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معرفی
از اینکه سامانه هوشمند پیامک پارس گرین را انتخاب کردید به شما تبریک و خوش آمد عرض می نماییم.
سامانه هوشمند شرکت پارس گرین یکی از کاملترین سامانه های پیام کوتاه کشور بوده که با داشتن کاملترین بانک اطالعاتی
کد های پستی ،شماره های فعال ایرانسل و همراه اول و همچنین بانک اصناف کل کشور و همچنین پشتیبانی شبانه روزی سعی
در رضایتمندی شما کاربر عزیز دارد.
این شرکت با داشتن بیش از  500نمایندگی فعال و بیش از  54هزار کاربر در زمینه های شغلی متفاوت در سرتا سر کشور،
یکی از محبوب ترین و جامع ترین سامانه های پیام کوتاه محسوب می شود .
این کتاب سعی دارد عالوه بر معرفی سامانه هوشمند مدیریت پیامک شرکت پارس گرین ،نحوه استفاده از امکانات گوناگون
این سامانه را به شما کاربران محترم آموزش دهد.
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تعاریف :

 .1اپراتور چیست ؟
به شرکت مخابرات  ،همراه اول و ایرانسل و سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه یا شرکت های وابسته
آنها اپراتور گفته می شود .

 .2گزارش ارسال چیست ؟
گزارشی از ارسال پیامهای شما که در صندوق پیامها در زیر منو ارسالی قابل رویت است .و نمایش می دهد که ایا
پیامک ارسال شده یا خیر .

 .3گزارش تحویل چیست ؟
گزارش تحویل یا دلیوری ،موقعیت پیامک ارسال شده را نمایش می دهد .این امکان نشان می دهد پیامک به دست
مخاطب رسیده است یا خیر و. ....
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نکات بسیار مهم :
 .1حتما قبل از ارسال انبوه ،زماندار و هر ارسال دیگر که تعداد ان خیلی زیاد و یا زیاد است  ،یک بار آن پیامک را برای
گوشی خودتان ارسال کنید .در صورتی که پیامک به طور کامل برایتان ارسال شد نسبت به ارسال تعداد باالی آن اقدام
کنید.
 .2از دراختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبورتان به دیگران جدا خودداری کنید.
 .3برای امنیت باالتر سامانه خود ،رمز عبور خود را به صورت دوره ای (هر  3ماه) تغییر دهید.
 .4از  copy – pasteکردن متن پیامک خودداری کنید و متن مورد نظرتان را تایپ کنید.
 .5بعضی کلمات از طرف مخابرات فیلتر شده است .از به کار بردن این کلمات در متن تان خودداری کنید .کلماتی از
قبیل  :شورش ،اعتصاب ،سپاه و . ...در صورت ارسال این کلمات پیام شما ارسال نشده و ممکن است حساب شما غیر
فعال گردد.
 .6برای بازدهی بیشتر سامانه از مرورگر های بروز و جدید استفاده نمایید مرورگر  Mozila FireFoxو Google
 Chromeاز مرورگر های مناسب و پیشنهادی است .
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ثبت نام
برای ثبت نام ابتدا وارد سایت  parsgreen.comشوید و به قسمت ثبت نام مراجعه نمایید .

پس از ورود به سایت بر روی دکمه شروع ثبت نام کلیک کنید تا ثبت نام شما شروع گردد.
بعد از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور که به تلفن همراه و ایمیل شما ارسال می شود ،برای ورود به سامانه پیام کوتاه
خود به آدرس  login.parsgreen.comرفته و مراحل زیر را انجام دهید.
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 .1ابتدا نام کاربری خود را وارد کنید (که می تواند نام کاربری  ،شماره موبایل  ،یا ایمیل باشد).
 .2در این مرحله تصویر امنیتی سمت چپ را در قسمت کد امنیتی وارد کنید.
 .3با انتخاب گزینه ورود مرحله بعد مانند تصویر زیر نمایان می شود.

1
2
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 .1رمز سامانه خود را در این بخش وارد نمایید.
 .2در صورت وارد کردن صحیح اطالعات بعد از انتخاب دکمه ورود ،وارد سامانه خود می شوید.
 .3اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید با زدن دکمه رمز موقت ،کلمه عبوری برای شما پیامک می شود و سپس
با کادر زیر مواجه می شوید.
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کد پیامک شده را در کادر فوق وارد کرده و گزینه ورود را انتخاب نمایید.
پس از ورود به سامانه پیامک اقدام به تغییر رمز عبور خود فرمایید.
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ورود به سامانه
بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور با صفحه ای متشکل از چند قسمت رو به رو خواهید شد.

جهت ورود به صفحه اصلی سامانه پیام کوتاه از این قسمت استفاده نمایید.

اگر شما می خواهید به مشتریان هدف خود ایمیل ارسال کنید از این گزینه
استفاده نمایید.

جهت ورود به صفحه اصلی سامانه پیام کوتاه از این قسمت استفاده نمایید.
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جهت دانلود و نصب اپلیکیشن پنل پیامکی از این قسمت اقدام نمایید.

جهت تغییر مشخصات کاربری خود از این قسمت استفاده نمایید.

جهت مشاهده رضایت نامه های موجود در پنل از قسمت استفاده نمایید.

جهت ورود به پنل نمایندگی از این قسمت استفاده نمایید.
.
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پس از ورود در بخش پروفایل امکانات زیر را خواهید داشت.

1

2

هشدار ورود
 .1در صورتی که سرویس هشدار ورود شما فعال باشد به محض ورود هر فردی به سامانه ,یک پیام برای شما ارسال می شود و
شما را از ورود به سامانه آگاه می سازد.
 .2جهت فعال سازی این سرویس گزینه تغییر وضعیت را انتخاب نمایید.
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ورود پیشرفته
در این قسمت به سه طریق می توانید ورود به سامانه را تنظیم نمایید:
 .1ورود عادی :در این حالت با نام کاربری و رمز عبور وارد پنل می شوید ,این وضعیت به صورت پیش فرض در پنل فعال
می باشد.
 .2ورود دو مرحله ای در صورت تفاوت سیستم :در این حالت در صورتی که از سیستم جدیدی قصد ورود به سامانه را
داشته باشید ,کلید دوم به موبایل مدیر ارسال می گردد.
 .3ورود دو مرحله ای دائمی :در این حالت پس از بررسی نام کاربری و رمز عبور به صورت دائم کلید دوم به موبایل مدیر
ارسال می گردد و امن ترین حالت ممکن می باشد.
 .4جهت اعمال هر یک از سه وضعیت ذکر شده ,گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .5سپس گزینه اعمال تغییرات را انتخاب نمایید.
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تغییر رمز
جهت تغییر رمز عبور سامانه خود از این قسمت استفاده نمایید.
 .1ابتدا رمز عبور فعلی خود را وارد نمایید.
 .2سپس رمز عبور جدید را وارد نمایید (.جهت امنیت بیشتر از وارد کردن رمزهای ساده خودداری نمایید).
 .3مجددا رمز عبور جدید را وارد نمایید.
 .4در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید کلیه امضاهای دیجیتال شما پاک می شود و ارتباطات نرم افزاری شما قطع می گردد.

 .5در مرحله آخر گزینه تغییر رمز عبور را انتخاب نمایید تا تغییرات اعمال شود.
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تغییر موبایل
از این قسمت می توانید شماره موبایل خود را تغییر دهید.
 .1در این قسمت شماره موبایل فعلی موجود در سیستم به شما نمایش داده می شود.
 .2در این قسمت شماره موبایل جدید را وارد نمایید.
 .3جهت اعمال تغییرات به مرحله بعد بروید.
 .4در مرحله بعد یک کد به موبایل شما ارسال می شود ,بعد از وارد کردن کد موبایل شما تغییر خواهد یافت.
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تغییر ایمیل
از این قسمت می توانید آدرس ایمیل خود را تغییر دهید.
 .1در این قسمت آدرس ایمیل فعلی شما نمایش داده می شود.
 .2در این قسمت آدرس ایمیل جدید را وارد نمایید.
 .3جهت اعمال تغییرات به مرحله بعد بروید.
 .4در مرحله بعد یک کد به آدرس ایمیل شما ارسال می شود  ،بعد از وارد کردن کد ایمیل شما تغییر خواهد یافت.
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صفحه اصلی
بعد از ورود به سامانه با صفحه ای روبرو می شوید که متشکل از چند بخش است.
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 .1در این قسمت نام و نام خانوادگی شما درج می گردد.
 .2در این بخش اعتبار شما نمایش داده می شود.
 .3در این قسمت منوهای زیر برای شما نمایش داده می شود :
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برای شارژ سامانه خود از این قسمت استفاده کنید.
برای مشاهده راهنمایی های سامانه از این منو استفاده کنید.
برای اتصال به قسمت پشتیبانی از این بخش استفاده نمایید.
برای خروج از سامانه روی این منو کلیک کنید.
 .4در این بخش می توانید تاریخ و زمان فعلی ،و همچنین در قسمت روزها مدت زمانی که شما میتوانید از نرم افزار
استفاده کنید را مشاهده نمایید.
 .5زیر منوها نیز در این قسمت قابل رویت می باشد.
 .6منوهای اصلی در سمت راست سامانه قرار دارد.
 .7پیام های مهم که با رنگ سبز ،زرد و قرمز وجود دارند نیز در این قسمت قابل مشاهده اند.
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منوی ارسال که شامل چند زیر منو است.

الف) ارسال سریع :
برای ارسال یک پیامک سریع به یک یا چند مخاطب از این زیر منو و طی مراحل گفته شده استفاده کنید.
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 .1در قسمت شماره فرستنده ،شماره سامانه خود را انتخاب کنید.
 .2در مستطیل این بخش متن پیامک خود را وارد کنید.
 .3سپس شماره گیرنده خود را وارد کنید(.می توانید بیش از یک مخاطب را وارد کنید).
 .4در پایان بر روی دکمه ارسال پیامک کلیک کنید تا پیام شما ارسال گردد.
 .5در صورت ایجاد پیامک سریع (پیش نویس) میتوانید با کلیک روی آیکن مربوطه ،به آن دسترسی پیدا کنید در ادامه
ایجاد متن پیش نویس را توضیح خواهیم داد.
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ب) ارسال گروهی :
برای ارسال به گروهی از مخاطبین( که می توان از قسمت مشتریان یا فایل اکسل نیز استفاده کرد ) کاربرد دارد ،استفاده از
آن چند مرحله دارد.
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 .1ابتدا شماره سامانه خود را وارد کنید.
 .2متن پیامک خود را وارد کنید.
ارسال تست  :همواره قبل از هر ارسال گروهی ،یک پیامک تست به گوشی خود ارسال کنید.
 .3شماره تست را وارد کنید.
 .4دکمه ارسال تستی را انتخاب کنید ،اگر متن کامل پیامک به گوشیتان رسید مراحل بعد را اجرا کنید.
 .5دکمه مرحله بعد را بزنید تا صفحه دوم باز شود.
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در این صفحه از چهار روش مختلف می توانید مخاطبین خود را انتخاب کنید.
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 .1دفترچه تلفن  :بعد از ایجاد دفتر تلفن می توانید از آن استفاده کنید.
در بخش های بعد ایجاد گروه در مشتریان (دفتر تلفن) را کامال توضیح داده خواهد شد.
 .2فایل متنی (ابتدا فایل نمونه را دانلود کنید).
 .3فایل اکسل (ابتدا فایل اکسل را دانلود کنید).
 .4ورود دستی شماره ها  :تمامی شماره ها مرتب در زیر هم وارد گردد یا شماره ها را  Copy-pasteکنید.
 .5در این قسمت ارسال به شماره های تکراری یا عدم ارسال را تنظیم می کنید.
 .6در پایان بر روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید.
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بعد از کلیک روی دکمه مرحله بعد ،به صفحه زیر منتقل می شوید.

