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صفحه ورود به پنل

لینک ورودwww.farasms.com :

از باالی صفحه سمت چپ گزینه ی ورود کاربران را انتخاب ،سپس در صفحه باز شده با وارد کردن اطالعات مربوط به نام کاربری و رمز
عبور عمل ورود به سیستم ) (Loginانجام می گیرد.
در پایین پنجره  Loginهم میتوانید اطالعیه های مربوط شرکت و مخابرات را مشاهده نمایید.
توجه  :کلمات آبی رنگ موجود در بین توضیحات،کلمات کلیدی هستند که در صفحه پنل مربوط به آن توضیحات ،میتوانید
ببینید.

آمار

در این بخش،در قسمت باالی صفحه،میتوانید اطالعات مربوط به نام کاربری – تاریخ  -و اعتبار باقی مانده شارژ خود رامشاهده کنید.گزینه خروج
نیز برای خارج شدن از سیستم میباشد.
در قسمت میانی صفحه اطالعات مربوط به تعداد  SMSهای ارسال شده و دریافت شده و نرخ هر یونیت (فارسی /انگلیسی) از سیستم و گزارش
آخرین ورود به سیستم درج گردیده است.
نیز می توانید گزارش کل ارسال دریافت پیامک های خود را به صورت نموداری مشاهده نمایید.
توجه :منظور از هر یونیت یک  smsفارسی میباشد .دقت کنید که هر  smsانگلیسی  2یونیت میباشد.

ارسال سریع SMS

در این بخش میتوانید به صورت سریع و دستی  SMSارسال نمایید.
در قسمت به شماره  ،شماره هایی که می خواهید به آنها  SMSبفرستید را وارد کرده و با زدن کلید  Enterبین هر شماره آنها را از هم جدا
کنید و یا از فایلی شماره هایتان را داخل این پنجره کپی نمایید .چنانچه می خواهید  SMSهایتان در زمان خاصی فرستاده شود،گزینه ی
ارسال زماندار را انتخاب کرده و در کادر باز شده زمان ارسال دلخواه را تعیین کرده و متن خود را نوشته و یا از پیغام های پر استفاده که قبال
درج کرده اید متن خود راانتخاب کنید و در پایان کلید ارسال را کلیک کنید.توجه داشته باشید که میتوانید تعداد کاراکترهای باقیمانده در متن
پیام را در زیر کادر متن پیام مشاهده نمایید.


اگر تیک ارسال بصورت  Flashرا بزنید در این صورت  smsشما به صورت متن باز در گوشی گیرندگان نمایش داده میشود منتها
در جعبه  inboxگوشی گیرندگان ذخیره نمیگردد.و صرفا جهت ارسال های تبلیغاتی استفاده میگردد.

ارسال با BTS

با تکمیل و ارسال فرم که در پایین صفحه بصورت فایل  Wordقابل دانلود گذاشته شده و همچنین ارسال مدارک خود به ایمیل
 info@farasystem.netمیتوانید درخواست ارسال به شماره های ایرانسل بر اساس دکل های مخابراتی داشته باشید.


دقت داشته باشید که برای این نوع ارسال باید حداقل  2روز قبل اقدام نمایید.

ارسال از دفترچه تلفن

در این بخش میتوانید متن پیام خود را به شماره های موجود در دفترچه تلفنی که قبال در بخش دفترچه تلفن ایجاد کرده اید بفرستید.
چنانچه مایل باشید گیرندگان  SMSتان در پیام دریافتی خود مشخصات خود را(مثال نام یا نام خانوادگی یا نام شرکت یا جنسیت خود)
مشاهده نمایند میتوانید از کدهای زیر به صورت شرح داده شده استفاده نمایید:
به عنوان مثال اگر متن خود را به این صورت تایپ کنید:

متن نوشته شده توسط شما  :با سالم  #family# #name# #gender#مدیر عامل محترم#company#
متن قابل شماهده توسط گیرنده  :با سالم آقای آرش فراور مدیر عامل محترم شرکت فناوری فراسیستم فرتاک
این سیستم با توجه با اطالعات وارده مربوط در لیست مخاطبین دفترچه تلفن انتخاب شده ،که شما قبال در فایل  Excelوارد کرده اید  ،نام و
نام خانوادگی و جنسیت و نام سازمان یا شرکت را از دفترچه تلفن مربوط ت شخیص داده و به صورت جداگانه برای هر شماره موجود در دفترچه
تلفن اطالعات آن شخص را انتخاب کرده و در متن ارسالی مشخصات آن شخص نشان داده میشود.

