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اگر مایل . د را مشاهده و پیگیری نماییدهستن "در دست بررسی"وضعیت درخواست هایی که در 

وضعیت درخواست را  از . هستید می توانید پاسخ درخواست ارسالی را در قسمت پاسخ مدیر وارد نمایید

 .بفشاریددر باالی فرم را  دکمه ذخیره  میان گزینه های موجود انتخاب کرده و

 

 منوهای ارسال
 

 

 ارسال ساده

ارسال ساده برای ارسال پیامک به یک یا چند نفر خاص و یا ارسال به افراد دفترچه تلفن استفاده می 

 .شود
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 .ابتدا از منوی فرستنده شماره مورد نظر جهت ارسال را انتخاب نمایید

 :روش زیر وارد نمایید پنجبا یکی از سپس شماره و یا شماره های مورد نظر را  

 به صورت دستی یعنی تایپ هر شماره و جدا کردن آن با کاما .0

، با انتخاب جستجوگر دفترچه تلفن در مقابل شماره ها جستجوی شماره در دفترچه تلفن .1

 .شماره مورد نظر را جستجو و انتخاب نمایید

نام و یا   رچه تلفن در مقابل افرادجستجوی فرد در دفترچه تلفن، با انتخاب جستجوگر دفت .1

 .نام خانوادگی فرد مورد نظر را جستجو و انتخاب نمایید

 جستجوی گروه در دفترچه تلفن، با انتخاب جستجوگر دفترچه تلفن در مقابل گروه ها .1

 .گروه مورد نظر را جستجو و انتخاب نمایید

 
 

a.  ،در دفترچه تلفن در مقابل شماره ها فرد اجستجوگر با انتخاب جستجوی فرد در دفترچه تلفن

نام گروه مورد نظر را انتخاب نموده و با انتخاب نمایش افراد، لیست افراد را مشاهده و فرد ویا 

 .افراد مورد نظر جهت ارسال را انتخاب نمایید
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را طه و یا ارسال در منوی فرم مربو در پایین فرم ه و دکمه ارسال در انتها متن پیامک را وارد نمود

نمایش داده می شود و  "ارسال با موفقیت انجام شد"در صورت ارسال با موفقیت پیغام  .انتخاب نمایید

 .در غیر اینصورت پیغام خطای مربوطه نمایش داده می شود

 :نکته ها

  نوع و تعداد شماره های وارد شده و یا انتخابی در قسمت باالی فرم نمایش داده می شود

 .اد شماره های همراه اول و یا تعداد شماره های پذیرفته نشدهبه عنوان مثال تعد

  همزمان با وارد نمودن متن پیامک تعداد کارارکترهای وارد شده و نیز تعداد پیامک در

 .متن پیامک نمایش داده می شود textboxپایین 

 و یا  (ها)، می توانید شمارهو یا متن پیامک  با انتخاب آیکون سبز رنگ مقابل شماره ها

 .انتخابی در ارسال آخر خود را بازگردانید متن

  کلیک و جهت انتخاب متن از الگو و یا پیش نویس بر روی آیکون مقابل متن پیامک

 .با جستجوی الگو آن را انتخاب نمایید

  با زدن تیک مربوط به ارسال فلش پیامک ارسالی شما در حافظه گوشی گیرنده ثبت نشده

 . مایش داده می شودو فقط بر روی صفحه ن
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 در مقبل   با انتخاب آیکون پاک کردن لیستtextbox  های افراد، شماره، گروه می

 .های موجود در آنها را پاک نمود توان انتخاب

 

 ارسال گروهی

در این کاربر می تواند ارسال پیامک را به لیستی از شماره ها مشخص شده در یک یا چند فایل متنی و 

 .ام دهدیا اکسل را انج

 .نمونه این فایلها در همین فرم موجود و قابل دریافت می باشد

فایل به صورت همزمان وجود دارد بعد از بارگذاری فایلهای مربوطه ستون فایل  1امکان انتخاب تا  

 .شماره در صورتی که فایل اکسل باشد و یا سمبل جدا کننده در فایل متنی را مشخص نمایید

 .نده شماره مورد نظر جهت ارسال را انتخاب نماییدابتدا از منوی فرست

و ستون . کلیک کنید  سپس فایل و یا فایلهای مورد نظر خود را بارگزاری و بر روی بارگزاری فایل

های  textboxشماره در فایل اکسل و یا در صورت استفاده از فایل متنی، سمبل جدا کننده آن را در 

 . مربوطه وارد نمایید



            53 راهنمای کاربری پنل ارسال و دریافت 

   
  

 
 

 

و یا ارسال در منوی فرم مربوطه را   متن پیامک را وارد نموده و دکمه ارسال در پایین فرم در انتها

نمایش داده می شود و  "ارسال با موفقیت انجام شد"در صورت ارسال با موفقیت پیغام . انتخاب نمایید

 .در غیر اینصورت پیغام خطای مربوطه نمایش داده می شود

 .ال ساده می باشد که در باال شرح داده شده استنکات ارسال گروهی مشابه ارس
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 ارسال زمانبندی

 مدیریت ارسال زمانبندی

نوع آن، تاریخ شروع و پایان، تعداد در این فرم کاربر ارسالهای زمانبندی که از قبل تعریف نموده، 

رایش، جستجو امکان وی .وضعیت ارسال آن و نیز زمان قبلی و بعدی ارسال را مشاهده می نمایدپیامک، 

 .و حذف زمانبندی هایی که از قبل تعریف شده وجود دارد

 .ب کنیداانتخ  برای تعریف زمانبندی جدید در فرم تنظیمات دریافت دکمه جدید

 
 

 تعریف ارسال زمانبندی

گاهی کاربر نیاز دارد که ارسال خود را در زمان خاصی انجام دهد ولی در آن زمان دسترسی به سامانه 

 .کاربر مهیا نیستبرای 

ارسال زمانبندی به کاربر این امکان را می دهد که ارسال خود را برای تاریخ و ساعت خاصی تنظیم 