2
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 .1در این قسمت اطالعات کامل پیامک ارسالی درج شده است.
 .2متن کامل پیامک در این بخش قابل مشاهده است.
 .3در صورت تایید اطالعات ،دکمه ارسال را بزنید تا متن شما ارسال شود.
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پ) ارسال هوشمند :
این ارسال نوعی پیامک است که برای هر شخص طبق یک نمونه هوشمند سازی می شود.
به طور مثال اگر میخواهید برای تمام مخاطبین خود پیام تبریک ارسال کنید و در پیامک هر نفر نام او را بنویسید ،اگر
بخواهید دستی انجام دهید ساعت ها زمان الزم است  ،اما با ارسال هوشمند در زمان کوتاهی می توانید این کار را انجام
دهید.
بدین منظور باید مراحل زیر را انجام دهید( .توجه داشته باشید که برای استفاده از این امکان ،باید حتما گروه در مشتریان (دفترچه
تلفن) ایجاد کرده باشید).
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 .1از الگوهای هوشمند باالی صفحه می توانید در متن پیامک خود استفاده کنید.
 .2در این قسمت متن پیامک خود را با کمک الگوهای هوشمند تنظیم نمایید.
 .3در قسمت فرستنده شماره سامانه خود را وارد کنید.
 .4در بخش گیرندگان دفترچه تلفن یا گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 .5بر روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید .پس از انتخاب این دکمه به صفحه بعدی منتقل می شوید.
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 .1در این قسمت یکبار دیگر متن پیامک به شما نمایش داده می شود.
 .2حتما یک ارسال تست به تلفن همراه خود انجام دهید ،برای این کار شماره تست را وارد کرده و ارسال تست را بزنید.
( اگر پیامک با موفقیت برایتان ارسال شد نسبت به انجام مراحل بعد اقدام کنید )

 .3در این بخش تاریخ و زمان ارسال را می توانید تنظیم نماید.
 .4بر روی دکمه ارسال هوشمند کلیک کنید تا متن شما برای مخاطبینتان ارسال گردد.
( بعد از ارسال پیامک  ،ارسال های موفق یا ناموفق در صندوق پیام به شما نمایش داده خواهد شد )
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ت) هوشمند از فایل :
از این امکان می توانید برای هر نفر چندین مقدار را در یک پیامک ارسال کنید ،به طور مثال اگر می خواهید لیست
نمرات دانش آموزی را برای والدین او ارسال کنید از این بخش استفاده کنید .برای این منظور مراحل زیر را انجام
دهید.
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 .1ابتدا نمونه فایل اکسل را دانلود کنید  ،سپس فایل اکسل را پر کرده و ذخیره نمایید.
 .2فایل اکسل ذخیره شده را با استفاده از دکمه  Browseیا  Choose Fileآپلود کنید.
 .3پس دکمه مرحله بعد را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
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 .1ابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب کنید.
 .2با استفاده از الگوهای هوشمند ،متن پیامک خود را تنظیم نمایید.
 .3با زدن دکمه مرحله بعد به صفحه بعد منتقل می شوید.
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 .1در پایان متن پیامک خود را بررسی کنید.
 .2در قسمت شماره تست ،شماره موبایل خود را وارد کنید و دکمه ارسال تست را بزنید.
 .3در این بخش تاریخ و زمان ارسال را می توانید تنظیم نمایید.
 .4اگر پیامک به طور کامل به دستتان رسید دکمه ارسال را بزنید تا به مخاطبینتان ارسال گردد.
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ث) ارسال رنجی
از این امکان برای ارسال پیامک به محدوده ای از شماره ها به طور مثال از شماره  09124250000تا شماره 09124259999
استفاده می گردد.
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 .1ابتدا شماره سامانه خود را انتخاب کنید.
 .2متن پیامک خود را وارد کنید.
 .3محدوده ای که می خواهید پیامک برای آنها ارسال شود را وارد نمایید.
 .4تعداد شمارهایی که می خواهید پیامک برای آن ارسال شود را وارد کنید.
 .5با این گزینه ارسال انجام می شود.
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پیامک انبوه :
از این طریق می توانید به کلیه استان ها و شهرها به تفکیک استان ،شهر ،ایرانسل  ،همراه اول و پستی پیامک ارسال کنید.
این منو چند زیر منو دارد که به تفصیل توضیح خواهیم داد.

الف) انبوه شهری (همراه اول) :
در این قسمت می توانید جهت ارسال پیامک به بانک شماره های همراه اول اقدام نمایید.

1

2
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 .1ابتدا انبوه شهری همراه اول را انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه درج ارسال انبوه جدید به صفحه بعد منتقل می شوید.
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 .1ابتدا یک عنوان مرتبط با پیامک خود انتخاب کنید .این عنوان فقط جهت اطالع خودتان است و در پیامکتان تاثیری
ندارد.
 .2در این قسمت شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب کنید.
 .3در این قسمت متن پیامک خود را وارد کنید( .از  copy-pasteکردن متن خودداری نمایید)
 .4شماره تست (مثال شماره موبایل خود) را وارد کرده و ارسال تست را انتخاب کنید.
 .5اگر پیامک به طور کامل به موبایلتان رسید دکمه مرحله بعد را بزنید.
بعد از انتخاب این دکمه به صفحه بعد منتقل می شوید.
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 . 1ابتدا از قسمت انتخاب شاخه استان مورد نظر خود را انتخاب نمایید(.جهت انتخاب شاخه  +کنار نام استان را انتخاب نمایید).
 .2سپس در این قسمت می توانید شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید(.جهت انتخاب شهر  +کنار آن را انتخاب نمایید).
 .3در این قسمت تعداد شماره های دائمی و اعتباری هر شهر برای شما نمایش داده می شود(.روی شاخه مورد نظر کلیک
نمایید تا آبی رنگ شود).
 .4در انتها به مرحله بعد بروید.
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در این صفحه تعداد شماره ها ,تاریخ و زمان ارسال را طبق مراحل زیر تنظیم نمایید.
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 .1در فیلد اول تعداد شماره های زیر شاخه مورد نظرتان ثبت گردیده است.
 .2این فیلد عدد شروع ارسال می باشد .مثال اگر شما  3000پیامک انتخاب کرده اید و ردیف شروع را  1000بگذارید،
ارسال از شماره 1000ام شروع می شود.
 .3در این فیلد تعداد شماره هایی که قصد ارسال به آنها را دارید وارد کنید .مثال  3000شماره در زیر شاخه وجود
دارد ،اگر در این فیلد عدد  500را وارد کنید پیامک شما به  500نفر از مخاطبین ارسال می گردد.
 .4دکمه آبی رنگ را بزنید و تاریخ ارسال پیامک خود را تنظیم کنید.
 .5این قسمت دو فیلد دارد که سمت چپی ساعت و سمت راستی دقیقه ارسال پیامک را تنظیم می کند( .زمان ارسال
انبوه از ساعت  8:30صبح تا  9شب می باشد).
 .6بعد از طی مراحل قبل ،دکمه مرحله بعد را بزنید تا صفحه بعد برایتان باز گردد.
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در این صفحه اطالعات کامل ارسال شما نمایش داده می شود.

1

2
3

 .1در این قسمت متن پیامک شما نمایش داده شده است.
 .2در این بخش اطالعات ارسال شما از قبیل زمان ،هزینه و  ...به شما نمایش داده می شود.
 .3با کلیک روی دکمه ثبت و ارسال ،پیامک شما ارسال می گردد.
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پس از ارسال پیام می توانید جهت دریافت دلیوری اقدام نمایید تا از وضعیت دقیق پیام ها مطلع شوید.

ابتدا از این قسمت اقدام به دانلود گزارش رهگیری نمایید.
سپس کد رهگیری که در مقابل هر شماره نوشته شده است را در این قسمت وارد نمایید تا از وضعیت دقیق پیام مطلع شوید.
از این قسمت می توانید جهت دریافت گواهی ارسال اقدام نمایید( .این بخش مختص نماینده ها می باشد).
در صورت تمایل به حذف پیام انبوه از لیست پیام ها می توانید این دکمه را انتخاب نمایید.
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ب) پیشرفته پستی:
در این قسمت می توانید با وارد کردن قسمتی از کد پستی یا پیش شماره موبایل اقدام به ارسال انبوه در
محدوده مورد نظر نمایید.

* توجه داشته باشید پیشرفته پستی فقط برای شهر تهران می باشد.

1

2

 .1ابتدا از منوهای باالی صفحه پیشرفته پستی را انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه ارسال انبوه جدید به صفحه بعد منتقل می شوید.
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 .1ابتدا یک عنوان مرتبط با پیامک خود انتخاب کنید .این عنوان فقط جهت اطالع خودتان است و در پیامکتان تاثیری
ندارد.
 .2در این قسمت شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب کنید.
 .3در این قسمت متن پیامک خود را وارد کنید( .از  copy-pasteکردن متن خودداری نمایید)
 .4شماره تست (مثال شماره موبایل خود) را وارد کرده و ارسال تست را انتخاب کنید.
 .5اگر پیامک به طور کامل به موبایلتان رسید دکمه مرحله بعد را بزنید.
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 .1در این قسمت  3یا  5رقم اول کد پستی منطقه مورد نظر را وارد نمایید.
 .2سپس در این قسمت می توانید چند رقم از شماره موبایل مورد نظر خود را وارد نمایید تا به رنج خاصی از شماره ها پیام
ارسال گردد.
 .3سپس با انتخاب دکمه پردازش و شمارش تعداد شماره های موجود در محدوده مشخص شده برای شما نمایش داده می
شود.
 .4با انتخاب این دکمه به مرحله بعد منتقل می شوید.
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 .1در فیلد اول تعداد شماره های زیر شاخه مورد نظرتان ثبت گردیده است.
 .2این فیلد عدد شروع ارسال می باشد .مثال اگر شما  3000پیامک انتخاب کرده اید و ردیف شروع را  1000بگذارید،
ارسال از شماره 1000ام شروع می شود.
 .3در این فیلد تعداد شماره هایی که قصد ارسال به آنها را دارید وارد کنید .مثال  3000شماره در زیر شاخه وجود
دارد ،اگر در این فیلد عدد  500را وارد کنید پیامک شما به  500نفر از مخاطبین ارسال می گردد.
 .4دکمه آبی رنگ را بزنید و تاریخ ارسال پیامک خود را تنظیم کنید.
 .5این قسمت دو فیلد دارد که سمت چپی ساعت و سمت راستی دقیقه ارسال پیامک را تنظیم می کند( .زمان ارسال
انبوه از ساعت  9صبح تا  9شب می باشد).
 .6بعد از طی مراحل قبل ،دکمه مرحله بعد را بزنید تا صفحه بعد برایتان باز گردد.
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 .1در این قسمت متن پیامک شما نمایش داده شده است.
 .2در این بخش اطالعات ارسال شما از قبیل زمان ،هزینه و  ...به شما نمایش داده می شود.
 .3با کلیک روی دکمه ثبت و ارسال ،پیامک شما ارسال می گردد.
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ت) شهری و پستی (ایرانسل) :
در این قسمت می توانید جهت ارسال پیامک به بانک شماره های ایرانسل و بر اساس کد پستی و جنسیت اقدام
نمایید.
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 .1ابتدا از منوهای باالی صفحه شهری و پستی را انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه درج ارسال انبوه جدید به صفحه بعد منتقل می شوید.