ارسال از بانک شماره ها

از این قسمت میتوانید به بانک شمار هایی که نماینده شما در پنل نمایندگی خود جهت استفاده کاربران خود آپلود نموده ،پیامک تبلیغاتی
ارسال نمایید.
ابتدا گروه سپس زیر گروه دلخواه را انتخاب نمایید.چنانچه برای اولین بار برای این زیر گروه مثال"پزشکان" پیامک ارسال میکنید ،شروع از را "
 " 1زده و در قسمت "تعداد" تعداد دلخواهی که میخواهید پیامک ارسال کنید را نوشته"مثال اینجا کل تعداد نوشته شده" و با تعیین زمان
دلخواه برای ارسال متن را نیز نوشته و در پایان ارسال را بزنید.
** لیست و وضعیت ارسال پیامک هایی که از این قسمت ارسال نموده اید از بخش "لیست  smsهای ارسال شده" قابل مشاهده هست.

ارسال هدفمند

از این قسمت میتوانید بدون داشتن محدودیت زمانی برای ارسال پیامک تبلیغاتی خود را به بانک شمار های موجود در گروه و زیر گروهایشان
ارسال نمایید.
بعنوان مثال :ارسال به مناطق کدپستی تبریز
ابتدا از سمت چپ نقشه تبریز را باز کرده و کدپستی منطقه دلخواه را برداشته،از قسمت "گروه"  ،گروه"آذربایجان شرقی(کدپستی)" را
انتخاب نموده و "زیر گروه" مورد نظر را مثال" تبریز( )77355را انتخاب نمایید.چنانچه بخواهید ارسال بر اساس تفکیک جنسیتی
انجام دهید با انتخاب جنس (مرد یا زن) تعداد شماره های موجود برای جنسیت انتخاب شده نمایش داده میشود و شما میتوانید به دلخواه

به تمام این شماره ها و یا به تعدادی از این شماره ها ارسال پیامک داشته باشید .و یا با اتخاب گزینه همه بصورت راندوم هم به خانم ها
و هم به آقایان پیامک شما ارسال خواهد شد.
چنانچه برای اولین بار هست که این پیغام را به این زیر گروه ارسال میکنید شروع از را  0قرار داده و تعداد را تعداد دلخواهی که
میخواهید پیامک ارسال کنید نوشته در پنجره مربوط به متن ،پیامک خود را نوشته و در صورت که نمیخواهید پیامک شما همین االن
ارسال شود تیک گزینه "زماندار" را زده و زمان دلخواه را مشخص کرده و در پایان گزینه ی ارسال را بزنید.

لیست ارسال هدفمند

در این قسمت میتوانید لیست پیامک های تبلیغاتی که از قسمت ارسال هدفمند ارسال کرده بودید را مشاهده نمایید.
نیز با گرفتن ماوس روی تاریخ و ساعت ارسال میتوانید وضعیت آن ارسال را مشاهده نمایید که ارسال شده ویا هنوز در صف ارسال هست.

در باالی صفحه این امکان فراهم شده که شما بتوانید از بین این لیست بر اساس متن و یا بازه زمانی بین ارسال شده های هدفمند جستجو
انجام دهید.
در پایین صفحه با کلیک روی هر صفح ه میتوانید لیست پیامک های ارسال شده قبلی از قسمت ارسال هدفمند را مشاهده نمایید.
* پیامک هایی که در این صف هستند چنانچه هنوز زمان ارسال آنها فرا نرسیده باشد شما میتوانید انها را حذف نمایید و یونیت های کسر شده
به حساب شما باز میگردد.