 .نماید

 . ابتدا نوع ارسال زمانبندی را مشخص کنید

تاریخ و .بار ارسال پیامک در تاریخ مشخص را میدهد 0این گزینه به کاربر امکان فقط  :تاریخ مشخص

 .امک را در فیلد های مربوطه وارد نماییدساعت ارسال پی
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این گزینه به کاربر این امکان را میدهد که ارسال های خود را هر روز در یک ساعت مشخص  :روزانه

 .ارسال را در فیلد های مربوطه وارد نمایید ساعتانجام دهد کافیست تاریخ شروع ،پایان و 

 
یدهد که ارسال های خود را یکبار در هفته  ودر یک ساعت این گزینه به کاربر این امکان را م :هفتگی

و عالوه بر آن ارسال  ساعتپایان،  ،وزانه کافیست تاریخ شروعمشخص انجام دهد مشابه حالت ر

الزم به ذکر است اولین ارسال در تاریخ شروع انجام . را در فیلد های مربوطه وارد نماییدهفته ( های)روز

شنبه باشد تمامی ارسال ها در روز سه شنبه هر هفته تا زمان اریخ شروع سه گیرد برای مثال اگر تمی 

 .تاریخ پایان انجام می گیرد

 
 

این گزینه به کاربر این امکان را میدهد که ارسال های خود را یکبار در ماه و در یک ساعت  :ماهانه

شماره  ،پایانعالوه بر آن  وارسال  ساعت کافیست تاریخ شروع ، روزانهمشخص انجام دهد مشابه حالت 

الزم به ذکر است اولین ارسال در تاریخ شروع انجام . را در فیلد های مربوطه وارد نمایید( 10 مثالً) روز

می گیرد برای مثال اگر تاریخ شروع روز سوم ماه باشد تمامی ارسال ها در روز سوم هر ماه تا زمان 

 .تاریخ پایان انجام می گیرد
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گزینه به کاربر این امکان را میدهد که ارسال های خود را یکبار در سال و در یک ساعت  این :ساالنه

و عالوه بر ارسال  ساعت روز،، شماره پایان ،کافیست تاریخ شروع ماهانهمشخص انجام دهد مشابه حالت 

خ شروع انجام الزم به ذکر است اولین ارسال در تاری. در فیلد های مربوطه وارد نمایید راآن شماره ماه 

برای مثال اگر تاریخ شروع روز پنجم سال  باشد تمامی ارسال ها در روز پنجم هر سال تا . می گیرد

 .زمان تاریخ پایان انجام می گیرد

 
از "برای ارسال یک پیامک ابتدا باید شماره ای قصد داریم از آن ارسال انجام شود  از منوی سپس 

شماره های مقصد را وارد می کنیم در صورتی  "به شماره های "انتخاب شود سپس در منوی  "شماره

 .از هم جدا شوند ,که بخواهیم به بیش از یک نفر پیامک را ارسال نماییم الزم است شماره ها با 

مشابه صفحه ارسال ساده افرد یا گروه های  همچنین در صورت نیاز به ارسال به افراد دفترچه تلفن،

و پس از وارد نمودن  و یا شماره ها را به صورت فایل اکسل بارگزاری نمایید ودهمورد نظر را انتخاب نم

 .تا زمانبندی ثبت شود. را انتخاب نمایید  متن کلید ذخیره 

 .نکات مربوط به ارسال زمانبندی مشابه ارسال ساده می باشد
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 ارسال نظیر به نظیر

 .تنظیمات این ارسال مشابه ارسال گروهی می باشد

رسال نظیر به نظیر کاربر این امکان را دارد برای هر شماره یک متن منحصر به فرد را به ابتدا و در ا

را به ابتدا متن  text0برای مثال قصد دارد متن . انتهای یک متن عمومی چسبانده و ارسال نماید

ا به ر text1ارسال نماید و به همین منوال متن  1901*******پیامک چسبانده و برای شماره 

 .و الی آخر ارسال نماید 1912*******ابتدای متن پیامک چسبانده  و به شماره 

ابتدا از  .ل دریافت استببرای این منظور فایل اکسل و متنی نمونه در نظر گرفته شده و در همین فرم قا

زاری و سپس فایل مورد نظر خود را بارگ.منوی فرستنده شماره مورد نظر جهت ارسال را انتخاب نمایید

 . کلیک کنید  بر روی بارگزاری فایل
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متن پیامک به متن  و با توجه به نوع چسبانده شدنمتن پیامک را وارد نموده در صورت لزوم در انتها 

و دکمه ارسال در پایین فرم  اختصاصی یکی از دو حالت چسباندن به ابتدا و یا انتها را انتخاب می کنید

ارسال با "در صورت ارسال با موفقیت پیغام . بوطه را انتخاب نماییدو یا ارسال در منوی فرم مر 

 .نمایش داده می شود و در غیر اینصورت پیغام خطای مربوطه نمایش داده می شود "موفقیت انجام شد

 .نکات مربوط به ارسال زمانبندی مشابه ارسال ساده می باشد
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 گفتگوها

های مربوط به افراد ذخیره شده در دفترچه تلفن به صورت در این فرم لیست ارسالهای ساده و دریافت

اهده است مانند صفحه پیغامها در گوشی شمقابل لیست و نیز جزئیات هر یک بعد از انتخاب هر رکورد 

 .تلفن های همراه هوشمند

 .ان جستجو و نیز حذف هر یک از این گفتگوها در این فرم وجود داردامک

 

 

 صندوق ارسالها

و نیز . م لیست ارسالهای ساده، گروهی، زمانبندی و نظیر به نظیر نمایش داده می شوددر این فر

جزئیاتی شامل بخشی از متن، فرستنده، کاربر ارسال کننده، نوع ارسال، اعتبار مصرفی هر ارسال، تعداد 
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ها و نیز همچنین امکان جستجو در بین ارسال. گیرندگان، تعداد پیامک و تاریخ ارسال قابل مشاهده است