44

1
2

3

4

5

 .1ابتدا یک عنوان مرتبط با پیامک خود انتخاب کنید .این عنوان فقط جهت اطالع خودتان است و در پیامکتان تاثیری
ندارد.
 .2در این قسمت شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب کنید.
 .3در این قسمت متن پیامک خود را وارد کنید.
 .4شماره تست (مثال شماره موبایل خود) را وارد کرده و ارسال تست را انتخاب کنید.
 .5اگر پیامک به طور کامل به موبایلتان رسید دکمه مرحله بعد را بزنید.
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 .1ابتدا از این قسمت استان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 .2سپس شهر مورد نظر را انتخاب نمایید.
.3در این قسمت نوع جنسیت افراد را مشخص نمایید.
 .4در صورتی که  3تا  5رقم از کد پستی منطقه مورد نظر را وارد نمایید برای همان منطقه ارسال پیام خواهید داشت.
 .5با انتخاب دکمه پردازش و شمارش تعداد شماره های موجود نمایش داده می شود.
 .6با انتخاب این دکمه به مرحله بعد منتقل می شوید.
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 .1در فیلد اول تعداد شماره های زیر شاخه مورد نظرتان ثبت گردیده است.
 .2این فیلد عدد شروع ارسال می باشد .مثال اگر شما  3000پیامک انتخاب کرده اید و ردیف شروع را  1000بگذارید،
ارسال از شماره 1000ام شروع می شود.
 .3در این فیلد تعداد شماره هایی که قصد ارسال به آنها را دارید وارد کنید .مثال  3000شماره در زیر شاخه وجود
دارد ،اگر در این فیلد عدد  500را وارد کنید پیامک شما به  500نفر از مخاطبین ارسال می گردد.
 .4دکمه آبی رنگ را بزنید و تاریخ ارسال پیامک خود را تنظیم کنید.
 .5این قسمت دو فیلد دارد که سمت چپی ساعت و سمت راستی دقیقه ارسال پیامک را تنظیم می کند( .زمان ارسال
انبوه از ساعت  9صبح تا  9شب می باشد).
 .6بعد از طی مراحل قبل ،دکمه مرحله بعد را بزنید تا صفحه بعد برایتان باز گردد.
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 .1در این قسمت متن پیامک شما نمایش داده شده است.
 .2در این بخش اطالعات ارسال شما از قبیل زمان ،هزینه و  ...به شما نمایش داده می شود.
 .3با کلیک روی دکمه ثبت و ارسال ،پیامک شما ارسال می گردد.
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ج) انبوه صنفی:
در این قسمت می توانید جهت ارسال پیامک به اصناف مختلف اقدام نمایید.
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 .1ابتدا از منوهای باالی صفحه انبوه صنفی را انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه درج ارسال انبوه جدید به صفحه بعد منتقل می شوید.
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 .1ابتدا یک عنوان مرتبط با پیامک خود انتخاب کنید .این عنوان فقط جهت اطالع خودتان است و در پیامکتان تاثیری
ندارد.
 .2در این قسمت شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب کنید.
 .3در این قسمت متن پیامک خود را وارد کنید.
 .4شماره تست (مثال شماره موبایل خود) را وارد کرده و ارسال تست را انتخاب کنید.
 .5اگر پیامک به طور کامل به موبایلتان رسید دکمه مرحله بعد را بزنید.
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 .1ابتدا استان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 .2سپس صنف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .3در این قسمت روی شاخه مورد نظر کلیک نمایید تا آبی رنگ شود.
 .4سپس به مرحله بعد بروید.
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 .1در فیلد اول تعداد شماره های زیر شاخه مورد نظرتان ثبت گردیده است.
 .2این فیلد عدد شروع ارسال می باشد .مثال اگر شما  3000پیامک انتخاب کرده اید و ردیف شروع را  1000بگذارید،
ارسال از شماره 1000ام شروع می شود.
 .3در این فیلد تعداد شماره هایی که قصد ارسال به آنها را دارید وارد کنید .مثال  3000شماره در زیر شاخه وجود
دارد ،اگر در این فیلد عدد  500را وارد کنید پیامک شما به  500نفر از مخاطبین ارسال می گردد.
 .4دکمه آبی رنگ را بزنید و تاریخ ارسال پیامک خود را تنظیم کنید.
 .5این قسمت دو فیلد دارد که سمت چپی ساعت و سمت راستی دقیقه ارسال پیامک را تنظیم می کند( .زمان ارسال
انبوه از ساعت  9صبح تا  9شب می باشد).
 .6بعد از طی مراحل قبل ،دکمه مرحله بعد را بزنید تا صفحه بعد برایتان باز گردد.
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 .1در این قسمت متن پیامک شما نمایش داده شده است.
 .2در این بخش اطالعات ارسال شما از قبیل زمان ،هزینه و  ...به شما نمایش داده می شود.
 .3با کلیک روی دکمه ثبت و ارسال ،پیامک شما ارسال می گردد.
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چ) انبوه پستی :
در این قسمت می توانید جهت ارسال پیام از طریق کد پستی اقدام نمایید.

1

2

 .1ابتدا از منوهای باالی صفحه انبوه صنفی را انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه درج ارسال انبوه جدید به صفحه بعد منتقل می شوید.
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 .1ابتدا یک عنوان مرتبط با پیامک خود انتخاب کنید .این عنوان فقط جهت اطالع خودتان است و در پیامکتان تاثیری ندارد.
 .2در این قسمت شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب کنید.
 .3در این قسمت متن پیامک خود را وارد کنید.
 .4شماره تست (مثال شماره موبایل خود) را وارد کرده و ارسال تست را انتخاب کنید.
 .5اگر پیامک به طور کامل به موبایلتان رسید دکمه مرحله بعد را بزنید.
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 .1ابتدا استان مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .2سپس منطقه پستی جهت ارسال پیام را انتخاب نمایید.
 .3خیابان و یا محدوده مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .4سپس به مرحله بعد بروید.
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 .1در فیلد اول تعداد شماره های زیر شاخه مورد نظرتان ثبت گردیده است.
 .2این فیلد عدد شروع ارسال می باشد .مثال اگر شما  3000پیامک انتخاب کرده اید و ردیف شروع را  1000بگذارید،
ارسال از شماره 1000ام شروع می شود.
 .3در این فیلد تعداد شماره هایی که قصد ارسال به آنها را دارید وارد کنید .مثال  3000شماره در زیر شاخه وجود
دارد ،اگر در این فیلد عدد  500را وارد کنید پیامک شما به  500نفر از مخاطبین ارسال می گردد.
 .4دکمه آبی رنگ را بزنید و تاریخ ارسال پیامک خود را تنظیم کنید.
 .5این قسمت دو فیلد دارد که سمت چپی ساعت و سمت راستی دقیقه ارسال پیامک را تنظیم می کند( .زمان ارسال
انبوه از ساعت  9صبح تا  9شب می باشد).
 .6بعد از طی مراحل قبل ،دکمه مرحله بعد را بزنید تا صفحه بعد برایتان باز گردد.
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 .1در این قسمت متن پیامک شما نمایش داده شده است.
 .2در این بخش اطالعات ارسال شما از قبیل زمان ،هزینه و  ...به شما نمایش داده می شود.
 .3با کلیک روی دکمه ثبت و ارسال ،پیامک شما ارسال می گردد.
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پیامک زماندار
از این امکان می توانید برای ارسال زماندار پیامک در تاریخ و ساعت مورد نظر استفاده نمایید .این شاخه چند
زیر شاخه دارد که در ادامه کامال توضیح داده خواهد شد.

الف) ارسال زماندار
در این قسمت می توانید پیامک های خود را در تاریخ و ساعت مورد نظر ارسال نمایید.
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 .1ابتدا از منوهای سمت راست پیامک زماندار را انتخاب نمایید.
 .2سپس از منوهای باالی صفحه ارسال زماندار را انتخاب نمایید.
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 .3با استفاده از گزینه جستجو شما می توانید متن تایپ شده در قسمت عبارت کلیدی را جستجو کرده و ارسال های زماندار
مربوطه را در جدول زیر آن مالحظه کنید.
 .4با انتخاب دکمه زماندار جدید وارد صفحه تنظیم پیام زماندار می شوید.
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 .Aابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .Bدر این کادر متن پیامک خود را تایپ نمایید.
 .Cدر صورت داشتن مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر ،آن را انتخاب نمایید.
 .Dاگر مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر خود را ندارید شماره ها را دستی و زیر هم وارد نمایید.
 .Eدر این بخش ارسال یا عدم ارسال به شماره های تکراری را تعیین نمایید.
 .Fتاریخ و زمان ارسال پیامک خود را معین نمایید.
 .Gدر پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال گردد.
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 .5با استفاده از این ابزار می توانید پیامکهای مختلف را در زمانهای مختلف ارسال نماید  ،با انتخاب دکمه زماندار از فایل وارد
صفحه تنظیم پیام زماندار به شکل زیر می شوید.
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 .Aابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .Bنمونه فایل اکسل را از این قسمت دریافت نموده و در جهت تکمیل آن اقدام فرمایید.
 .Cبا استفاده از گزینه " "choose Fileفایل اکسل تکمیل شده در مرحله قبل را وارد پنل نمایید.
 .Dدر پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال شود.
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ب) ارسال روزانه :
از این امکان برای ارسال پیامک به صورت روزانه و در ساعت مشخص استفاده می شود.
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 .1ابتدا ارسال روزانه را انتخاب نمایید.
 . 2با استفاده از گزینه جستجو شما می توانید متن تایپ شده در قسمت عبارت کلیدی را جستجو کرده و ارسال های زماندار
مربوطه را در جدول زیر آن مالحظه کنید.
 .3سپس با انتخاب دکمه زماندار جدید به صفحه تنظیم پیام زماندار منتقل می شوید.