ارسال از فایل اکسل

در این بخش با کلیک روی کلید دریافت فایل نمونه نمونه فایل  Excelرا دریافت کرده و شماره هایی که می خواهید به آنها  SMSبفرستید
را در این فایل وارد کرده و و سپس با کلیک روی کلید  Browseفایل را روی پنل  Uploadنموده و در پایان با نوشتن متن پیام و کلیک
روی کلید ارسال ،پیامتان به همه ی شماره های وارده در فایل  Excelارسال خواهد شد.
** در صورتی که تیک گزینه ی " ارسال در صورت وجود خطا در فایل اکسل" را بزنید ،حتی اگر در فایل اکسل شما شماره های نامعتبر هم
وجود داشته باشند پنل به وجود شماره های نا معتبر ایراد نگرفته و به شماره های معتبر در فایل اکسل ارسال را انجام خواهد داد.

ارسال نظیر به نظیر

چنانچه بخواهیم به چند نفر همزمان  SMSبفرستیم،طوریکه هر کدام متن جداگانه ای داشته باشند،میتوانیم از ارسال نظیر به نظیر استفاده
کنیم(.بعنوان مثال از این قسمت میتوانید برای ارسال نتایج ازمون دانش اموزان یا دانشجویان استفده کنید)
با کلیک روی کلید افزودن به لیست ارسال میتوانید به تعداد دلخواه شماره و متن جدید ایجاد کنید.
و برای حذف هر متن کافیست بر روی آیکون حذف موجود در سمت چپ آن متن کلیک کنید.

ارسال نظیر به نظیر از فایل اکسل

چنانچه بخواهیم به تعداد زیادی از شماره ها همزمان  SMSبفرستیم،طوریکه هر کدام متن جداگانه ای داشته باشند،مانند ارسال کارنامه
دانش آموزان به اولیا از طریق  ، smsمیتوانیم از ارسال نظیر به نظیر از فایل اکسل استفاده کنیم.به اینصورت که ابتدا با کلیک روی دریافت
فایل نمونه ابتدا فایل اکسل مربوط را روی سیستم خود ذخیره کرده و در ستون مربوط به  mobileشماره موبایل ها رو وارد کرده و جلوی هر
شماره در ستون  Messageپیغام مربوط به هر شماره را بنویسیم.و سپس با انتخاب گزینه انتخاب فایل ،فایل را ار جایی که ذخیره کرده ایم
اتخاب نموده و در پایان با زدن کلید ارسال هر پیغام به شماره مورد نظر آن ارسال می گردد.

ارسال  smsانبوه

در این بخش میتوانید  SMSانبوه بر اساس پیش شماره یا منطقه ای(مثال شهری یا استانی) ارسال کنید. .نیز میتوانید از قسمت زمان ارسال
زمان ی که می خواهید پیامتان در آن تاریخ و لحظه ارسال شود را مشخص کنید ( .توجه داشته باشید که ارسال انبوه فقط در
ساعات اداری انجام می گیرد (تا ساعت  )31و بدلیل ضرورت تائید شدن متن پیام از طرف مخابرات باید حداقل زمان
ارسال خود را برای  3س اعت بعد تنظیم نمایید) در صورت تائید متن پیام فرستاده شده از طرف مخابرات تیک سبز رنگ
نشان داده خواهد شد و عدم تائید ضربدر قرمز رنگ نشان داده خواهد شد ( دالیل عدم تائید درخواست مجوز یا عدم
رعایت زمان ارسال یا موارد دیگر )

نوع ارسال بر اساس پیش شماره :در قسمت نوع ارسال با انتخاب گزینه پیش شماره و مشخص کردن شماره شروع (چنانچه برای اولین بار
به این پیش شماره  SMSمیفرستید،شروع از را از ،1و چناننچه قبال به این پیش شماره ها  SMSفرستاده اید شروع از را از تعداد قبلی که
فرستاده اید شروع کنید.مثال اگر قبال  2111عدد SMSبه همین پیش شماره ارسال کرده باشید .ایندفعه شروع از را  2111قرار دهید تا به
شماره هایی که قبال همین متن را فرستاده بودید دوباره ارسال نشود) .و در قسمت تعداد تعداد مورد دلخواه خود را بنویسید (مثال حداقل
 )2111ضمنا با انتخاب نوع شماره ها (دائمی -اعتباری)میتوانید تعیین کنید که به چه خط هایی (دائمی -اعتباری) پیامتان ارسال گردد .توجه
نمایید که در باالی کادر متن پیام تعداد شماره های منطقه انتخابی تان با عنوان شماره های موجود مشخص گردیده .است.
نوع ارسال بر اساس منطقه :میتوانید  SMSانبوه بر اساس استان یا شهر انتخابی داشته باشید .بدین صورت که در قسمت موقعیت
جغرافیای استان و شهر موردنظر خود را انتخاب کرده و پیام خود را ارسال نمایید .