 .نیز وجود دارد( ها)حذف ردیف 

 :نکته ها

  امکان ارسال مجدد آن ردیف پیامک با همان در این جدول با انتخاب دکمه ارسال مجدد

 .متن و گیرنده ها فراهم می شود

  یا شماره شارژ مربوط به ارسالهای ریزشی از درگاه و با انتخاب دکمه برگشت ریزش ها

 .بازگشت داده می شود، مربوطه به هر ردیف ارسال های موجود در لیست سیاه

  فایل اکسل شامل لیست شماره های ارسالی و وضعیت ارسال هر  با انتخاب دکمه اکسل ،

 .یک قابل دریافت می باشد

 
 

هوشمندارسال 

 پویاارسال 

تغیر در فایل این ارسال مشابه ارسال نظیر به نظیر می باشد با این تفاوت که پارامترهایی به صورت م

اکسل ورودی توسط فرستنده مشخص می شود این امکان را می دهد که به صورت هوشمند متن 

 .ارسالی برای هر شماره موبایل شخصی سازی شود
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فایل اکسل نمونه )سپس فایل اکسل خود را . ابتدا از لیست فرستنده شماره مورد نظر را انتخاب نمایید

ستون های . را انتخاب نماییدبارگزاری نمایید و دکمه ( می باشدقابل دریافت  از طریق لینک 

فایل بارگزاری شده نمایش داده می شود که قابل انتخاب جهت اضافه نمودن به الگوی متن می باشد و 

به ااگوی  شما می توانید متن مورد نظر خود وارد نموده و با زدن دکمه  "متن دلخواه"در قسمت 

ستون فایل و یا متن دلخواه خود را از الگوی متن حذف نمایید، متن  زدن دکمه متن اضافه و یا با 

را  در آخر دکمه ارسال . نهایی به صورت مثالی از ردیف اول فایل اکسل نمایش داده می شود

 .انتخاب نمایید

 :نکته

 نظیم ستون اول فایل اکسل بایستی شماره موبایل گیرندگان بوده و بقیه ستون ها توسط شما ت

 .می گردد
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 فرآیندارسال 

دنباله ای  می توان با استفاده از این قابلیت جدید و انحصاری موجود در پنل شرکت رهیاب رایانه گستر

را به ترتیب و به شرط رسیدن پیام های قبلی به یک گیرنده مورد نظر در ( یا فرمان ها)از پیام ها 

یند، مجموعه ای از پیام ها آبه طور خالصه هر فر. کمترین زمان ممکن و با بیشترین دقت ارسال کرد

از . اص ارسال می شونداست که به ترتیب و در قالب یک تراکنش به صورت خودکار به گیرنده ی خ

جمله امکانات این بخش، اعمال تنظیماتی مانند تعداد دفعات تالش برای ارسال یک پیام، مدت زمان 

 .انتظار برای رسیدن یک پیام و نیز پایش آنالین مراحل اجرای یک فرایند می باشد

 

 

ارسال ویژه

 ارسال کد پستی

در این فرم کاربر می تواند به کد پستی موردنظر خود ارسال پیامک انجام  دهد، الزم به ذکر است این 

 .کدهای پستی مربوط به شماره های ثابت همراه اول می شوند

 :برای ارسال کد پستی دو حالت درنظر گرفته شده است

 وارد کردن کدپستی .0

رقمی توسط کاربر وارد می شود و پس از زدن دکمه نمایش  01ین روش کدپستی در ا

با وارد نمودن . ه آن کدپستی نمایش داده می شودانتخابی ها، تعداد شماره های مربوط ب

مورد نظر جهت ارسال را مشخص می نماید و یا با انتخاب گزینه انتخاب  ترتیب "تا"و  "از"

 .، تعداد مشخصی از شماره های انتخابی را مشخص می نماید"تعداد"تصادفی و وارد نمودن 
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 انتخاب کد پستی .2

ابتدا از لیست نمایش داده شده . کدهای پستی بر اساس نام شهر قابل دسترسی می باشد

یا  رقمی 1کدهای پستی "+"شهر مورد نظر خود را انتخاب نموده و با کلیک بر روی 

مجددا  با  .نمایش داده می شود(  موجود بودنو نام ناحیه مربوطه در صورت ) رقمی1

نمایش داده می ( نام منطقه در صورت موجود بودن و) رقمی 1کدهای   "+"کلیک بر روی 

ب یک و یا چند سپس با زدن تیک گزینه های مربوطه در کنار هر مورد، امکان انتخا .شود

گ باالی لیست نمایش مورد فراهم می شود و تعداد شماره های انتخابی در قسمت آبی رن

اعمال فیلتر بر روی شماره های انتخابی کاربر می تواند با وارد نمودن  جهت. داده می شود

مورد نظر جهت ارسال را مشخص می نماید و یا با انتخاب گزینه  ترتیب "تا"و  "از"

، تعداد مشخصی از شماره های انتخابی را مشخص "تعداد"انتخاب تصادفی و وارد نمودن 

 .نماید می

 

قسمت سمت چپ فرم با عنوان تکمیل اطالعات ارسال شماره فرستنده  در ،در آخر جهت تکمیل ارسال

در اینجا امکان ارسال انتخابی ها هم در . جهت ارسال را  انتخاب نموده و متن پیامک را وارد نمایید

و وارد نمودن تاریخ و  با انتخاب گزینه ارسال در زمان مشخص. لحظه و هم در زمان مشخص وجود دارد

 .ارسال انجام می شود  ساعت ارسال مورد نظر و انتخاب دکمه ارسال 



              64 راهنمای کاربری پنل ارسال و دریافت 

 
  

 
 

 

 :نکته ها

 تعداد شماره های مربوط به هر ردیف داخل پرانتز در مقابل آن مشخص شده است. 

  همزمان با وارد نمودن متن پیامک تعداد کارارکترهای وارد شده و نیز تعداد پیامک در پایین

textbox متن پیامک نمایش داده می شود. 