62

1

2

3

4
5
6
7
8
9

 .1ابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .2در این کادر متن پیامک خود را تایپ نمایید.
 .3در صورت داشتن مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر ،آن را انتخاب نمایید.
 .4اگر مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر خود را ندارید شماره ها را دستی و زیر هم وارد نمایید.
 .5در این بخش ارسال یا عدم ارسال به شماره های تکراری را تعیین نمایید.
 .6زمان ارسال پیامک خود را تعیین نمایید.
 .7در این قسمت اگر گزینه نامحدود انتخاب شود تعداد دفعات ارسال نا محدود خواهد بود ولی در صورت انتخاب گزینه
تعیین تعداد دفعات ارسال در کادر زیرین آن قابل تخصیص است (زمانی که گزینه تعیین فعال باشد یک کادر به نام تعداد
زیر آن فعال می شود).
 .8در این بخش می توانید تاریخ اتمام برای ارسال زماندار تعیین کنید.
 .9در پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال گردد.

63

پ) ارسال هفتگی :
در این قسمت می توانید ارسال های خود را به صورت هفتگی تنظیم نمایید.
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 .1ابتدا ارسال هفتگی را انتخاب نمایید.
 . 2با استفاده از گزینه جستجو شما می توانید متن تایپ شده در قسمت عبارت کلیدی را جستجو کرده و ارسال های زماندار
مربوطه را در جدول زیر آن مالحظه کنید.
 .3سپس با انتخاب دکمه درج جدید به صفحه تنظیم پیام زماندار منتقل می شوید.

64

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

 .1ابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .2در این کادر متن پیامک خود را تایپ نمایید.
 .3در صورت داشتن مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر ،آن را انتخاب نمایید.
 .4اگر مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر خود را ندارید شماره ها را دستی و زیر هم وارد نمایید.
 .5در این بخش ارسال یا عدم ارسال به شماره های تکراری را تعیین نمایید.
 .6روز مورد نظر هفته را مشخص نمایید.
 .7ساعت و دقیقه مورد نظرتان را انتخاب کنید.
 .8در این قسمت اگر گزین ه نامحدود انتخاب شود تعداد دفعات ارسال نامحدود خواهد بود ولی در صورت انتخاب گزینه
تعیین تعداد دفعات ارسال در کادر زیرین آن قابل تخصیص است (زمانی که گزینه تعیین فعال باشد یک کادر به نام تعداد
زیر آن فعال می شود).
 .9در این بخش می توانید تاریخ اتمام برای ارسال زماندار تعیین کنید.
 .10در پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال گردد.
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ت) ارسال ماهانه :
در این قسمت می توانید پیام های خود را به صورت ماهانه تنظیم نمایید( .مثال برای یادآوری اقساط )
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 .1ابتدا ارسال ماهانه را انتخاب نمایید.
 . 2استفاده از گزینه جستجو شما می توانید متن تایپ شده در قسمت عبارت کلیدی را جستجو کرده و ارسال های زماندار
مربوطه را در جدول زیر آن مالحظه کنید.
 .3سپس با انتخاب دکمه زماندار جدید به صفحه تنظیم پیام زماندار منتقل می شوید.
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 .1ابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .2در این کادر متن پیامک خود را تایپ نمایید.
 .3در صورت داشتن گروه مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر ،آن را انتخاب نمایید.
 .4اگر مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر خود را ندارید شماره ها را دستی و زیر هم وارد نمایید.
 .5ارسال پیام تنظیم شده به صاحب پنل قبل از ارسال پیام زماندار.
 .6در این بخش ارسال یا عدم ارسال به شماره های تکراری را تعیین نمایید.
 .7روز  ،ساعت و دقیقه مورد نظر ماه را مشخص نمایید.
 .8در این قسمت اگر گزینه نامحدود انتخاب شود تعداد دفعات ارسال نامحدود خواهد بود ولی در صورت انتخاب گزینه
تعیین تعداد دفعات ارسال در کادر زیرین آن قابل تخصیص است (زمانی که گزینه تعیین فعال باشد یک کادر به نام تعداد
زیر آن فعال می شود).
 .9در این بخش می توانید تاریخ اتمام برای ارسال زماندار تعیین کنید.
 .10در پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال گردد.
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ث) ارسال ساالنه :
در این قسمت می توانید پیام های خود را به صورت ساالنه تنظیم نمایید( .مثال تبریک سالروز تولد ،اقساط
ساالنه و )...
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 .1ابتدا ارسال ساالنه را انتخاب نمایید.
 . 2استفاده از گزینه جستجو شما می توانید متن تایپ شده در قسمت عبارت کلیدی را جستجو کرده و ارسال های زماندار
مربوطه را در جدول زیر آن مالحظه کنید.
 .3سپس با انتخاب دکمه زماندار جدید به صفحه تنظیم پیام زماندار منتقل می شوید.
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 .1ابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .2در این کادر متن پیامک خود را تایپ نمایید.
 .3در صورت داشتن گروه مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر ،آن را انتخاب نمایید.
 .4اگر مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر خود را ندارید شماره ها را دستی و زیر هم وارد نمایید.
 .5ارسال پیام تنظیم شده به صاحب پنل قبل از ارسال پیام زماندار.
 .6در این بخش ارسال یا عدم ارسال به شماره های تکراری را تعیین نمایید.
 .7ماه  ،روز  ،ساعت و دقیقه مورد نظر سال را مشخص نمایید.
 .8در این قسمت اگر گزینه نامحدود انتخاب شود تعداد دفعات ارسال نامحدود خواهد بود ولی در صورت انتخاب گزینه
تعیین تعداد دفعات ارسال در کادر زیرین آن قابل تخصیص است (زمانی که گزینه تعیین فعال باشد یک کادر به نام تعداد
زیر آن فعال می شود).
 .9در این بخش می توانید تاریخ اتمام برای ارسال زماندار تعیین کنید.
 .10در پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال گردد.
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ج) ارسال دوره ای :
در این قسمت می توانید پیام های خود را به صورت دوره ای (مثال  15روزه 45 ،روزه و  )...تنظیم نمایید.
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 . .1ابتدا ارسال دوره ای را انتخاب نمایید.
 . 2استفاده از گزینه جستجو شما می توانید متن تایپ شده در قسمت عبارت کلیدی را جستجو کرده و ارسال های زماندار
مربوطه را در جدول زیر آن مالحظه کنید.
 .3سپس با انتخاب دکمه زماندار جدید به صفحه تنظیم پیام زماندار منتقل می شوید.
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 .1ابتدا شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .2در این کادر متن پیامک خود را تایپ نمایید.
 .3در صورت داشتن گروه مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر ،آن را انتخاب نمایید.
 .4اگر مشتریان (دفتر تلفن) مورد نظر خود را ندارید شماره ها را دستی و زیر هم وارد نمایید.
 .5ارسال پیام تنظیم شده به صاحب پنل قبل از ارسال پیام زماندار.
 .6در این بخش ارسال یا عدم ارسال به شماره های تکراری را تعیین نمایید.
 .7تاریخ مورد نظر را مشخص نمایید.
 .8روز مورد نظرتان را انتخاب کنید.
 .9ساعت و دقیقه را تنظیم نمایید.
 .10در این قسمت اگر گزینه نامحدود انتخاب شود تعداد دفعات ارسال نامحدود خواهد بود ولی در صورت انتخاب گزینه
تعیین تعداد دفعات ارسال در کادر زیرین آن قابل تخصیص است (زمانی که گزینه تعیین فعال باشد یک کادر به نام تعداد
زیر آن فعال می شود).
 .11در این بخش می توانید تاریخ اتمام برای ارسال زماندار تعیین کنید.
 .12در پایان دکمه ثبت را بزنید تا ارسالتان ثبت گردد و در تاریخ مورد نظر ارسال گردد.
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چ) برنامه ارسال :
در این قسمت می توانید برنامه ارسال زماندار خود را مشاهده نمایید.
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 .1ابتدا برنامه ارسال را انتخاب نمایید.
 .2با انتخاب دکمه نمایش و با توجه به نوع زماندار و تاریخ انتخاب شده اطالعات خواسته شده  ،نمایش داده می شود.
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صندوق پیام ها  :این شاخه شامل چند زیر شاخه است از جمله  :ارسالی ،دریافتی و ...

الف) ارسالی  :در این قسمت پیام هایی را که ارسال کرده اید مشاهده می نمایید.

2
1
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برای انتخاب هر پیامک و انجام عملیات روی آن ها ،ابتدا باید تیک کناری شان را بزنید.
 .1این بخش برای انتقال پیامک های منتخب به داخل پوشه ها کاربرد دارد .ایجاد و مدیریت پوشه ها در بخش های
بعد کامال توضیح داده خواهد شد.
 .2برای جستجوی پیامک های ارسالی بعد از وارد کردن کلید واژه ،دکمه جستجو را بزنید.
 .3برای حذف هر پیامک ،بعد از انتخاب آن ،دکمه حذف را بزنید.

در سه ستون آخر ابزارهایی جهت ارسال پیام وجود دارد که به شرح زیر می باشد :

از این قسمت می توانید جهت استفاده از متن پیام اقدام نمایید.
از این قسمت می توانید جهت ارسال پیام جدید به گیرندگان این پیام استفاده نمایید.
از این قسمت می توانید جهت ارسال مجدد پیام های ارسال نشده استفاده نمایید.
از این قسمت می توانید جهت حذف پیام خود استفاده نمایید.
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ب) دریافتی  :در این قسمت می توانید پیام های دریافتی خود را مشاهده نمایید( .دریافت پیام روی خط
اختصاصی شما فعال می باشد).

2

1

4

 .1برای انتقال پیامهای دریافتی به داخل پوشه ها از این امکان استفاده کنید.
 .2برای جستجوی پیامک مورد نظر کلید واژه را وارد کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.
 .3برای حذف پیام های مورد نظر از این دکمه استفاده کنید.
 .4از این قسمت می توانید از پیام های دریافتی خود خروجی اکسل دریافت نمایید.
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3

در سه ستون آخر ابزارهایی جهت ارسال پیام وجود دارد که به شرح زیر می باشد :
از این قسمت می توانید جهت استفاده از متن پیام اقدام نمایید.
از این قسمت می توانید به پیام دریافتی پاسخ دهید.
از این قسمت می توانید شماره شخصی که پیام ارسال کرده است را در دفتر تلفن سامانه ذخیره نمایید.
از این قسمت می توانید جهت حذف پیام خود استفاده نمایید.

پ) حذف شده ها  :بعد از حذف هر پیامک ،آن پیام به داخل صندوق حذف شده ها منتقل می شود.

2

1

4
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3

 .1برای انتقال پیامها ی منتخب به داخل پوشه مورد نظر استفاده می شود.
 .2برای جستجوی پیامک مورد نظر ،ابتدا کلید واژه را وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید.
 .3از این دکمه برای حذف پیامهای مورد نظر استفاده می گردد.
 .4از این قسمت می توانید از پیام های حذف شده خود خروجی اکسل دریافت نمایید.

در سه ستون آخر ابزارهایی جهت ارسال پیام وجود دارد که به شرح زیر می باشد :
از این قسمت می توانید جهت استفاده از متن پیام اقدام نمایید.
از این قسمت می توانید به پیام دریافتی پاسخ دهید.
از این قسمت می توانید شماره شخصی که پیام ارسال کرده است را در دفتر تلفن سامانه ذخیره نمایید.
از این قسمت می توانید جهت حذف پیام خود استفاده نمایید.
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ت) مدیریت پوشه ها  :برای مدیریت پوشه ها از قبیل ویرایش  ،حذف و  ...از این قسمت استفاده می شود.