لیست  smsهای انبوه

در این بخش میتوانید لیست  SMSهای ارسالی مربوط به بخش ارسال انبوه و نیز وضعیت آنها را مشاهده نمایید .
 Smsهای انبوه ابتدا از طرف مخابرات در زمان اداری تایید شده و وضعیت آن به شکل قفل درآمده سپس زمان ارسال آن که فرا رسید ارسال
شده به صورت تیک سبز نشان داده میشود.
توجه :در صورت رد شدن متن شما از طرف مخابرات،هزینه ی کسر شده از شارژتان به صورت اتوماتیک برگشت داده خواهد شد.

درج رویداد

در این بخش میتوانید پیغامی تنظیم کنید که در روز تولد یا روز خاصی برای مخاطبین دفترچه تلفنی که انتخاب میکنید ارسال گردد.
چنانچه بخواهید پیغام مورد نظر در روز رویدادی که به هنگام وارد کردن مخاطبین به دفترچه تلفن آن روز را وارد کرده اید،مثال روز تولد
آنها،ارسال شود.در قسمت زمان ارسال گزینه ی (زمان رویداد دفترچه تلفن ) را انتخاب میکنیم .ولی چناتچه بخواهیم پیغاممان در روز خاصی
مثال عید ارسال گردد .به صورت دستی تاریخ را تنظیم میکنیم و با نوشتن عنوانی در قسمت عنوان برای رویدادی که تنظیم میکنیم (مثال
تبریک روز تولد) و نوشتن متن پیام در پایان کلید ارسال را میزنیم تا رویداد درج شده در لیست رویداد ها قرار گیرد.
آموزش درج رویداد برای ست کردن تبریک تولد در روز رویداد دفترچه تلفن

ابتدا .مانند تصویر زیر یک دفترچه تلفن ایجاد میکنیم

سپس با استفاده گزینه از افزودن مخاطب جدید مشخصات مخاطبین را درج میکنیم.
دقت داشته باشید که تیک "دارای تاریخ رویداد" را زده باشید و تاریخ تولد مخاطبین را وارد کرده باشید.همانند شکل زیر

توجه :چنانچه شماره یک فرد در دفترچه تلفن های مختلف بصورت تکرار شده باشید .یا باید فقط به یک دفترچه تلفنی که این شماره در آن است
رویداد تعریف کنید و یا اینکه شماره را از بقیه دفترچه تلفن ها پاک کرده فقط در یک دفترچه تلفن باشد تا بتوانید برای بقیه دفترچه تلفن ها هم
رویداد تعریف کنید.
بعنوان مثال چنانچه شماره آیال محسنی عالوه بر دفترچه تلفن بنام "هم"کار در دفترچه تلفن بنام "مشتریان" نیز باشد و شما به هر دو دفترچه تلفن
مشتریان و همکار درج رویداد تعریف کرده باشید .چون شماره آیال محسنی در هر دو دفترچه تلفن هست و و روز تولد یک روز بوده سیستم
ارسال انجام نخواهد داد .بنابراین دقت کنید که برای یک شماره  2بار رویداد تعریف نکنید.

توجه :چنانچه بخواهید از کلمات هوشمند استفاده کنید طوری که در متن پیغام هر گیرنده مشخصات شخصی آن مخاطب قرار گیرد میتوانید
با زدن تیک گزینه ی محتوی کلمات هوشمند و استفاده از آن کلمات پیغام خود را برای گیرندگان اختصاصی نمایید.

درج رویداد(دوره ای)

لیست رویدادها

در این قسمت میتوانید لیست رویداد هایی را که در قسمت درج رویداد تنظیم کرده اید را مشاهده ،ویرایش ،حذف ،غیر فعال یا فعال نمایید.

