
  :سواالت متداول كاربران  محترم 

  

 ؟  نرم افزار خاصي هستآيا براي استفاده از خدمات پيام كوتاه نياز به نصب  •

اين سامانه كامال تحت وب بوده و نياز به نصب هيچ نرم افزاري روي سيستم عامل ندارد ، تنها نياز به اينترنت و يك مرورگر به روز 

  داريد... )  اكسپلورر ، اوپرا وفايرفاكس ، اينترنت ( شده 

  شما قديمي است آن را حتما به روز كنيد) Browser(در صورتي كه مرورگر 

  مي باشد كه هم اكنون پرطرفدار ترين مرورگر جهان است "فايرفاكس"مروگر پيشنهادي ما براي استفاده از اين سامانه 

هم ميتوانم از اين سامانه استفاده كنم ؟ واگر سرعت اينترنت من ) كارت اينترنت ( Dial-Upآيا از طريق اينترنت  •

 پايين باشد تاثيري در ارسال پيامك خواهد داشت ؟

ميتوانيد از اين سامانه استفاده نماييد  ، سرعت ) اينترنت از طريق سيم كارت تلفن همراه( GPRSبله از طريق هر اينترنتي ، حتي 

   چ ارتباطي با سرعت اينترنت ندارد چرا كه ارسال پيامك توسط سرور ما انجام خواهد شدارسال پيامك هي

 به چه صورت مي باشد ؟  از طريق اين سامانه سرعت ارسال پيامك •

پيامك در هر ثانيه مي باشد  50تا  30بين ) ترافيك خطوط و صف مخابرات(سرعت ارسال پيامك در اين سامانه بسته به شرايط 

  )پيامك در دقيقه 3000ا ت 1800(

  

 چيست ؟ GSM Modemتفاوت اين سامانه با  •

GSM Modem  يك قطعه سخت افزاري است كه با قرار دادن سيم كارت داخل آن به كمك يك نرم افزار ميتواند از سيم كارت

  :پيامك ارسال كند ، معايب اين روش به شرح زير است 

برابر  30 يسه با خطوط مجازي اين سامانهبوده كه در مقا) پيامك در دقيقه  10الي  5( در اين روش سرعت بسيار پايين  .1

 !كند تر است 

نمايش داده مي  3000يا  1000به دليل استفاده از سيم كارت در هنگام ارسال شماره موبايل به جاي خطوط مجازي  .2

 .شود 

 .نه از هر نقطه جهان قابل دسترسي است اين روش نياز به حضور قطعه فيزيكي براي ارسال دارد ، در صورتي كه ساما .3

 .نرم افزار هايي كه از اين روش استفاده مي كنند قابل به روز رساني نيستند  .4

 امكانات اين گونه نرم افزار ها بسيار كم بوده و حتي امكان استفاده از بانك شماره موبايل در آن وجود ندارد .5

 .واقص اين روش مي باشد عدم پشتيباني آنالين و غير حضوري يكي ديگر از ن .6

  .اين روش هيچ مزيتي نسبت به سامانه پيام كوتاه ندارد 

 ، چه كاري بايد انجام دهم ؟ پس از ورود به سامانه مشاهده كردم كه حسابم منفي است •

بخش  طريقدر صورتي كه حساب شما منفي است بدان معني است هنوز هزينه پنل كاربري را پرداخت نكرده ايد ، براي اينكار از 

شارژ حساب اقدام به شارژ نماييد ، هزينه پرداخت شده تا مثبت شدن حساب هزينه پنل كاربري است و پس از آن هر شارژي انجام 

 .شود  شارژ  به حساب شما اضافه خواهد شد 

 

درگاه بانك نمي  واردقصد شارژ كردن پنل را توسط شارژ الكترونيك دارم ولي هنگام كليك بر روي گزينه پرداخت  •

 شود ، لطفا راهنمايي كنيد

اين مشكل معموال از سمت درگاه بانك مي باشد ، امكان دارد اين اتفاق در طول روز بارها پيش آيد ، در صورت ادامه اين مشكل از 

 طريق كارت به كارت واريز را انجام داده و كد رهگيري را در بخش درج فيش واريزي ثبت نماييد

 



