کرد مشخص

 ! نه یا بگیرد قرار ها حذفی یا ها

 متن پاسخ تنظیم کادر در

 که دهید می قرار را مشخصی

 طور به پیام دریافت از پس

 .شود ارسال مخاطب به خودکار

 

 

 

اس ام  تحلیلگر که اي ویژه امکان

 خود مخاطبین براي سیاس پار

 می که است این است داده قرار

 نحوي به را تحلیلگر توان

 دریافت پیام که کرد ساماندهی

 ، موبایل به خودکار طور به شده

 .شود ارسال ایمیل یا و سایت

 نیز قسمت این کار ي نحوه

 .باشد می انتقاالت بخش همانند

 گروه توان می اینکه نهایت در

 به پیام ات کرد مشخص را خاصی

 قرار قسمت آن در خودکار طور

 . گیرد



 

  : کاربري حساب بخش

 

 

 

 

 

 

 

 : حساب شارژ (1

 . کنید مشاهده را تعرفه هايه باز توانید می قسمت این در شدن وارد از پس

 

 



 

 اسکن آن بر عالوه. دهید می انجام را فیش ثبت فرایند و کنید می انتخاب را حساب به واریز پنل شارژ جهت جا این در

  . کنید می ضمیمهیا مرور  Browsقسمت  در نیز را فیش ي شده

 



 

 : حساب عملکرد  (2

 ها تراکنش سایر و حساب شارژ یا ها پرداختی ، ها دریافتی و انتخاب را نظر مورد هاي تراکنش توانید می قسمت این در

 . کنید مشاهده را

 

 

 

 

 
 : آماري گزارش (3

 . کنید مشاهده مشخصی تاریخ در را اعتبار گردش بتوانید که شود می فراهم نامکا این آماري گزارش قسمت در

 



 

 : کاربري تنظیمات (4

 . اعمال کنید شده ثبت اطالعات در را تغییراتی توانید می کاربري تنظیمات در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