1

2
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 .1برای ایجاد یک پوشه ابتدا نام آن را وارد کنید.
 .2برای ثبت آن بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.
 .3برای ویرایش پوشه ایجاد شده از این قسمت استفاده نمایید.
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ث) گنجینه پیامک  :در این قسمت مجموعه ای از متون آماده برای مناسبت های مختلف موجود می باشد.

2
1

 .1با انتخاب گزینه درج پیامک متن های مرتبط با مناسبت انتخاب شده (به طور مثال ضرب المثل) را در جدول
نمایش می دهد.
 .2سپس با گزینه ارسال موجود در ستون ارسال میتوان متن مورد نظر را برای شماره های مختلف ارسال کرد..
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ث) پوشه ها  :برای ادغام پوشه ها با یکدیگر از این امکان استفاده کنید.

1

2

 .3برای ادغام پوشه ها ابتدا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید.
 .4سپس پوشه ای را که می خواهید پوشه مورد نظرتان به آن منتقل شود را انتخاب کنید.
 .5برای جستجوی پوشه ها ابتدا کلید واژه را نوشته سپس دکمه جستجو را بزنید.
 .6برای حذف پوشه ها از این دکمه استفاده کنید.

80

3

4

مشتریان  :همانطور که وعده دادیم در این قسمت به تشریح مفصل مشتریان (دفترچه تلفن) می پردازیم .این
ابزار کاربرد زیادی در انتخاب و مدیریت مخاطبینتان دارد.

الف) مشتریان

1

2

3
4

.1
.2
.3
.4
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برای جستجوی هر مخاطب ،ابتدا کلید واژه مورد نظر را وارد کنید.
سپس روی دکمه جستجو کلیک کنید.
برای ثبت مخاطب جدید این دکمه را کلیک کنید تا به صفحه درج مخاطب بروید.
در این بخش می توانید مخاطب خود را بر حسب گروه ،استان ،شهر ،جنسیت و  ...بیابید .همچنین می توانید تعداد
آنها را مشخص کنید.

بعد از کلیک روی ثبت مشتری جدید صفحه زیر باز می شود.

1

2

3
4

 .1در این بخش مشخصات مخاطب جدید را وارد نمایید( .وارد کردن شماره موبایل و جنسیت الزامی می باشد,
بقیه موارد را در صورت تمایل می توانید تکمیل نمایید).
 .1اگر می خواهید پیامک خوش آمدگویی برای کاربر جدید ارسال شود تیک این گزینه را زده و متن دلخواه را
انتخاب نمایید.
 .2از این بخش می توانید گروه مورد نظر جهت ثبت مخاطب را انتخاب نمایید.
 .3بعد از کلیک روی دکمه ثبت ،مخاطب شما ثبت می گردد.
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پس از ثبت مخاطب با استفاده از ابزارهای موجود در ستون آخر می توانید اطالعات کاربر ثبت شده را
ویرایش نمایید.

از این قسمت می توانید جهت دعوت مخاطب ثبت شده به ثبت نام پنل پیامک استفاده نمایید.
از این قسمت می توانید جهت ارسال پیام به مخاطب ثبت شده استفاده نمایید.
از این قسمت می توانید برای مخاطب مناسبت های جدید ثبت نمایید.
از این قسمت می توانید اطالعات مخاطب خود را ویرایش نمایید.
از این قسمت می توانید مخاطب ثبت شده را حذف نمایید.
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ب) باشگاه مشتریان  :یکی از ابزار های که با استفاده از آن میتوان به بلک لیست ها(یعنی افرادی که پورت
تبلیغاتیشان را بسته اند) ارسال پیامک داشت ،باشگاه مشتریان میباشد.

1

2

3

4

5
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 .1در این بخش شما وضعیت مشتریان خود از جمله تعداد مشتریان  ،تعداد مشتریان عضو باشگاه  ،تعداد اعضاء
منتظر دعوت و تعداد ترک باشگاه را مالحظه می کنید.
 .2در این قسمت سه بخش از متن پیام که از قبل تعیین شده است را میتوان تنظیم کرد.
 .3این متن پیام به مشتریان شما فقط یک بار ارسال میشود.
 .4گروه مورد نظر برای ارسال پیامک را انتخاب کنید.
 .5با انتخاب گزینه ارسال دعوت نامه متن پیام برای گروه های انتخاب شده ارسال می شود و بعد از دو ساعت
شما مجاز به ارسال پیامک به گروه های مربوطه می باشید.

پ) ایمپورت مخاطبین  :از این امکان برای ایمپورت کردن مخاطبین جدید استفاده می شود.
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4
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 .1گروه مورد نظر جهت ثبت مخاطبین را انتخاب نمایید.
 .2از این قسمت می توانید جهت ارسال متن خوش آمد گویی برای مخاطبین خود استفاده نمایید.
 .3ابتدا فایل اکسل نمونه را دانلود و تکمیل نمایید ,سپس آن را ذخیره کنید(.نام و فرمت فایل را تغییر ندهید).
 .4دکمه  choose fileرا بزنید و فایل اکسل خود را انتخاب نمایید.
 .5در پایان دکمه ایمپورت را بزنید تا مخاطبین شما ثبت گردند.

ت) دسته بندی  :از این امکان برای ایجاد گروه و جابجایی مخاطبین بین گروهای مختلف استفاده می شود.

1

2

 .1با استفاده از این گزینه میتوانید یک گروه ایجاد نمایید.
 .2با گزینه ویرایش شما می توانید اطالعات مربوط به گروه ها را بررسی و تغییر دهید.
 .3گزینه کپی برای کپی کردن مخاطبین بین گروه ها استفاده می شود.
 .4گزینه انتقال برای انتقال مخاطیبن بین گروه ها استفاده می شود.
 .5از این قسمت برای حذف گروه استفاده می شود.
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با انتخاب گزینه درج گروه جدید کادر زیر نمایش داده می شود.
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 .1نام گروه را وارد کنید.
 .2توضیحاتی برای خود می توانید وارد کنید (اختیاری).
 .3وضعیت عضویت خودکار در باشگاه اگر روی بلی باشد دعوت نامه جهت عضویت در باشگاه برای هر مخاطب جدید
عضو این گروه ارسال می شود.
 .4اگر پیام خوش آمد گویی خودکار روی بلی باشد به محض اضافه شدن مخاطب جدید پیامک تایپ شده در کادر
پایین آن برای مخاطب ارسال می شود.
 .5با انتخاب گزینه ثبت ،گروه جدید ایجاد می شود.
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ث) عضویت آنالین :مدیران وب سایت ها می توانند از این طریق لیستی از مشتریان و بازدید کنندگان خود را
به دست آورند.
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 .1ابتدا گروه دفتر تلفن مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 .2فیلدهای فرم ثبت نام را از این بخش انتخاب کنید.
 .3در صورت تمایل می توانید با هر ثبت نام ،یک پیام خوش آمدگویی ارسال نمایید.
 .4در صورت تمایل می توانید با هر ثبت نام ،یک پیام به مدیر سامانه ارسال نمایید.
 .5متن روی دکمه ثبت نام را از این بخش انتخاب نمایید.
 .6در این قسمت می توانید نوع خبرنامه خود را انتخاب نمایید.
 .7دکمه تولید کد را بزنید تا کد  Htmlالزم ساخته شود.
 .8با ذخیره کد تولید شده می توانید از عضویت انالین در سایت خود استفاده نمایید.
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4

ج) همگام با گوشی  :در این قسمت می توانید مخاطبین خود را از گوشی همراه وارد پنل پیامکی خود
کنید.
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 .1جهت ارسال لینک دانلود اپلیکیشن به گوشی همراه ثبت شده در پنل روی گزینه دریافت کلیک کنید.
 .2خروجی گرفته شده دفتر تلفن ( )vcfرا از قسمت  Choose Fileانتخاب می کنیم.
 .3سپس نام گروه خود را مشخص نمایید.
 .4از این بخش برای ارسال پیامک خوش امد گویی به مخاطبین اضافه شده به گروه استفاده می شود.
 .5با انتخاب این گزینه برای مخاطبین گروه شما پیام خوش آمدگویی ارسال خواهد شد.
 .6با انتخاب گزینه ایمپورت شماره ها به پنل اضافه می شود.
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چ)  :BackUpدر این قسمت می توانید از شماره های ثبت شده در دفتر تلفن خود خروجی اکسل دریافت
نمایید.

1

 .1با این گزینه می توانید از لیست مشتریان خود خروجی در قالب یک فایل اکسل تهیه نمایید.

90

امکانات  :این قسمت شامل چند زیر شاخه می باشد ,از جمله پیامک به ایمیل ,نظرسنجی و مسابقه... ,

الف) پیامک به ایمیل  :این سرویس پیام هایی را که از طریق سامانه دریافت کرده اید به ایمیل مورد نظر
ارسال می نماید .این امکان برای زمانی است که به پنل خود دسترسی ندارید.

برای این منظور ابتدا دکمه ثبت سرویس جدید را انتخاب نمایید.
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 .1ابتدا شماره گیرنده را وارد نمایید ,منظور شماره سامانه خودتان است.
 .2شماره فرستنده را وارد نمایید.
 .3عنوان مناسبی برای این سرویس وارد نمایید.
 .4ایمیل های خود را زیر هم و تک تک تایپ نمایید.
 .5محل ذخیره پیام ها را مشخص نمایید.
 .6در این قسمت می توانید مشخص نمایید متن پیامک دریافتی حاوی چه کاراکتری باشد.
 .7تاریخ شروع و پایان استفاده از این سرویس را مشخص نمایید.
 .8جهت ثبت خودکار شماره فرستنده در مشتریان (دفتر تلفن),گروه مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .9با این گزینه می توانید فعال یا غیر فعال بوده وضعیت این سرویس را تعیین کنید.
 .10با کلیک روی دکمه ثبت ،برنامه را ثبت نمایید.
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ب) نظرسنجی و مسابقه  :از این ابزار برای ایجاد نظر سنجی ،مسابقه و  ...استفاده می شود.

برای این منظور ابتدا دکمه درج جدید را انتخاب نمایید تا وارد کارد زیر شوید.
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 .1ابتدا شماره گیرنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .2عنوان مناسبی برای نظرسنجی خود انتخاب نمایید.
 .3تاریخ شروع و پایان نظرسنجی را تعیین نمایید.
 .4فعال یا غیر فعال بودن نظرسنجی را از این قسمت انتخاب نمایید.
 .5دکمه ثبت را بزنید تا تنظیماتتان ثبت گردند.
بعد از درج نظرسنجی ،باید گزینه های آن را نیز تعیین کنید .برای این منظور بار دیگر به منوی نظرسنجی و مسابقه باز گردید.
همانطور که مشاهده می کنید نظرسنجی ایجاد شده در جدول پایین صفحه قرار دارد .در این جدول می توانید گزینه ها را مشخص کنید.