رود به سامانه قادر به ذخيره نام كاربري و رمز عبور نيستم ، چرا گزينه اي براي به خاطر داشتن رمز وجود در هنگام و •

 ندارد ؟

  اين امر به دليل افزايش مسائل امنيتي قرار داده نشده است ، همانند سيستم هاي اينترنت بانك كه قادر به ذخيره رمز نيستيد

 

ميتوانم چند خط اختصاصي در كنار هم داشته  ميتوانم به دلخواه انتخاب كنم ؟آيا خط اختصاصي ارسال پيامك را  •

  باشم ؟

  با پيش شماره مورد نظر خريد بفرماييد يك يا چند شماره دلخواهموجود در پنل هاي بله شما ميتوانيد عالوه بر شماره 

به شكل را  1000بعد از شماره  رقم 10دارند يعني شما ميتوانيد  قابليت انتخاب كامل 1000از لحاظ فني شماره هاي 

1000XXXXXXXXXX 3000، در مورد شماره هاي  )10009121234567مثال شماره ( به صورت دلخواه انتخاب نماييد 

 )4657( NNNNكه ) 30004657332211مثال (  300NNNNXXXXXXرقم آخر را به دلخواه انتخاب نماييد  6ميتوانيد 

  ه شركت بوده و قابل انتخاب نيست سر شمار

  

 

 آيا دريافت پيامك نيز هزينه دارد ؟ •

    خير دريافت پيامك براي همه مشتريان رايگان است

  

 هزينه دارد ؟ Deliveryآيا فعال سازي  •

  رايگان بوده و با يك درخواست از طريق بخش پشتيباني قابل فعال شدن مي باشد) Delivery(خير گزارش تحويل 

 

يك پنل خريداري كرد ام و چندين شماره در آنجا دارم ، آيا امكان انتقال شماره ها به شركت  يديگر شركتمن از  •

 شما وجود دارد ؟

وجود داشته و به سادگي قابل انتقال است ، كافيست شركتي كه شما قبال از آنها  1000بله ، اين امكان در مورد شماره هاي 

  ارسال نمايند و اعالم كنند كه شماره ها را به شركت جديد انتقال دهند 1000اوپراتور  سرويس ميگرفتيد يك نامه به

فقط در صورتي امكان پذير است كه سر شماره از طرف شما خريداري شده باشد ، مثال اگر شماره  3000در مورد شماره هاي 

3000XXXX  ميتوانيد همه را انتقال دهيد را خريداري كرده باشيد و چندين شماره بعد از آن داشته باشيد.  

  

 حداقل شارژ اعتبار چقدر است ؟ •

  هيچ محدوديت و حداقلي براي شارژ حساب وجود ندارد ، شما ميتوانيد به هر ميزان پنل كاربري خود را شارژ نماييد

  

وخت مي آيا شارژي پيامك و اعتباري كه در پنل وجود دارد محدوديت زماني داشته و در صورت استفاده نكردن س •

 شود ؟

خير اعتبارريالي يا عددي موجود در پنل شما هيچ گاه سوخت نمي شود و در صورت تمديد پنل در سالهاي آتي شارژ موجود نيز 

  تمديد خواهد شد 

 

 چرا پنل هاي شما به صورت ساليانه است ولي برخي شركت ها به صورت مادام العمر يا دائمي ارائه مي كنند ؟ •

 به هفتگي صورت به شده توليد شركت نويسان برنامه توسط بومي صورت به  ديگر هاي سامانه از بسياري خالف بر سامانه اين .1

 به صرف ساليانه هزينه از بخشي ، گردد مي اضافه سامانه به رايگان صورت به جديدي هاي بخش ماه هر همچنين ، ميشود روز

 . گردد مي جديد هاي بخش توليد و رساني روز

 هاي پيامك حجم و كاربران شدن زياد با كه چرا شد خواهد بهتر خدمات ارائه جهت سرور ارتقاء صرف هزينه اين از بخشي .2

 . داشت خواهد باند پهناي افزايش و افزاري سخت ارتقاء به نياز و شده تر كند رفته رفته سرور ارسالي