لیست  SMSهای در صف ارسال

در این قسمت می توانید لیست پیام هایی که ارسال کره اید اما هنوز ارسال نشده اند (یعنی یا هنوز زمان ارسال آنها نرسیده یا بنا به دالیلی
هنوز با موفقیت ارسال نگردیده ) را مشاهده نمایید.همچنین شما میتوانید  smsهایی که ارسال نشده را با زدن کلید ارسال دوباره همه SMS
های ارسال نشده دوباره ارسال نمایید و با آنها را حذف و یا حتی از لیست این  SMSها روی فایل اکسل خروجی بگیرید.

لیست  SMSهای ارسال شده

در این بخش میتوانید وضعیت  SMSهایی که از پنل خارج شده و تحویل مخابرات داده شده را مشاهده نمایید.
قسمتی که با شماره  1مشخص شده جهت جستجو در لیست ارسالی ها بکار میرود شما میتوانید پیامک و یا پیامک های ارسال شده را بر
اساس متن پیامی(مشخص شده با عدد  2و 3در شکل) که ارسال کرده اید شماره یا شماره های ی مخاطبین مورد نظر (مشخص شده با عدد
 2و 3در شکل) و یا بازه زمانی ارسال شده و یا دفنرچه تلفن جستجو نمایید.

توجه :دقت داشته باشید که در لیست پیامک های ارسال شده فقط پیامک های ارسال شده  3ماه اخیر نمایش داده میشود بقیه بصورت آرشیو
ذخیره شده و شما میتوانید با استفاه از گزینه دانلود آرشیو(مشخص شده با عدد  4در شکل) لیست پیامک های ارسال شده مربوط به ماه
دلخواه را در قالب فایل اکسل دانلود نمایید.
چنانچه بخواهید متن یک پیامکی را مشاهده نمایید میتوانید با زدن ایکون مربوطه در جلوی هر پیامک (مشخص شده با عدد  5در شکل)متن
را ببینید.و با زدن ایکون حذف(مشخص شده با عدد  6در شکل) پیامک دلخواه ر از لیست حذف نمایید و یا چنانچه ارسال شما بصورت گروهی
بوده باشد برای اینکه وضعیت تک تک مخاطبین را مشاهده نمایید بر روی آیکون مشاهده جزئیات(مشخص شده با عدد  7در شکل)

دقت کنید پیامک هایی که به صورت گروهی و یا از دفترچه تلفن ارسال کرده باشید ،در لیست به صورت دسته ای و یکجا هستند و با کلیک
روی نمایش جزئیات( آیکون ذره بین) وضعیت کل شماره ها رو مشاهده نمایید.نیز میتوانید  SMSهایی را انتخاب،حذف و یا از آنها خروجی
روی فایل اکسل بگیرید.

لیست SMSهای دریافت شده

در این بخش میتوانید لیست  SMSهایی که به شما فرستاده شده را مشاهده نمایید .نیز چنانچه مایل باشید میتوانید  SMSهایی را انتخاب و
آنها راحذف و یا از آنها خروجی روی فایل اکسل بگیرید.

لیست دفترچه تلفن ها

در این قسمت میتوانید لیست دفترچه تلفن هایی که در بخش افزودن دفترچه تلفن ایجاد کرده بودید را مشاهده نمایید و به دلخواه مشخصات
آنها را حذف یا ویرایش نمایید .ویا از لیست مخاطبین موجود از هر دفترچه تلفن خروجی بگیرید.

افزودن دفترچه تلفن

در این بخش می توانید دفترچه تلفن ایجاد نمایید.در قسمت عنوان ،عنوان دفترچه تلفن را نوشته و در قسمت کد ،کدی برای دفترچه تلفن
تعریف کنید.

مدیریت مخاطبین

در این بخش میتوانید لیست مخاطبین موجود در دفترچه تلفن انتخا بیتان در قسمت دفترچه تلفن ،را مشاهده نمایید .نیز می توانید
مشخصات آنها را ویرایش و یا حذف نمایید.

افزودن مخاطب جدید

در این بخش میتوانید به دفترچه تلفن هایی که قبال در قسمت افزودن دفترچه تلفن ایجاد کرده بودید ،مخاطب اضافه کنید.