1

 .1با انتخاب گزینه ها به صفحه مربوطه منتقل می شوید.
 .2در این قسمت پاسخ های دریافتی قرار گرفته است.
 .3نمودارهای مربوط به پاسخ ها را در این قسمت می توانید مشاهده نمایید.
 .4جهت انجام قرعه کشی می توانید این گزینه را انتخاب نمایید.
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با انتخاب گزینه “ گزینه ها” صفحه ای زیر باز میشود.
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 .1در این قسمت عنوان گزینه را وارد نمایید.
 . 2در این قسمت عدد یا حرفی را که قرار است افراد برای شما ارسال کنند را وارد نمایید.
 .3در این قسمت شماره سامانه خود را انتخاب نمایید.
 .4در صورتی که مسابقه برگزار می کنید گزینه صحیح را از این بخش تعیین کنید.
 .5اگر می خواهید بعد از دریافت گزینه ,پیامی برای افراد ارسال شود ,متن آن را در این بخش وارد نمایید.
 .6با کلیک روی ثبت ,گزینه ها را ثبت نمایید.

بعد از تمامی این مراحل ,نظرسنجی یا مسابقه خود را از طریق مختلف (پیامک انبوه,تلویزیون,رادیو و  )...اطالع رسانی نمایید.
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پ) پیامک به موبایل  :این امکان ،پیامک هایی که پنل شما دریافت می کند را به موبایل شما منتقل می کند.
این امکان برای زمانی است که مثال به اینترنت دسترسی ندارید.

1
2

 .1ابتدا ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
 .2بعد از ثبت هر سرویس پیامک به موبایل ،جزییات آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده و ویرایش است.
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 .1ابتدا شماره گیرنده را انتخاب کنید.
 .2شماره فرستنده را انتخاب کنید .در هر دو مورد باال شماره سامانه خود را وارد نمایید.
 .3عنوان مناسبی را انتخاب کنید.
 .4شماره موبایل هایی را که می خواهید پیامکها به آنها منتقل شوند زیر هم تایپ کنید.
 .5محل ذخیره پیامکها را انتخاب کنید.
 .6کاراکتر هایی را که می خواهید داخل پیامک شما باشند انتخاب کنید.
 .7تاریخ شروع استفاده از این امکان را مشخص کنید.
 .8تاریخ پایان استفاده از این امکان را مشخص کنید.
 .9جهت ثبت خودکار شماره فرستنده در مشتریان (دفتر تلفن),گروه مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .10فعال یا غیر فعال بودن این امکان را تعیین کنید.
 .11با انتخاب دکمه ثبت ،تنظیمات خود را ثبت کنید.
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ت) متن سریع :پیامک های پرکاربردی که همیشه ارسال می کنید را در این قسمت وارد نمایید .این پیامک در
تمامی قسمت های سامانه قابل دسترسی است.

 .1ابتدا یک عنوان مناسب برای متن سریع خود انتخاب کنید.
 .2متن پیامک خود را تایپ کنید.
 .3وضعیت پیامک سریع خود را از این بخش فعال /غیر فعال کنید.
 .4با انتخاب دکمه ثبت ،پیامک سریع شما ثبت می گردد.
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ث) منشی خودکار  :این سرویس می تواند به محض دریافت پیام (مثال عدد  ،)1یک پاسخ تعیین شده را ارسال
نماید .مثال با ارسال عدد  1به پنل شما آدرس محل شرکتتان برایش ارسال می شود.

1
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 .1ابتدا ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
 .2بعد از ثبت هر سرویس منشی خودکار ،جزییات آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده و ویرایش است.
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 .1ابتدا شماره گیرنده را وارد کنید.
 .2شماره فرستنده را وارد کنید.
 .3یک عنوان مناسب انتخاب کنید.
 .4متن پیامک خود را با دقت وارد کنید.
 .5محل ذخیره پیامک ها را انتخاب کنید.
 .6در این قسمت مشخص می کند متن پیامک دریافتی حاوی چه کاراکتری باشد.
 .7تاریخ شروع و پایان استفاده از این امکان را مشخص کنید.
 .8جهت ثبت خودکار شماره فرستنده در مشتریان (دفتر تلفن),گروه مورد نظر را انتخاب نمایید.
 .9در این قسمت می توانید این امکان را فعال یا غیر فعال کنید.
 .10با انتخاب گزینه ثبت ،پاسخگوی هوشمند شما ثبت می شود.
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ج)کاتالوگ خودکار :با فعال بودن این سرویس هر پیامکی که دریافت می شود اگر محتوی یک ایمیل معتبر
باشد ،به آن ایمیل پاسخ ارسال می نماید.

1
2

 .1ابتدا ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
 .2بعد از ثبت هر سرویس کاتالوگ خودکار ،جزییات آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده و ویرایش است.
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 .1ابتدا شماره گیرنده را انتخاب نمایید.
 .2یک عنوان مناسب انتخاب نمایید.
 .3متن ایمیل خود را وارد نمایید.
 .4محل ذخیره پیامک ها را انتخاب نمایید.
 .5تاریخ شروع و پایان استفاده از این سرویس را مشخص نمایید.
 .6در این قسمت می توانید این امکان را فعال یا غیر فعال نمایید.
 .7با انتخاب گزینه ثبت ،کاتالوگ خودکار شما ثبت می شود.
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چ)  :Gizmoکار ابزار  Gizmoاین هست که لیستی از شماره موبایل ها را می گیرد ،شماره های تکراری و
همچنین نامعتبر را حذف می کند و در خروجی تعداد شماره های معتبر را تولید می کند.
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 .1ابتدا کل شماره های ورودی خود را وارد نمایید.
 .2سپس شماره هایی که می خواهید از شماره های شما حذف شوند را وارد نمایید.
 .3دکمه شروع پردازش را انتخاب نمایید تا پردازش شماره ها انجام شود.
 .4در این قسمت شماره های خروجی برای شما نمایش داده می شود.
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چ) کارت ویزیت :اگر کسی ،کد شما رو به سامانه شما پیامک کنید ،تمام اطالعات کاری شما از جمله :خدمات،
آدرس مغازه یا شرکت ،تلفن همراه ،ثابت و ...را در تلفن همراه خود دریافت می نماید ،در این مرحله شماره
تلفن ارسال کننده هم به عنوان مشتری شما در پنل ذخیره می گردد..
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کد کارت را وارد کنید (این کد توسط مشتریانی که می خواهند اطالعات شما را در یافت کنند ارسال میشود).
نام تجاری خود را به زبان انگلیسی وارد کنید.
نام تجاری خود را به زبان فارسی وارد کنید.
شماره تماس را وارد نمایید.
نام سایت خود را وارد کنید.
ایمیل را وارد نمایید.
توضیحات مربوطه را وارد نمایید.
وضعیت فعال یا غیر فعال بودن را مشخص نمایید.
روی گزینه ثبت کلیک نمایید.

این ابزار شامل چند زیر منو است که هر کدام را به طور کامل شرح می دهیم.

الف) وب سرویس :برای دریافت کتابهای راهنما و نمونه کدهای وب سرویس وارد این بخش شوید و از قسمت
های مربوطه آنها را دانلود کرده و در وب سایت خود استفاده کنید.
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ب) امضاء دیجیتال :به عنوان کلید اصلی ارتباطات  APIبه شمار می آید.
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 .1عنوان مورد نظر را درج نمایید.
 .2با انتخاب دکمه تولید امضاء دیجیتال یک کلید جدید برای شما ایجاد می شود.
 .3در این قسمت به کد ها جهت استفاده در وب سرویس دسترسی خواهید داشت.
 .4در ستون تغییر وضعیت میتوانید امضاء دیجیتال مربوطه را فعال یا غیر فعال نمایید.
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پ)  : http serviceاز این امکان نیز می توانید برای ارسال پیامک از طریق وب استفاده کنید.

برای دریافت راهنمای کامل این سرویس ،کتاب راهنمای آن را می توانید از این بخش دانلود نمایید.
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پ) ثبت نام آنالین :نمایندگان و کاربران گرامی شرکت پارس گرین که دارای وب سایت می باشند ،در صورت
تمایل برای ایجاد درگاه ثبت نام در سایت خود می توانند از این زیر منو استفاده کنند.

برای این منظور دکمه تولید کد  htmlرا انتخاب کنید و یا دانلود فایل  htmlرا بزنید و  iframeبه دست آمده را در Host
سایت خود قرار دهید.
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ت) پیامک به سایت  :این سرویس برای انتقال پیامک های دریافتی از سامانه خود به وب سایتتان می باشد.
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 .1برای این منظور ابتدا نمونه کدهای آماده را دریافت کنید.
 .2سپس ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
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 .1ابتدا شماره گیرنده را انتخاب کنید.
 .2شماره فرستنده را انتخاب کنید .در هر دو مورد باال شماره سامانه خود را وارد کنید.
 .3عنوانی مناسب را در این قسمت تایپ کنید.
 .4مسیر مورد نظر را طبق مثال زده شده درج کنید.
 .5محل ذخیره پیامک ها را انتخاب کنید.
 .6کاراکترهایی که می خواهید در متن پیامک باشند درج کنید.
 .7شماره هایی که می خواهید از آن ها دریافت داشته باشید را بنویسید.
 .8تاریخ شروع و پایان فعالیت این سرویس را تنظیم کنید.
 .9فعال یا غیرفعال بودن این امکان را از این قسمت انتخاب کنید.
 .10با کلیک روی این دکمه تنظیمات خود را ثبت کنید.
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ث) نمودار آنالین  :بعد از ثبت هر نظر سنجی ،می توانید اطالعات دریافتی را روی نمودار ببینید.

 .1ابتدا نظر سنجی مورد نظر را انتخاب کنید.
 .2با انتخاب دکمه تولید کد  ،Htmlکد دریافت شده را کپی و در سایت خود استفاده نمایید.
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چ) ماژولهای وب :جهت دریافت ماژول های وب سرویس وارد این بخش شوید و از قسمت های مربوطه آنها را
دانلود کرده و در وب سایت خود استفاده نمایید.

112

ج) اتصال دوربین :از این قسمت می توانید دوربین مدار بسته رو به سیستم هشدار پیامکی متصل نمایید.
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 .1متنی را که میخواهید برایتان ارسال شود را وارد کنید.
 .2در این قسمت می توانید این امکان را فعال یا غیر فعال نمایید.
 .3در پایان بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
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این بخش شامل چند زیر منو است که هر کدام را به طور کامل شرح می دهیم.

الف) مناسبت هوشمند :از این طریق می توانید مناسبت های هوشمند تعریف کنید .مثل تبریک تولد ،سر رسید
بیمه و اقساط و ...
قبل از شروع هر توضیح ،می بایست اطالعات مربوط به مشتریان را تا حد امکان در زمان ورود کامل وارد نمایید .به طور مثال
اگر قرار باشد تاریخ تولد را تبریک بگوییم فیلد تولد را برای هر کاربر وارد کرده باشیم .و پس از ان وارد قسمت مناسب هوشمند
شوید و مراحل زیر را انجام دهید.