  با زدن تیک مربوط به ارسال فلش پیامک ارسالی شما در حافظه گوشی گیرنده ثبت نشده و

 . فقط بر روی صفحه نمایش داده می شود

 

 

 
 

 ارسال کشوری

در این فرم کاربر می تواند پیامک خود را به شماره های دائمی و اعتباری شهر مورد نظر خود ارسال 

برای این کار ابتدا استان مورد نظر را از روی نقشه سمت چپ انتخاب نموده و بعد از نمایش شهر . نماید

نمایش داده می شود در اینجا کاربر می تواند یک یا چند شهر را به طور همزمان های استان مربوطه 
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شماره های اعتباری و  در کنار نام هر شهر و نمایش تعداد"+" جهت ارسال انتخاب نماید و یا با زدن 

 .یک یا هر دوی آنها را جهت ارسال انتخاب نماید دائمی آن شهر

در مرحله بعد کاربر این امکان را دارد که ارسال خود را بر اساس پیش شماره های یک و یا سه رقمی  

آن در کنار اعتباری و یا دائمی لیست مربوط به پیش شماره های یک رقمی "+" با زدن . انجان دهد

در صورت نیاز به ارسال به پیش شماره های سه رقمی یک مرحله دیگر جلو رفته  نمایش داده می شود

 بامی تواند  پس از انجام انتخابها .و  امکان ارسال بر اساس پیش شماره های سه رقمی خواهیم داشت

گزینه انتخاب  یا با انتخاب ترتیب مورد نظر جهت ارسال را مشخص نماید "تا"و  "از"وارد نمودن 

، تعداد مشخصی از شماره های انتخابی را جهت ارسال مشخص می "تعداد"تصادفی و وارد نمودن 

 .نماید

در آخر جهت تکمیل ارسال، در قسمت سمت چپ فرم با عنوان تکمیل اطالعات ارسال شماره فرستنده 

کان ارسال انتخابی ها هم در در اینجا ام. جهت ارسال را  انتخاب نموده و متن پیامک را وارد نمایید

با انتخاب گزینه ارسال در زمان مشخص و وارد نمودن تاریخ و . لحظه و هم در زمان مشخص وجود دارد

 .ارسال انجام می شود  ساعت ارسال مورد نظر و انتخاب دکمه ارسال 

 :نکته ها

 

  استتعداد شماره های مربوط به هر ردیف داخل پرانتز در مقابل آن مشخص شده. 

  همزمان با وارد نمودن متن پیامک تعداد کارارکترهای وارد شده و نیز تعداد پیامک در پایین

textbox متن پیامک نمایش داده می شود. 

  با زدن تیک مربوط به ارسال فلش پیامک ارسالی شما در حافظه گوشی گیرنده ثبت نشده و

 .فقط بر روی صفحه نمایش داده می شود
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 ویژهصندوق ارسال 

و نیز جزئیاتی شامل بخشی از . در این فرم لیست ارسالهای کدپستی و کشوری نمایش داده می شود

، تعداد ارسالی و تعداد تاریخ ارسال شیوه ارسال، وضعیت، متن، فرستنده، کاربر ارسال کننده، نوع ارسال،

الها و نیز حذف ردیف همچنین امکان جستجو در بین ارس. قابل مشاهده است ارسال شده تا این لحظه

 .نیز وجود دارد( ها)

 :نکته ها
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  شارژ مربوط به ارسالهای ریزشی از درگاه و یا شماره با انتخاب دکمه برگشت ریزش ها

 .های موجود در لیست سیاه، مربوطه به هر ردیف ارسال بازگشت داده می شود

   ویژه به همراه جزئیات  ، فایل اکسل از جدول ارسالبا انتخاب جادو از منوی باالی فرم

 .نمایش داده می شود( شامل کد پستی و یا پیش شماره ارسالی)ارسال هر ردیف

 
 

 الگو

 پیش نویس

در فرم مدیریت پیش نویس، لیستی از پیش نویس ها از قبل تعریف شده نمایش داده می شود و امکان 

 .نیز وجود دارد( ها)جستجو در بین پیش نویس ها و نیز حذف ردیف 

 

امکان ذخیره پیش نویس به دو صورت وجود دارد، با گیرندگان و یا بدون  تعریف پیش نویس فرمدر 

 .گیرندگان
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ابتدا نام پیش نویس  را وارد نموده . ب کنیداانتخ  دکمه جدید پیش نویسدر فرم مدیریت 

و در غیر  شماره یا شماره های مورد نظر را در قسمت گیرندگان وارد نموده سپس در صورت نیاز

در منوی باالی فرم را انتحاب  س را وارد نمایید و دکمه ذخیره اینصورت تنها متن پیش نوی

 .نمایید

 :نکته ها

  همزمان با وارد نمودن متن پیش نویس تعداد کارارکترهای وارد شده و نیز تعداد پیامک

 .نمایش داده می شود پیش نویسمتن  textboxدر پایین 

 

 
 

 امضا

دیریت امضا، لیستی از امضا ها ی از قبل تعریف شده نمایش داده می شود و امکان جستجو  و در فرم م

 .نیز وجود دارد( ها)نیز حذف ردیف 
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امضا این امکان را می دهد تا با تعریف آن در انتهای هر پیامک متن امضا به صورت ثابت اضافه می شود 

فرم تعریف امضا عنوان آن و متن  کنید، سپسب اانتخ  دکمه جدید مدیریت امضاابتدا در فرم 

 .مورد نظر را وارد کرده و شماره های خود جهت اعمال امضا برای آن را مشخص نمایید
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 اطالع رسانی

 نمایش اخبار

سمت چپ فرم  textboxدر این فرم آخرین اخبار و اطالعیه ها مربوط به پنل قابل مشاهده واز طریق 

 .قابل جستجو می باشد

 
 

 دریافتمنوهای 
 

 
 

 پیامکهای دریافتی

متن پیامک، فرستنده، گیرنده، وضعیت بخشی از لیست پیامکهای دریافتی با جزئیاتی شامل در این فرم 