و هيچ شركت  باشد مي پيامك وصنف مخابرات قرارداد برخالف مشابه عناوين يا دائمي يا العمر مادام صورت به پنل ارائه .3

 .معتبري از چنين روش هايي براي جذب مشتري استفاده نمي كند 

 

 .جهت شارژ حساب به شماره حساب هاي موجود در سايت واريز انجام دادم ولي هنوز پنل شارژ نشده است  •

  واريز به حساب-2آنالين  شارژ  -1: روش شارژ حساب در اين نرم افزار به دو صورت مي باشد 

براي شارژ آنالين نياز به كارت عابر بانك و فعال بودن كد دوم داريد ، پس از پرداخت توسط اين روش سامانه به صورت خودكار 

  شارژ مي گردد

قسمت شارژ در صورت واريز به حساب يا انتقال وجه توسط روش كارت به كارت شما مي بايست وارد سامانه شده و پس از ورود به 

حساب بخش درج فيش واريزي را انتخاب فرماييد ، كارشناسان پس از چك كردن واريز شما آنرا تاييد كرده و سامانه شارژ خواهد 

 شد

 

يك شماره استعالم كرده ام ، قيمت آن را هم اعالم كرده ايد و سپس پرداخت كردم ولي هنوز ثبت نشده است ، لطفا  •

 توضيح بدهيد

ت شماره به دليل اينكه از طريق خود اوپراتور انجام ميگردد يك پروسه زمان بر است ، بنابراين پس از پرداخت ممكن استعالم و ثب 

ساعت  24ساعت ثبت شماره زمان نياز داشته باشد ، همچنين در جريان باشيد كه پس از اعالم قيمت شماره حداكثر تا  24است تا 

  .استعالم ابطال و مجددا بايد استعالم گردد  بايد شماره پرداخت شود در غير اينصورت

  

ريال است ولي االن بنده يك پيامك به چند نفر ارسال  Xشما در توضيحات اعالم كرده بوديد كه هزينه هر پيامك  •

 .كردم هزينه بيشتري از من كسر شده است 

را كليك نموده تا تعرفه فعال خود را مشاهده نماييد ، در  "تعرفه"قبل از هرچيز در صفحه اول پنل كاربري در باالي صفحه گزينه  

متفاوت است ،   )5000،  2000، 3000مانند (با خطوط ديگر  1000اين بخش مالحظه مي كنيد كه تعرفه ارسال از خطوط 

  .د با كدام خط ارسال مي كنيدبنابراين در هنگام ارسال دقت نمايي

همچنين دقت بفرماييد در برخي از خطوط ضريبي براي شماره هاي ايرانسل در نظر گرفته شده كه اين قضيه نيز در تعرفه ارسال 

  شما تاثير گذار خواهد بود

بخشي ارسال نماييد  3نكته آخر اينكه دقت نماييد كه در هنگام ارسال پيامك شما چند بخش بوده است ، اگر شما يك پيامك 

  برابر خواهد شد 3هزينه ارسال شما 

حرف مي باشد ، در صورتي كه تعدا حروف  160حرف و براي حروف التين  70بخشي براي حروف فارسي  1استاندارد پيامك 

  .بيشتز از اين تعداد شود تعداد بخش ها به تناسب افزايش مي يابد 

 فقط اينكه يا است شده دريافت گيرنده توسط كه است معني اين به "شده ارسال" اعالم شده است زارشگ در كه اين •

 ؟تاس شده ارسال ما طرف از

ارسال شده است ، اينكه دقيقا به گوشي مخاطب رسيده يا خير پس از كليك بر روي گزينه  مخابرات يعني پيامك از طرف ما به به

بخش گزارشات ارسالي اين گزينه را نداريد از طريق بخش پشتيباني  قابل استعالم است ، اگر در "به روز نمايي گزارش تحويل "

  .درخواست فعال سازي اين بخش را ارسال نماييد 

  ارسال نشده باز ميگردد ؟ لطفا توضيح دهيد  يآيا هزينه پيامك ها •



د و پيامك هايي كه ارسال شده پيامك هاي ارسال نشده را بايد به دو گروه تقسيم كرد ، پيامك هايي كه به هر نحوي ارسال نشده ان