افزودن مخاطبین از فایل اکسل

در این بخش نیز میتوانید مانند بخش افزودن مخاطب جدید  ،به دفترچه تلفن انتخابی ،مخاطب اضافه کنید،با این تفاوت که در این بخش به
جای درج تک تک مخاطب در دفترچه تلفن ،میتوانید به صورت گروهی مخاطبین را وارد دفترچه تلفن مورد نظر نمایید.به اینصورت که ابتدا با
کلیک روی کلید دریافت فایل نمونه و  Downloadاین فایل،شماره و اطالعات مخاطبین را درآن وارد کرده و سپس با کلیک روی کلید
 Browsو انتخاب فایل ،Excelو در پایان کلیک روی کلید ارسال ،تمامی مخاطبین موجود در فایل  Excelدر دفترچه تلفن انتخابی وارد می
شود.

پاسخگویی هوشمند

در این بخش با تعریف کاراکتر های مشخص و پاسخ های مشخص میتوان قسمت پاسخگوی هوشمند را مدیریت کرد که با ارسال آن کلمات و
یا کاراکتر ها پیام های مشخصی برای مخاطب ارسال شود.
به عنوان مثال،در پاسخگویی هوشمندی که در شکل باال درج شده اگر مشتری کلمه  comرا به پنل شما ارسال کند،پنل به صورت هوشمند
متن نوشته شده در پنجره متن پیام را برای مشتری ارسال میکند و بدین وسیله در این مثال مشتریان میتوانند هر لحظه از قیمت ثبت دامنه
ها اطالع داشته باشند.

لیست پاسخگویی هوشمند

در این قسمت میتوانید لیستی از پیام هایی که برای پاسخگویی خودکار تعریف کرده بودید را مشاهده  ،فعال و غیر فعال و یا حذف کنید.

مسابقات

از این بخش میتوانید برای برگزاری مسابقات استفاده نمایید بدین صورت که در قسمت عنوان ،عنوان مسابقه را نوشته و زمان شروع و پایان آن
را مشخص کرده تا قبل و بعد از آن تاریخ  SMSدریافت شده در مسایقه شرکت داده نشود.در قسمت عنوان  ،عنوانی برای مسابقه تعریف
مینماییم و چنانچه بخواهید برای هر پیامی که از طرف مخاطبین به شماره اختصاصی شما فرستاده میشود پاسخگویی خودکار(مثال پیامی با
محتوای با تشکر از شرکت شما در مسابقه) ارسال شود میتوانید تیک قسمت پلسخگویی خودکار را بزنید .برای تعریف گزینه های مسابقه ،روی
کلید افزودن گزینه کلیک کرده و کدگزینه و متن گزینه ها را تعریف کرده ،در پایان کلید درج را کلیک کنید.

لیست مسابقات

در این قسمت میتوانید لیستی از مسابقاتی که تعریف کرده اید را دیده و یا غیرفعال و یا حذف کنید.
با کلیک روی آیکون به شکل نمودار ،نتایج مسابقه مورد نظر را مشاهده نمایید.

نظرسنجی و آمار

این بخش نیز عملکردی شبیه بخش مسابقات دارد .با این تفاوت که،جهت نظرسنجی از مخاطبین مورد استفاده قرار می گیرد.و نمودار نتایج
نظرسنجی در بخش لیست نظرسنجی ها قابل مشاهده میباشد.

لیست نظرسنجی

در این قسمت میتوانید لیستی از نظرسنجی هایی که تعریف کرده اید را دیده و یا غیرفعال و یا حذف کنید.
با کلیک روی آیکون به شکل نمودار ،نتایج نظرسنجی مورد نظر را مشاهده نمایید.

پیغام های پر استفاده

در این قسمت میتوانید پیغام هایی که زیاد استفاده میکنید تعریف کنید که در قسمت ارسال برایتان نشان دهد تا به راحتی با کلیک روی
عنوان پیغام ،متن پیغام را در پنجره پیام ارسالی درج نمایید.

لیست پیغام های پراستفاده

در این قسمت میتوانید لیست پیغام های پر استفاده ای که تعریف کرده اید را ببینید .و در صورت دلخواه حذف نمایید.