همچنین در  .و تاریخ دریافت  مشاهده می شود که وضعیت به دو حالت جدید و خوانده نشده می باشد
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فن کاربر ذخیره شده باشد، نام فرد در کنار شماره آن صورتی که شماره فرستنده پیامک در دفترچه تل

 .نمایش داده می شود و با انتخاب متن پیامک جزئیات آن قابل مشاهده می باشد

الب فایل اکسل قابل دریافت می قجدول دریافتها در   در باالی این فرم با انتخاب دکمه جادو 

 .باشد

 
 

 جزئیات دریافت

و متن پیامک به ل فرستنده، گیرنده، تاریخ نمایش داده می شود شامدر این فرم جزئیات دریافت 

 .صورت کامل

در همین فرم از طریف دکمه های پایین آن امکان ارجاع پیامک، پاسخ به آن و ذخیره شماره در 

 .دفترچه تلفن وجود دارد
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 قوانین

. خود فیلترینگ انجام دهد بر روی پیامکهای دریافتیاین مشخصه پنل به کاربر این امکان را می دهد 

جهت جداسازی آن از لیست پیامکهای دریافتی و  ابدین صورت که واژه  و یا واژه های مورد نظر خود ر

از طریق فرم تعریف قانون تعریف نموده و همچنین در صورت لزوم شماره یا  نمایش در قسمت هرزنامه،

 .اضافه نمایداز شماره های مشخص شده  شماره هایی را نیز جهت مسدود شدن و عدم دریافت پیامک

 

 تعریف قوانین

در این فرم ابتدا عنوان قانون را وارد نمایید، از لیست . ب کنیداانتخ  در فرم قوانین دکمه جدید

سپس  (انتخاب نمایید و یا تمامی شماره ها را) شماره ها شماره گیرنده مورد نظر خود را انتخاب نموده

آن را به لیست خود اضافه نمایید و  رد نظر وارد کرده و با انتخاب دکمه اضافه واژه های هرزنامه مو

را انتخاب  ک کرده و دکمه حذف ف یک مورد از لیست بر روی آن کلییا در صورت لزوم برای حذ

 .جهت تعریف شماره های مسدود نیز به همین روش عمل نمایید. نمایید
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 .رم را انتخاب نماییددر باالی ف  در انتها دکمه ذخیره

 

 هرزنامه

در این فرم لیست پیامکهای فیلتر شده بر اساس متن ویا شماره که از قبل در قسمت قوانین ثبت شده  

امکان جستجو و فیلتر آن نیز وجود دارد همچنین با انتخاب متن آن جزئیات  .نمایش داده می شود

 .قابل مشاهده می باشد

 منوی خدمات ویژه
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 ودهارزش افز

 تنظیمات دریافت

برای فرد پیامک  هر این قسمت شامل دو امکان می باشد اول ارسال پاسخ خودکار پس از دریافت

 .مشخص همراههای شماره یا  شمارهو دوم انتقال پیامکهای دریافتی بر روی فرستنده 

 مدیریت تنظیمات دریافت

باشد، شامل جزئیات شماره دریافتی، در این فرم تنظیماتی که از قبل تعریف شده قابل مشاهده می 

پاسخ خودکار، شماره ها جهت انتقال، وضعیت نمایش فرستنده در متن انتقال یافته و وضعیت دریافت و 

 .تنظیمات نیز وجود دارداین ، همچنین امکان جستجو و حذف یا عدم دریافت پیامک خالی

 

 تعریف تنظیمات دریافت

ابتدا شماره مورد نظر را انتخاب نموده، بعد . ب کنیداانتخ  در فرم تنظیمات دریافت دکمه جدید

 textbox را در تلفن همراه مورد نظر جهت انتقالسپس شماره . متن پاسخ خودکار را وارد نمایید

نموده و شماره را به لیست اضافه نمایید ویا در صورت  را انتخاب مربوطه وارد نموده و دکمه اضافه 

 .را انتخاب نمایید ورد از لیست بر روی آن کلیلک کرده و دکمه حذف لزوم برای حذف یک م

تنده در متن پیامک انتقال می باشید تیک مربوطه را انتخاب مایل به دریافت شماره فرسدر صورتیکه 

انتها و در  .ید آن را نیز انتخاب نماییدمایل به دریافت پیامکهای خالی نیز می باشهمچنین در . نمایید

 .در باالی فرم را انتخاب نمایید  خیرهدکمه ذ
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 مسابقه

در قسمت مسابقه کاربر می تواند برای هر دریافت منحصر به فرد پاسخی منحصر به فرد به فرستنده 

 .ارسال کند کپیام 

 تعریف مسابقه

. برای شروع ابتدا باید سوال جدیدی را مطرح کرد که زیر مجموعه این سوال پاسخ ها تعریف شودند

 .انتخاب کنید  دکمه جدیددر صفحه مدیریت مسابقه برای این منظور  

مسابقه، نام  .انتخاب نمایید "شماره"شماره ای را که قصد دارید پاسخ ها بر روی آن تعریف شوند را فیلد          

و ارتباطی اطالعات صرفا فقط برای اطالعات کاربر بوده عنوان مسابقه را وارد نمایید این  کلید مسابقه و

 .به پاسخ ها ندارد
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تاریخی که قصد دارید در آن تاریخ مسابقه فعال باشد را  بازه "تا تاریخ "و  "از تاریخ"در فیلد های 

 .انتخاب نمایید 

 .وارد شده مسابقه غیر فعال بوده و سیستم پاسخی به دریافت ها ارسال نمی کند بازه زمانیخارج از 

ال نمودن آن ه است در صورتیکه تمایل به غیر فعرض انتخاب شدبه صورت پیش فتیک فعال بودن 

 .دارید تیک را بردارید

پاسخ تعریف شده ، "پاسخ سیستم ارسال نگرد"دو چک باکس دیگر نیز وجود دارد در صورت زدن تیک 