6

برای ثبت یک مناسبت بر روی گزینه مناسبت هوشمند جدید کلیک نمایید.
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 .1ابتدا یک عنوان مناسبت وارد کنید.
 .2انتخاب شماره جهت ارسال پیامک.
 .3در این قسمت با استفاده از الگوهای هوشمند می توانید از اطالعات کاربر برای تکمیل متن پیام اقدام نمایید.
 .4متن پیام را با استفاده از الگوی هوشمند تکمیل فرمایید.
 .5گروه مناسب مربوطه را انتخاب کنید.
 .6در این قسمت می توانید این امکان را فعال یا غیر فعال نمایید.
 .7زمان ارسال پیام را برحسب ساعت و دقیقه تنظیم نمایید.
 .8در این کادر می توان مشخص کرد چند روز قبل از روز مورد نظر پیام ارسال شود .اگر  0بگذارید پیامک در همان
روز تنظیم شده ارسال می گردد.
 .9با وارد کردن شماره های خود در این قسمت متن پیام ارسالی در زمان تنظیم شده به شما نیز ارسال می شود تا از
ارسال پیام مطمئن شوید.
 .10گروه مشتریانی که شماره های مربوطه در داخل آن می باشند را انتخاب نمایید.
 .11با کلیک روی دکمه ثبت ,پیامک مناسبت شما ثبت شده و در زمان مقرر ارسال خواهد شد.
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بعد از ثبت هر پیامک مناسبت هوشمند ،اطالعات کامل آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده ،حذف و
ویرایش است.
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ب)رویدادها :این زیر منو می توانید برنامه ارسال پیامک های مناسبت تان را مشاهده نمایید.
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 .1در این قسمت می توانید گروه مناسبت خود را انتخاب کنید.
 .2روز مورد نظر را از این بخش انتخاب کنید.
 .3ماه مورد نظر را از این بخش انتخاب کنید.
 .4با کلیک روی این دکمه ،مناسبت مورد نظر را می توانید مشاهده کنید.
 .5با این گزینه می توانید مشتری که متن مناسبت برای آن ارسال خواهد شد را ببینید.
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ت) کنترل شماره :سرویس کنترل شماره این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا شماره هایی را که می
خواهید هیچ زمانی از سیستم شما برای آنها پیامک ارسال نشود و یا بالعکس ,مسدود نمایید.
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 .1در این قسمت می توانید شماره مورد نظر جهت مسدود شدن را وارد نمایید.
 .2با انتخاب دکمه ذخیره  ،تغییرات اعمال خواهد شد.

نکته :برای حذف شماره های مسدود شده کافیست شماره را از داخل کارد پاک کرده و گزینه ذخیره را کلیک
نمایید.
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ث) تالوت قرآن :با استفاده از این سرویس می توانید سیستم ختم قرآن ثبت نمایید.
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 .1ابتدا ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
 .2بعد از ثبت هر سرویس تالوت قرآن ،جزییات آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده و ویرایش است.
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 .1شماره فرستنده (شماره سامانه خود را) انتخاب نمایید.
 .2برای سرویس ختم قرآن خود عنوان مناسبی وارد نمایید.
 .3از این قسمت می توانید نوع ختم قرآن خود را انتخاب نمایید.
 .4تاریخ شروع ختم قرآن خود را انتخاب نمایید.
 .5تاریخ اتمام ختم قرآن خود را انتخاب نمایید.
 .6از این قسمت می توانید وضعیت سرویس خود را مشخص نمایید.
 .7با انتخاب دکمه ثبت ,سرویس شما ثبت می شود.
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ج) ارسال از موبایل :با استفاده از این سرویس می توانید در زمانی که به اینترنت و نرم افزار دسترسی ندارید
به اعضای دفتر تلفن خود پیام ارسال نمایید.
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 .1ابتدا ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
 .2بعد از ثبت سرویس ارسال از موبایل ،جزییات آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده و ویرایش است.
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 .1برای سرویس ارسال از موبایل خود عنوان مناسبی وارد نمایید.
 .2شماره گیرنده خود را انتخاب نمایید.
 .3شماره فرستنده (شماره سامانه خود) را انتخاب نمایید.
 .4کلید ارسال خود را در این قسمت وارد نمایید.
 .5در این قسمت شماره موبایل های مجاز جهت ارسال کلید را مشخص نمایید.
 .6وضعیت سرویس را مشخص نمایید.
 .7در این قسمت گروه گیرندگان پیام را انتخاب نمایید.
 .8با انتخاب دکمه ثبت ،سرویس شما ثبت می شود.

به طور مثال در صورتی که شما کد ،این پیام جهت ارسال تست می باشد *PG*1398*.را به خط اختصاصی خود ارسال
نمایید برای گروه انتخاب شده به صورت خودکار پیام ارسال می شود.
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چ) کدخوان :با فعال کردن این سرویس در صورتی که کاربران شما یک کد تعریف شده را به خط اختصاصی
شما ارسال نمایند ،شرایطی که تنظیم کرده اید کنترل شده و پاسخ مورد نظر برای آنها ارسال می گردد.
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 .1ابتدا ثبت سرویس جدید را انتخاب کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید.
 .2بعد از ثبت سرویس کد خوان ،جزییات آن در جدول پایین صفحه قابل مشاهده و ویرایش است.
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 .1ابتدا یک عنوان مناسب برای کد خوان خود وارد نمایید.
 .2شماره گیرنده خود را انتخاب نمایید.
 .3در این قسمت می توانید پاسخ های ارسالی را به صورت های مختلف تعریف نمایید.
 .4تاریخ شروع سرویس کد خوان را انتخاب نمایید.
 .5تاریخ پایان سرویس کد خوان را انتخاب نمایید.
 .6وضعیت سرویس خود را مشخص نمایید.
 .7با انتخاب دکمه ذخیره سرویس شما ثبت می شود.
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بعد از ثبت سرویس کد خوان می توانید کدهای خود را به چند روش تولید نمایید:

 .1تولید کد :در این قسمت می توانید به تعداد مورد نیاز به صورت سیستمی کد تصادفی تولید نمایید.
 .2ایمپورت کد :در این قسمت می توانید کدها ی خود را به همراه پاسخ مورد نظر از طریق فایل اکسل وارد سامانه نمایید.
 .3نمایش کدها :در این قسمت می توانید کد های تولید شده و یا ایمپورت شده را مشاهده نمایید.
 .4کدهای ارسالی :در این قسمت می توانید کدهایی که به سیستم کد خوان شما ارسال شده است را مشاهده نمایید.
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پشتیبانی :این منو شامل چند زیر منو است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

الف) بروز رسانی ها  :در این بخش می توانید بروز رسانی های سامانه را به صورت هفتگی و ماهانه مشاهده
نمایید.
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ب) راهنما  :در این زیر منو می توانید کتاب های آموزشی سامانه را دانلود و مطالعه کنید.
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ت) آموزش تصویری :در این قسمت می توانید فیلم های آموزشی مربوط به بخش های مختلف سامانه را
مشاهده نمایید.

128

ث) پشتیبانی :در این قسمت می توانید سواالت و مشکالت خود را مطرح نمایید.

برای این منظور ابتدا بر روی دکمه درخواست پشتیبانی جدید کلیک کنید.
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 .1ابتدا بخشی را که در آن مشکل دارید انتخاب کنید.
 .2عنوان مشکل یا سوال خود را بنویسید.
 .3شرح درخواست خود را به طور کامل و روشن تایپ نمایید.
 .4درخواست خود را با کلیک روی این دکمه ثبت نمایید.

130

ج) صدای مشتری :در این قسمت می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را برای مدیران این مجموعه ارسال
نمایید.
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در این منو می توانید تراکنش های مالی ،شارژ سامانه و هر امر مربوط به امور مالی را انجام دهید.

الف) شارژ حساب  :از سه طریق می توانید سامانه خود را شارژ نمایید.

1

1.1
1.2
1.3

 .1پرداخت آنالین از طریق شبکه شتاب  :با انتخاب این گزینه درگاه پرداخت شتاب و مبلغ مورد نظرتان را وارد کنید.
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.1.1

در این قسمت مرکز شتاب خود را انتخاب کنید.

.1.2

مبلغ مورد نظر را وارد کنید.

.1.3

در پایان بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

 .2پرداخت از طریق کارت و حساب  :در صورتی که پرداخت خود را از طریق فیش بانکی پرداخت کرده اید به این قسمت
بروید و مشخصات فیش را وارد کنید.
 .2.1بانکی که مبلغ را در آن واریز کرده اید انتخاب کنید.
 .2.2شماره فیش را وارد کنید.
 .2.3مبلغ پرداخت شده را وارد کنید.
 .2.4تاریخ پرداخت فیش را درج نمایید.
 .2.5نام و نام خانوادگی واریز کننده را تایپ کنید.
 .2.6تصویر رسید پرداختتان را با گزینه  choose fileآپلود نماید
 .2.7در صورت نیاز توضیحات خود را وارد کنید.
 .2.8ثبت فیش را انتخاب کنید تا فیشتان ثبت گردد.
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 .3دریافت اعتبار معرفی  :با انتخاب این مورد شما به گزینه "معرفی به "...که در همین بخش توضیح داده خواهد شد هدایت
می شود.
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ت) کارت شارژ :در این قسمت می توانید رمز کارت شارژ های دریافتی را وارد و موجودی پنل خود را
افزایش دهید.

1
2

 .1در این قسمت رمز کارت شارژ خود را وارد نمایید.
 .2با انتخاب دکمه فعال سازی کارت ،پنل شما شارژ می گردد.
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ب) تراکنش مالی :هر گونه ارسال ،پرداخت و ...ای را که انجام می دهید ،تراکنش های مالی مربوط به آن
در این قسمت قابل مشاهده است.

1
2

3

 .1نوع تراکنش مالی خود را برای جستجو انتخاب کنید.
 .2تعداد تراکنشهایی که می خواهید به شما نمایش داده شود را انتخاب کنید.
 .3در جدول پایین صفحه تراکنش های مورد نظر قابل مشاهده است.
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پ) پرداخت های جاری  :در این بخش مجاز به دریافت فاکتور برای پرداخت های اخیرتان می باشید.

1

 .1جهت دریافت فاکتور ،از این قسمت اقدام فرماید.
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پ) معرفی به : ...از طریق این بخش می توانید دوستان خود را جهت آشنایی با سامانه پارس گرین دعوت
نمایید .در صورتی که فردی را ثبت نام کنید مبلغی به عنوان شارژ هدیه دریافت خواهید کرد.

1
2
3

 .1در این قسمت از طریق ارسال ایمیل می توانید دوستان خود را با سامانه پارس گرین آشنا نمایید.
 .2در این قسمت می توانید دوستان خود را به صورت آنالین ثبت نمایید.
 . 3در این قسمت می توانید گزارشی از افرادی که شما معرفی کرده اید را مشاهده نمایید.
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پ) تعرفه ها  :در این قسمت می توانید تعرفه ارسال پیامک خود را مشاهده نمایید.
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پ) هشدار اعتبار  :این گزینه به شما کمک می کند تا زمانی که اعتبار شما از میزان مشخص شده کاهش یافت،
از طریق پیامک و ایمیل به شما اطالع داده شود.