مدیریت از طریق موبایل

در این قسمت میتوانید کد های مربوط به مدیریت پنل از طریق موبایل خود را مشاهده نمایید.
 = Sys11اگر این کد را در گوشی موبایل خود نوشته به شماره اختصاصی پنلتان ارسال نمایید.تعداد شارژ باقی مانده را به تعداد  smsبرایتان
ارسال میکند.
 = Sys12اگر این کد را در گوشی موبایل خود نوشته به شماره اختصاصی پنلتان ارسال نمایید.تعداد پیام های در صف ارسال را برایتان ارسال
میکند.
 = Send#phbid#textچنانچه در مسافرت باشید و به پنل دسترسی نداشته باشید و بخواهید به گروهی از مخاطبان در دفترچه تلفن
هایتان  smsارسال کنید .با استفاده از گوشی موبایل خود و با نوشتن این کد میتوانید این کار را انجام دهیدو بدین ترتیب که ابتدا send#
را نوشته سپس کد دفترچه تلفن مورد نظر را که به هنگام تعریف دفترچه تلفن وارد کرده بودید را نوشته بعد عالمت  #و در پایان متن مورد
نظر را نوشته و به شماره اختصاصی پنلتان ارسال کنید .بدین صورت پنل به صورت هوشمند پیام دریافتی از طرف شما را به مخاطبین موجود
در دفترچه تلفنی که کدش را وارد کرده بودید ارسال مینماید.

Webservices

چنانچه بخواهید پنل را با نرم افزار و یا وب سایت و یا فروشگاه اینترنتی خود متصل کنید .میتوانید از راهنما و فایل های وب سرویس که در
این قسمت برای دانلود گذاشته استفاده نمایید.

پروفایل

در این بخش میتوانید اطالعات مربوط به مدیر پنل را مشاهده نمایید.

تغییر رمز عبور

در این قسمت میتوانید رمز عبور پنل را تغییر داهید.

اطالعیه ها

در این قسمت اطالعیه های اعالم شده توسط مخابرات و شرکت فروشنده پنل قابل مشاهده است.

تیکت پشتیبانی

در این بخش میتوانید برای دپارتمان ها(بخش های) تعریف شده،با تعریف عنوان ،مشکل یا سوال خود را در رابطه با پنل با بخش تعریف شده
در قسمت دپارتمان مطرح کرده و پاسخ آن را دریافت نمایید.

گزارش ورودها

در این قسنت میتوانید گزارش تمامی ورودهای به پنل را از زمان خریداری آن تا به اکنون با مشاهده جزئیات آن ( نوع سیستم عامل و مرورگر
و  IPسیستمی که از آن به پنل وارد گردیده و تاریخ و ساعت ورود به پنل) را ببینید.

پرداخت

برای شارژ پنل از این قسمت نوع پرداخت خود را انتخاب نموده و سپس مبلغ را وارد کرده و سیستم خود با محاسبه  %8و تعرفه مربوط به مبلغ
شارژ شده تعداد یونیت یا همان تعداد  smsهایی که به پنل اضافه خواهد شد را محاسبه و نشان میدهد و پس از زدن کلید ارسال در صورت
تایید شدن مشخصات پرداخت ( 4رقم آخر شماره کارت و شماره فیش )از طرف سیستم ،پنل شارژ خواهد شد.

لیست پرداخت ها

لیست و وضعیت هر پرداختی که انجام میگیرد در این قسمت قابل شماهده می باشد.که در صورت تایید شدن پرداخت درخواستی به رنگ
سبز،ودر صورت رد درخواست ،به صورت رنگ قرمز مشاهده میگردد.

تراکنش های مالی

در این بخش میتوانید تمامی عملیات مربوط به بخش پرداخت(سوابق پرداختی ،گزارش استفاده) را مشاهده نمایید.یعنی اینکه تا کنون چقدر
شارژ کرده اید و چه زمان این شارژ را انجام داده اید .

مدیریت کارمندان

در این قسمت میتوانید لیست کارمندان ایجاد شده را مشاهده ،ویرایش ،حذف و یا شارژ و فعال و غیر فعال نموده و در صورت نیاز بدون نیاز به
رمز عبور کارمند به صورت مستقیم وارد پنل او شوید.

ایجاد کارمند

چنانچه تمایل داشته باشید برای پنل کارمند با دسترسی های مشخص ،ایجاد نمایید میتوانید از این قسمت با پر کردن مشخصات مربوط به
کارمن مربوطه و اختصاص نام کاربری و رمز عبور و دسترسی های الزم کارمند ایجاد نمایید.