  .نشده اند  Deliverاند ولي 

مثال اگر يك شماره موبايل غلط باشد يا براي مدت زيادي خاموش باشد ، يا از طرف مخابرات به درخواست خودش دريافت پيامكش 

مواردي هم ممكن است پيامك به ولي در . مسدود شده باشد يا به دليل قطعي مخابرات پيامك ارسال نشود ، هزينه باز خواهد گشت 

مخابرات رسيده باشد ولي به دليل عدم در دسترس بودن يا مشكالت آنتن هاي مخابراتي پيامك تحويل گوشي نشده باشد اين هزينه 

  .از سمت مخابرات برگردانده نخواهد شد به تبع شركت هم قادر به بازگشت چنين هزينه اي نخواهد بود

 لطفا .نميشود دريافت پنل در پيامي ولي )1000xxxxمثال (پيامك انجام دادم  پنل يكي از شماره هاي به موبايل از •

 .كنيد بررسي

و يك يا چند شماره اختصاصي در اختيار شما قرار داده شده باشد ، بايد ) اشتراكي ( بر روي هر پنل ممكن است چند شماره عمومي 

  .اختصاصي هستند كه دريافت دارند دقت بفرماييد كه فقط شماره هاي 

 يك يا چند شماره اختصاصي دلخواه جهت ارسال و دريافت يتوانيدمدر صورتي كه هيچ يك از شماره هاي شما اختصاصي نيستند 

   ماييد نريداري خ

 ؟ آيا مي توان خطوط عمومي را به خطوط اختصاصي تبديل كرد •

اره است كه به صورت اختصاصي توسط ما خريداري شده و به چندين كاربر خطوط عمومي ماهيتا عمومي نيستند ، بلكه يك شم

 ناميده مي شود) اشتراكي ( تخصيص داده شده و با اينكار به اشتراك گذاشته شده است ، براي همين اين شماره عمومي 

 ؟است ميئدا شماره يا و نمود اقدام تمديد به نسبت بايست مي سال هر آيا ، جداگانه شماره سفارش صورت در •

ولي از آنجايي كه چند سال پياپي  ، است  ساليانهبا تمامي اوپراتور ها و شركت ها به صورت  شمارهقرارداد مخابرات براي ارائه 

  !هست كه بابت شماره ها هزينه اي دريافت نشده برخي شركت ها به اشتباه شماره ها را دائمي اعالم مي كنند 

در صورتي كه مخابرات هزينه اي بابت شماره دريافت نمايد كاربر نيز موظف است اين هزينه را پرداخت كند در غير اينصورت از 

  كاربر نيز هيچ هزينه اي دريافت نخواهد شد 

 يا محدوديت در هر بار ارسال ؟ ؟روزانه محدوديت مثال عنوان به دارد؟ وجود محدوديتي ارسال براي آيا •

 تست كامل مورد اين در و نمايد ارسال يكبار در را پيامك ميليون 5 تا است قادر افزار نرم اين ، ندارد وجود محدوديتي هيچ خير

  تاس شده

 چگونه مي توان گزينه هاي غير فعال در منو را فعال نمود؟ به عنوان مثال بخش زير كاربران غير فعال است •

كه خريداري كرديد فعال و يا غير فعال مي باشد ، در اين خصوص ميتوانيد از بخش  سامانه ايگزينه ها در نرم افزار بسته به 

 پشتيباني درخواست خود را مبني بر فعال سازي گزينه اعالم فرماييد

 

 در ارسال منطقه اي برخي مناطق شهر تهران موجود نمي باشد ، لطفا راهنمايي كنيد •

خي مناطق يا محله هاي استان تهران موجود نيست ميتوانيد از طريق ارسال به كد براي بر) هدفمند(اگر ديتابيس ارسال منطقه اي 

  .رقم كد پستي منطقه خود را وارد كرده و به تعداد مورد نظر ارسال فرماييد  4يا  3پستي عمل نماييد ، كافيست 

 



ارسال انجام شده ، در بخش يك ارسال انجام دادم و در گزارش نمايش ميدهد كه ) هدفمند(از بخش ارسال منطقه اي  •