این  "پاسخ های تکراری دریافت گردد"در صورت زدن تیک  .برای گزینه دریافتی ارسال نمی گردد

اده می شود که فردی با یک شماره چند بار در مسابقه شرکت نماید در غیر اینصورت هر شماره امکان د

 .کبار در مسابقه شرکت داده می شودتنها ی

در کادر پاسخ مربوطه، گزینه مورد نظر مسابقه و سپس پاسخ پاسخهای مسابقه سپس جهت تعریف 

ا وارد نموده و در صورتیکه آن گزینه، گزینه سیستم که باید در ازای دریافت آن گزینه ارسال گردد ر

 .را انتخاب نمایید تیک گزینه صحیح را زده و دکمه اضافه صحیح باشد 
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 .در باالی فرم را انتخاب نمایید در آخر دکمه ذخیره 

 مدیریت مسابقه

ر اساس ه بوده و امکان جستجو بکه از قبل تعریف شده قابل مشاهد( هایی)در این فرم لیست مسابقه 

 .مورد نظر وجود دارد( های)و نیز حذف ردیف ینمایشفیلدهای 

این فیلدها شامل نام مسابقه،کد مسابقه، وضعیت، وضعیت پاسخ سیستم، وضعیت پاسخ تکراری، شماره، 

و لینک قرعه   ، لینک فایل اکسل  نن و نیز لینک نمودار شرکت کنندگاتاریخ شروع، تاریخ پایا

 .می باشد   کشی

 :مودارن
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گزینه صحیح را با . با انتخاب این لینک، نمواری شامل نسبت پاسخها به گزینه ها را نمایش می دهد

 .رنگ سبز و گزینه غلط را با رنگ قرمز نمایش می دهد

 

 :فایل اکسل

 و نام خانوادگینام ) با انتخاب این لینک، فایل اکسل شامل متن پیامک دریافتی، شماره ارسال کننده

نمایش داده ، شماره دریافتی، وضعیت دریافت و تاریخ دریافت (رت موجود بودن در دفترچه تلفندر صو

 .می شود

 

 :قرعه کشی

تا کاربر بتواند از بین پاسخ های صحیح قرعه  با انتخاب این لینک فرم قرعه کشی نمایش داده می شود

 ..کشی انجام دهد
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 حال دو حالت برای قرعه کشی وجود دارد 

در صورتیکه شما این حالت را انتخاب نمایید با وارد کردن تعداد برنده ها در تعداد : ب تصادفیانتخا .0

برای . یک فایل اکسل شامل شماره های برنده برای شما نمایش داده می شود و انتخاب گزینه 

 1 انتخاب نمایید یک فایل اکسل شامل را وارد نموده و گزینه  1مثال اگر در فیلد تعداد عدد 

 .شماره از بین شماره های برنده برای شما نمایش داده می شود

در صورتیکه شما این حالت را انتخاب نمایید کافیست شماره : انتخاب بر اساس شماره انتخابی .1

را انتخاب نمایید تا برنده برای شما   انتخابی را در فیلد این قسمت وارد نمایید و لینک کنار آن

را وارد نمایید آنگاه بیست و چهارمین شماره در  11اگر در این فیلد عدد  برای مثال. اعالم شود

 .لیست پاسخ های صحیح دریافتی برای شما نمایش داده می شود

 

 نظرسنجی

این قسمت نیز تا حد زیادی به مسابقه شباهت دارد با این تقاوت که در نظر سنجی قرعه کشی وجود 

 .ندارد

 نظرسنجیتعریف 

. ا باید سوال جدیدی را مطرح کرد که زیر مجموعه این سوال پاسخ ها تعریف شودندبرای شروع ابتد

 .انتخاب کنید  در صفحه مدیریت مسابقه دکمه جدیدبرای این منظور  
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نام  .انتخاب نمایید "شماره"شماره ای را که قصد دارید پاسخ ها بر روی آن تعریف شوند را فیلد          

اطالعات صرفا فقط برای اطالعات کاربر را وارد نمایید این  سوالوعنوان  ینظرسنج، کلید  نظرسنجی

 .بوده و ارتباطی به پاسخ ها ندارد

رنج تاریخی که قصد دارید در آن تاریخ مسابقه فعال باشد را  "تا تاریخ "و  "از تاریخ"در فیلد های 

 .انتخاب نمایید 

 .وده و سیستم پاسخی به دریافت ها ارسال نمی کندوارد شده مسابقه غیر فعال ب بازه زمانیخارج از 

به صورت پیش فرض انتخاب شده است در صورتیکه تمایل به غیر فعال نمودن آن تیک فعال بودن 

 . دارید تیک را بردارید

، پاسخ تعریف شده "پاسخ سیستم ارسال نگرد"دو چک باکس دیگر نیز وجود دارد در صورت زدن تیک 

این  "پاسخ های تکراری دریافت گردد"در صورت زدن تیک . ارسال نمی گردد برای گزینه دریافتی

امکان داده می شود که فردی با یک شماره چند بار در مسابقه شرکت نماید در غیر اینصورت هر شماره 

 .تنها یکبار در مسابقه شرکت داده می شود
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 :وجود دارد روشدو های مسابقه  پاسختعریف جهت 

 (تکی) یف دستیاز طریق تعر .0

و سپس پاسخ سیستم که باید در ازای دریافت  نظرسنجیدر کادر پاسخ مربوطه، گزینه مورد نظر 

 .را انتخاب نمایید آن گزینه ارسال گردد را وارد نموده و دکمه اضافه 

 
  تعریف از فایل اکسل .1

متن در فایل  بارگزاری وشماره ستون با انتخاب دکمه در این روش فایل اکسل موردنظر را 

 .وشماره ستون پاسخ در فایل را وارد نمایید
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 .در باالی فرم را انتخاب نمایید در آخر دکمه ذخیره 

 نظرسنجیمدیریت 

ه بوده و امکان جستجو بر که از قبل تعریف شده قابل مشاهد( هایی) نظرسنجیدر این فرم لیست 