1
2

 .1میزان حداقل اعتبار را مشخص نمایید.
 .2با کلیک روی دکمه تغییر وضعیت ،می توانید این امکان را فعال/غیر فعال کنید.
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تنظیمات  :در این منو می توانید تنظیمات کلی سامانه خود را برنامه ریزی کنید.

الف)خط پیش فرض :در صورتی که شما چند شماره داشته باشید و بخواهید یکی از آنها پیش فرض باشد از
این قسمت می توانید آن را تنظیم نمایید.

2

1

 .1ابتدا شماره پیش فرض خود را از این قسمت انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه ذخیره تغییرات اعمال می شود.
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ب ) چند اپراتوری :این سرویس این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا در صورتی که یکی از اپراتورها
قطع شود پیام های شما به صورت خودکار با اپراتور دیگری ارسال شوند.

با کلیک روی دکمه تغییر وضعیت ،می توانید این امکان را فعال/غیر فعال کنید.
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پ) کنترل  : IPدر صورتی که سرویس کنترل  IPشما فعال باشد وب سرویس شما فقط از همان  IPدر دسترس
خواهد بود.

1
2
3

 .1از این قسمت امضاء دیجیتال خود را انتخاب نمایید.
 .2در این قسمت لیست  IPهای مجاز را وارد نمایید.
 .3با انتخاب دکمه ذخیره  IPتغییرات انجام شده ثبت می گردند.
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ت) پیامک سفید :یکی از روش های ارسال پیامک به بلک لیست (شمارهایی که پورت تبلیغاتیشان را مسدود نموده

اند) ماژول پیامک سفید می باشد .در این روش پیامک ارسالی بایستی فقط وجه اطالع رسانی داشته باشد.
با این روش تنها الزم است قالب پیام خود را مانند راهنمای صفحه ای وارد کنید در این روش هیچ محدودیتی
در مورد تعداد قالب پیام های تعریف شده ندارید.
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 .1در این قسمت متن ارسالی را به صورت کامل وارد نمایید.
 .2در این بخش قسمتی از متن که امکان دارد در ارسال های بعدی تغییر نماید را با 2عالمت  %نمایش دهید در صورتی که
متن پیامک هیچ متغیری نداشته باشد هردو کادر دقیقا مشابه یک دیگر می شوند.
 .3در صورت تایید پیامک می توانید به ارسال پیامک از طرق مختلف از جمله با گزینه ارسال گروهی اقدام فرمایید.
 .4با گزینه حذف می توانید قالب ایجاد شده را حذف کنید.
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ث) تنظیمات :این منو شامل چند قسمت می باشد که هر یک به صورت جداگانه توضیح داده خواهد شد.
تنظیم ارسال فارسی :با این امکان ،اعداد ارسالی شما از  123انگلیسی به  123فارسی و همچنین ک عربی
را به ک فارسی تبدیل کنید.

با کلیک روی دکمه تغییر وضعیت ،می توانید این امکان را فعال/غیر فعال کنید.
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مدیریت  :این منو جهت مدیریت سامانه شما طراحی گردیده است .برای آشنایی با زیر منوهای آن ،ادامه
آموزش را مطالعه فرمایید.

الف) فعال سازی  :برای انتخاب و خرید سامانه ،یکی از سرویس ها را انتخاب کنید و دکمه فعال سازی سرویس
را کلیک کنید تا سرویس شما فعال سازی شود.
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در ستون امکانات  ،امکانات هر یک از سرویس های موجود در پنل مشخص و قابل مقایسه میباشد در ضمن
با استفاده از گزینه خرید می توانید سرویس مورد نظر را برای پنل پیامکی خود فعال نمایید.
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ب) تمدید سرویس :از طریق این بخش شما می توانید دوره اعتبار سرویس خود را به صورت خودکار تمدید
نمایید.

با انتخاب دکمه تمدید سرویس پنل به مدت یک سال برای شما تمدید می گردد.
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پ) ارتقاء سیستم :از طریق این بخش می توانید پنل خود را به مدل های باالتر ارتقا دهید و از امکانات بیشتری
استفاده کنید.

2

1

 .1ابتدا از این قسمت نوع سرویسی که قصد ارتقا به آن را دارید انتخاب نمایید.
 .2سپس با انتخاب دکمه مرحله بعد مشخصات و هزینه پنل به شما نشان داده می شود.
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ت) سفارش شماره :برای خرید یک خط سفارشی از این قسمت ،مشخصات شماره مورد نظرتان را درج کنید تا
پس از استعالم ،خط برای شما خریداری و فعالسازی گردد.

1
4
2
5
6

3

 .1ابتدا پیش شماره خط درخواستی خود را انتخاب کنید .مثال 1000
 .2نوع شماره خود را در این قسمت انتخاب نمایید.
 .2.1سفارشی  :شماره ای که خودتان ارقام آن را انتخاب می کنید.
 .2.2غیر سفارشی  :شماره ای که ارقام آن را سیستم به صورت تصادفی ایجاد می کند.
 .3تعداد ارقام مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
 .4شماره درخواستی خود را در این قسمت درج کنید.
 .5در صورت نیاز ،توضیحات خود را در این قسمت وارد کنید.
 .6با کلیک روی گزینه "استعالم و ثبت" خط شما استعالم شده و در حداقل زمان برایتان فعال می شود.
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ث) شماره های ویژه :برای ارسال اسناد جهت فعالسازی سامانه خود از این بخش استفاده کنید.

 .1برای جستجوی شماره مورد نظر از این گزینه استفاده می شود.
 .2با استفاده از این گزینه لیست شماره های موجود در جدول بروز می شود.
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ث) مدیریت اسناد :برای ارسال اسناد جهت فعال سازی سامانه خود از این بخش استفاده کنید.

برای این منظور ابتدا روی دکمه ارسال مدارک جدید کلیک کنید .بعد از آن صفحه جدید برایتان باز می گردد.

153

1
2
3

 .1ابتدا نوع مدرک خود (شناسنامه ،کارت ملی و  )...را انتخاب کنید.
 .2فایل مورد نظرتان را که همان عکس اسکن شده مدارکتان است با زدن دکمه  Browseآپلود کنید.
 .3با کلیک روی پیش نمایش مدرک شناسایی شما در کادر پایین نمایش داده می شود.
✓ در صورت نمایش دکمه ارسال را انتخاب کنید تا مدارک شما ارسال گردد.
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ج) قوانین  :در این قسمت قوانین و مقررات استفاده از سامانه به طور کامل نوشته شده است.
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چ) رضایت نامه ها :در این قسمت می توانید گواهی رضایتمندی کاربران پارس گرین را مشاهده نمایید.
با گزینه ارسال تقدیر نامه می توانید تصویر تقدیر نامه را برای شرکت ارسال نمایید.

156

پرسش و پاسخ های متداول :

 .1سرویس پیامک چیست ؟
یک نرم افزار آنالین است که از طریق آن می توانید پیام های خود را به مخاطبین مورد نظرتان ارسال نمایید.

 .2آیا سخت افزار خاصی نیاز دارم ؟
خیر ،این سامانه فقط از طریق مرورگر اینترنت ( Mozila FireFoxو یا  )Google Chromeو اینترنت در
دسترس بوده و نیاز به دستگاه دیگری جهت ارسال پیامک نمی باشد.

 .3هزینه راه اندازی سرویس چقدر است ؟
هزینه راه اندازی به موارد زیر بستگی دارد :
امکاناتی که شما نیاز دارید – تعداد ارقام شماره پیامک درخواستی و نوع شماره ای که به شما اختصاص داده می
شود.

 .4آیا سرویس ها هزینه ماهانه دارند ؟
خیر ،هزینه ماهانه ای ندارند
اما مبلغ آبونمان که درصدی از مبلغ خرید است  ،ساالنه جهت تمدید از شما اخذ می شود.

 .5هزینه ارسال پیامک ها به چه صورت پرداخت می شود ؟
از طریق درگاه پر اخت انالین متصل به شبکه شتاب  ،کارت و یا شماره حساب شرکت می توانید حساب خود را به
هر میزان شارژ نمایید وپس از شارژ با ارسال هر پیامک هزینه آن از شما کسر می گردد.

 .6آیا شارژ خریداری شده تاریخ اعتبار دارد ؟
خیر ،هیچ محدودیت زمانی ندارد و شما می توانید تا پایان زمان استفاده از سیستم از شمارژ خود استفاده نمایید و
در صورت تمدید شارژ باقمانده مجدد به سیستم اعمال می شو د.

 .7تعرفه شارژ پیامک چقدر است ؟
بسته به نوع اپراتور و مبلغ خرید شما می تواند متغییر باشد .
برای دیدن جزئیات از طریق منوی امور مالی داخل نرم افزار اقدام نمایید .

 .8پیامک های من از چه شماره ای ارسال می شود ؟
پیام های شما از شماره ای که پس از ثبت نام سیستم استعدام و ثبت نموده اید ودر شبکه سراسری تلفن همراه
فعال شده  ،ارسال و یا دریافت می شود.
معموال شرکت یک شماره  8رقمی به صورت هدیه برای شما فعال می نماید .
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 .9آیا می توانید به شماره های سایر اپراتورها نظیر ایرانسل نیز پیامک ارسال کرد ؟
بله ،می توانید به شماره های همراه اول (دایمی و اعتباری) و تمام شماره های ایرانسل یا تالیا  ،رایتل و ...پیام کوتاه
ارسال و دریافت نمایید.

 .10آیا امکان ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه وجود دارد ؟
بله ،این امکان از امکانات جانبی نرم افزار است.

 .11شماره اختصاصی چیست ؟
شماره ای با پیش شماره  1000و یا  5000و یا  021و  ...است که در اختیار مشترک قرار می گیرد و می توانید
عالوه بر ارسال دریافت پیام نیز داشته باشید.

 .12آیا کارکرد با سامانه ساده است یا راهنمایی وجود دارد ؟
بله ،سیستم به زبان فارسی است و کارکردن با آن آسان می باشد.
عالوه بر آن ،کتاب راهنما برای آموزش وجود دارد.
همچنین فیلمهای آموزشی سامانه به صورت کامل و جامع روی وب سایت جهت دانلود موجود می باشد .و نیز می
توانید از طریق تماس با شرکت سواالت خود را مطرح سازید.

 .13آیا آموزش بازاریابی هم در این زمینه هست ؟
بله ،چند کتاب بازاریابی به دست مهندسین شرکت نوشته شده است که حاصل چند سال تجربه می باشد .

 .14آیا محدودیتی در ایجاد گروه های مخاطبین و تعداد افراد مخاطب دفتر تلفن وجود دارد ؟
خیر ،هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد .ولی پیشنهاد می شود در هر گروه بیشتر از  2000مخاطب
قرار ندهید.

 .15دریافت پیامک چیست ؟
پیام هایی که شما در قالب تبلیغاتی ،اطالع رسانی به مشتریان ،نظرسنجی و مسابقه ارسال کرده اید و مخاطبینتان
سواالت یا پیامهایی در جواب برایتان ارسال می کنند در سیستم شما ذخیره شده و برای شما قابل مشاهده می
باشد.

 .16آیا دریافت پیام کوتاه هزینه دارد ؟
خیر ،هیچ هزینه ای ندارد.
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