 .ر وجود داردمورد نظ( های)و نیز حذف ردیف یاساس فیلدهای نمایش

این فیلدها شامل نام مسابقه،کد مسابقه، وضعیت، وضعیت پاسخ سیستم، وضعیت پاسخ تکراری، شماره، 

 .می باشد ، لینک فایل اکسل  تاریخ شروع، تاریخ پایان و نیز لینک نمودار شرکت کنندگان

 :نمودار

 . ش می دهدبا انتخاب این لینک، نمواری شامل نسبت پاسخها به گزینه ها را نمای

 

 :فایل اکسل

نام و نام خانوادگی در )با انتخاب این لینک، فایل اکسل شامل متن پیامک دریافتی، شماره ارسال کننده

، شماره دریافتی، وضعیت دریافت و تاریخ دریافت نمایش داده می (صورت موجود بودن در دفترچه تلفن

 .شود
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 مدیریت کدخوان

 بودن محصول خود به کار Originalشرکت ها برای اطمینان از  سیستم کدخوان پیامک را برخی از

خریدار محصول آن کد را به شماره  برند به این صورت که بر روی محصول یک کد ثبت می شود کهمی 

 .اختصاصی درج شده بر روی محصول پیامک نموده و از اصل بودن محصول مطمئن می شود

 .مدیریت کدخوان را انتخاب نمایید در باالی فرم دکمه جدید برای تعریف کد 

نام کد را وارد نمایید این نام صرفا  و از لیست شماره موردنظر خود را انتخاب نماییدابتدا  این فرمدر 

 .ندارد برای اطالع کاربر بوده برای سامانه اهمیتی 

 الزم به نمایید  دوارباید تعداد ارقام و یا حروفی که کد روی از آن تشکیل شده است را  "نوع کد"در 

 .ذکر است تمامی کد های ثب شده باید شامل همین تعداد ارقام یا حروف باشد

فعال باشد را  کدخوانرنج تاریخی که قصد دارید در آن تاریخ  "تا تاریخ "و  "از تاریخ"در فیلد های 

 .انتخاب نمایید 

 .سپس شما با سه فیلد پاسخ مواجه می شوید 

این پاسخ زمانی ارسال می گردد که فرستنده پیام کد صحیح بر مبنای فایل   "پاسخ متناظر صحیح" (0

اکسل بارگزاری شده بر روی کد خوان  را برای اولین بار ارسال کرده باشد که کاربر بر اساس سلیقه 

 .خود می تواند این پاسخ را وارد نماید

پیام کد صحیح بر مبنای فایل این پاسخ زمانی ارسال می گردد که فرستنده  "پاسخ متناظر تکراری" (1

اکسل بارگزاری شده بر روی کد خوان  را برای دومین بار ارسال کرده باشد این پیام مشخص می کند 

 .که کاربر بر اساس سلیقه خود می تواند این پاسخ را وارد نماید. که این کد قبال استفاده شده است

د که فرستنده پیام کد غلط بر مبنای فایل اکسل این پاسخ زمانی ارسال می گرد "پاسخ متناظر اشتباه" (1

که در واقع این کد اصال در فایل .بارگزاری شده بر روی کد خوان  را برای اولین بار ارسال کرده باشد

 .که کاربر بر اساس سلیقه خود می تواند این پاسخ را وارد نماید. اکسل بارگزاری شده موجود نمی باشد

تیک فعال بودن کد خوان را برای شروع به کار کدخوان انتخاب نماید و کدخوان در نهایت نیز کاربر باید 

 .نماییدثبت در باالی فرم  را با انتخاب دکمه ذخیره 
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قابل مشاهده  فرم مدیریت کدخوانپس از ثبت کدخوان جدید این کدخوان به صورت یک رکورد در 

 .است

یک فایل اکسل وارد نموده و با استفاده از  Aون پس از ثبت کدخوان جدید کاربر باید کدها را در ست

پس از بارگزاری . فایل مورد نظر خود را انتخاب نموده و کلید ذخیره شماره را انتخاب نماید گزینه 

 .کد ها تعداد کدهای ذخیره شده را میتوانید در قسمت تعداد کد مشاهده نمایید

 .بت شده را به صورت فایل اکسل  دریافت نماییدمی توانید خروجی کد های ث با استفاده از گزینه 

 

 دفترتلفن

 گروه ها

 مدیریت گروه ها

شامل نام  .دفترچه تلفن تعریف شده توسط کاربر نمایش داده می شود( های)در این فرم لیستی از گروه

نمایش داده می شود و امکان جستجو و حذف هر ردیف وجود گروه و تعداد افراد موجود در هر گروه 

 .اردد

o با حذف گروه، افراد داخل آن نیز حذف می شود. 

o  را به صورت فایل افراد ثبت شده در گروه مورد نظر می توانید خروجی  با استفاده از گزینه

 .نمایید اکسل ذخیره
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 تعریف گروه

 .را وارد نمایید با وارد کردن نام گروه و انتخاب دکمه در باالی فرم 

 

 فهرست

 (تلفنچه ردفت) اعضامدیریت 

تلفن شامل نام و نام خانوادگی، شماره، گروه و تاریخ تولد دفترچه در این فرم لیست افراد ثبت شده در 

 .مورد نظر وجود دارد( های)نمایش داده می شود و امکان جستجو بر اساس این موارد و نیز حذف ردیف
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 افرادتعریف 

 :استتلفن به دو صورت امکان پذیر  تعریف فرد در دفترچه

 (تکی)از طریق تعریف دستی  .0

اگر مایل هستید که . مربوطه وارد نمایید textboxابتدا نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر را در 

پیامک "پیامک تبریک تولد برای فرد مورد نظر ارسال گردد، تاریخ تولد را انتخاب کرده و تیک 

ید که نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر اگر مایل هست .را عالمت بزنید "تبریک تولد ارسال شود

اضافه شدن نام و نام خانوادگی به ابتدای متن " ارسالی اضافه گردد تیک تولد ابتدای پیامک تبریک

همچنین می توانید زمان ارسال پیامک تبریک را در روز تولد فرد  .را عالمت بزنید "پیامک تبریک

می توانید به تعداد دلخواه ، در کادر شماره .ییدانتخاب نما "ساعت ارسال"مورد نظر در قسمت 

در انتها می توانید  .را انتخاب نمایید وارد نموده و دکمه اضافه فرد مورد نظر  برای تلفن همراه

سایر اطالعات موجود در فرم را . تخصیص دهیدفرد مورد نظر را به یکی از گروه های تعریف شده 

 .انتخاب نمایید در باالی فرم را آخر دکمه ذخیره در  .به صورت دلخواه تکمیل نمایید
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 تعریف از فایل اکسل  .1

فرم مدیریت دفترچه تلفن در منوی باالی در  ،جهت تعریف افراد دفترچه تلفن از طریق فایل اکسل

 .را انتخاب نمایید جادو  ،فرم

در این روش باشد می  بدون فرمت (انتخاب تب اول)روش اول روش برای بارگزاری وجود دارددو 

نام فرد، نام خانوادگی و شماره تلفن شماره ستون  و خود را انتخاب نماییدنظر  فایل اکسل مورد

 .مورد نظر خود را انتخاب نمایید( های)سپس از لیست گروه ها، گروه .در فایل را وارد نمایید همراه

 .در باالی فرم را انتخاب نمایید در آخر دکمه ذخیره 



            88 راهنمای کاربری پنل ارسال و دریافت 

   
  

 
 

 

 

 

روش نمونه فایل اکسل را دانلود نمایید و بر  در اینمی باشد  فرمت با( انتخاب تب دوم)م روش دو

مورد نظر ( های)سپس از لیست گروه ها، گروهاساس فرمت مشخص شده اطالعات افراد را وارد نموده 

 .خود را انتخاب نمایید
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 .در باالی فرم را انتخاب نمایید در آخر دکمه ذخیره 

 

 تبریک تولد

تعریف پیامک تبریک تولد برای افراد دفترچه تلفن به صورت گروهی امکان پذیر در این صفحه امکان 

 .می باشد

در قسمت باالی فرم لیستی از افراد دارای تاریخ تولد نمایش داده شده است که امکان انتخاب تکی 

در باالی لیست " ب همهانتخا"هریک، از طریق زدن تیک کنار آن و یا انتخاب کلی از طریق زدن تیک 

با زدن دکمه از طریق انتخاب الگوها  را به صورت دستی وارد نموده و یا سپس متن تبریک .وجود دارد

ساعت مورد نظر جهت ارسال پیامک تبریک  وکرده متن مورد نظر را انتخاب در کنار متن تبریک 

 .نماییددر باالی فرم را انتخاب  در آخر دکمه ذخیره  .را مشخص نمایید
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 :نکته

  اضافه شدن نام و نام خانوادگی به ابتدای متن پیامک "گزینه نمایش داده شده در پایین صفحه

ض انتخاب شده است در این حالت نام و نام خانوادگی فرد در به صورت پیش فر" تبریک

ر غیر اینصورت متن تبریک صورت وجود داشتن به ابتدای متن تبریک اضافه می شود و د

 .ن نام ارسال می شودبدو
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 منوی راهبری

 

 

پایش 

 ارسال پایش 

 شامل صفحه این. فرایند ارسال های  را مورد رصد و پایش قرار داد جزئیات صفحه می تواندر این 

این جزئیات شامل قسمتی از متن، . می شودارسال ساده، گروهی، زمانبندی، نظیر به نظیر  پایش 

فرستنده، نوع پیام، وضعیت ارسال، اعتبار مصرفی، تعداد گیرندگان،  (شرکت)شماره فرستنده، کاربر

 .تاریخ شروع و پایان ارسال نمایش داده می شود
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 ارسال ویژهپایش 

کدپستی و ارسال در این فرم جزئیات ارسالهای انجام شده از طریق منوی ارسال ویژه شامل ارسال 

( شرکت)متی از متن، شماره فرستنده، کاربراین جزئیات شامل قس .نمایش داده می شود کشوری

و پایان ارسال گیرندگان، تاریخ شروع ارسال، فرستنده، نوع پیام، وضعیت ارسال، اعتبار مصرفی، تعداد

 .نمایش داده می شود (درصد ارسالی از کل ارسالهای انتخابی)ارسال  وسهوضعیت پر

 

 دسترسی

 عبور رمزتغییر 

و تکرار   را دارد که رمز عبور خود را با وارد نمودن رمز عبور فعلی، رمز جدید در این فرم کاربر این امکان

در باالی فرم تغییر را  با وارد نمودن این اطالعات و زدن دکمه ذخیره . رمز جدید تغییر دهد

 .اعمال نماید
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 لیست سیاه

 جستجوی لیست سیاه

 

دارد با این توضیح که برخی از شماره تلفن لیست سیاه وجود  درشماره ها امکان جستجوی در این فرم 

با واردن نمودن . نمی کننددرخواست شخص صاحب خط پیامکهای تبلیغاتی را دریافت های همراه بنا به 

وجود و یا عدم وجود شماره در لیست سیاه شماره تلفن همراه مورد نظر و زدن دکمه جستجو 

 .مشخص می شود

 پشتیبانی

 ابزارهای سودمند

 

 قرار داده شده است شامل مرورگرها و  نرم افزارها پنلن فرم لینک دانلودابزارهای مورد نیاز در در ای

 

بازدیدکنندگان

در این فرم آمار بازدید کنندگان پنل شامل تعداد کاربران برخط، تعداد بازدیدهای امروز و تعداد کل 

اد بازدیدکنندگان به ساعت و نیز بازدیدکنندگان نمایش داده می شود و نیز نمودارهایی شامل تعد

 .بازدیدها بر اساس روز هفته قابل مشاهده است
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