 .گزارشات همه شماره ها به صورت كد نمايش داده ميشود ، لطفا توضيح دهيد 

در صورتي كه سيستم شما بر روي نمايش به صورت كد باشد ، ميتوانيد كد هارا به صورت تك تك در بخش دريافت شماره قرار 

دريافت كل شماره ها هستيد از طريق بخش پشتيباني درخواست دهيد تا  دهيد تا شماره متناظر كد را دريافت نماييد ، اگر مصر به

 نمايش كامل شماره ها براي شما فعال گردد 

هزار تاي يك شهر را داشته باشيم و فردا  30از  شمارههزار  10در صورتي كه در ارسال منطقه اي امروز قصد ارسال به  •

 آيا فردا دوباره از ابتدا ارسال ميشود يا شيوه اي براي ارسال مابقي بصورت غيره تكراري هست؟،مابقي

 است شده ايجاد منظور همين به دقيقا ترتيبي ارسال ، دار وجود امكان اين بله

 دهيد قرار ترتيبي روي را ارسال نوع

 برويد بعد مرحله به و نوشته را متن ، كنيد انتخاب را نظر مورد شاخه

 دهيد انجام را ارسال 1 رديف از و داده قرار 10000 روي را ارسال تعداد مرحله اين در

 10000 را رديف و داده قرار)  مانده باقي تاي هزار 30 از مانده باقي( 20000 روي را تعداد فقط كنيد طي را روال همين بعد روز

  شود ارسال گذشته روز ارسال ادامه از تا كنيد تنظيم

 

 در ارسال به كد پستي چطور ميتوانم كد پستي منطقه مورد نظرم را پيداكنم ؟ •

رقم موجود است ، همچنين از طريق  سايت هايي مانند كتاب اول ميتوانيد  3در بخش ارسال به كد پستي نقشه كد پستي تهران تا 

  نماييدكد پستي را جستجو 

 

 چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟  5000و  3000،  2000،  1000شماره هاي  •

تمامي پيش شماره هاي فوق از طرف مخابرات به اوپراتور هاي مختلف تخصيص داده شده اند ، بنابراين تفاوت اول اين خطوط در 

  شركت ارائه كننده آنهاست

ئه داده و سرويس بهتري ارا 3000و  1000خطوط وجود ندارد ، خطوط  از نظر سرعت و كيفيت ارسال تفاوت چنداني بين اين

  نسبتا رايج تر هستند

اجازه انتخاب شماره به دلخواه را  1000كامال متفاوت مي باشد ، اوپراتور  3000و  1000از نظر سياست فروش خطوط اختصاصي 

  .ماييد شماره آخر را انتخاب ن 6فقط ميتوانيد  1000ميدهد ولي در اوپراتور 

  .فقط براي ارسال استفاده شده و قابليت ارائه خط اختصاصي و دريافت پيامك را ندارند  5خطوط سري 

  .از ارائه خط اختصاصي آن خودداري نموديم  2000همچنين به دليل باال بودن هزينه خطوط 

در باالي سامانه  "تعرفه"هارا در بخش تعرفه هزينه پيامك هاي هر يك از خطوط با هم تفاوت داشته كه ميتوانيد اين هزينه 

  .مالحظه نماييد 

  

 آيا امكان ارسال پيامك با نام تجاري امكان پذير است ؟ •

  :بله امكان ارسال پيامك با نام تجاري با شرايط زير امكان پذير است 

o  امكان پذير است ايرانسل و تاليا ( ارسال پيامك با نام تجاري به اوپراتور همراه اول امكان پذير نمي باشد( 

o  برابر يك پيامك فارسي عادي است 6تا  5هزينه هر پيامك با نام تجاري بين 

o نام تجاري قابليت دريافت پيامك ندارد 

o  كاراكتر و التين باشد 10نام تجاري بايد كمتر از 

 

 آيا امكان ارسال پيامك به ساير كشور ها وجود دارد ؟ •



ا از طريق ارسال بين المللي امكان پذير مي باشد ، هزينه پيامك هاي بين المللي نيز در بله امكان ارسال پيامك به ساير كشور ه

  .برابر هزينه پيامك فارسي عادي مي باشد  6-5حدود 

 

 آيا فعال سازي نام تجاري يا شماره بين المللي هزينه دارد ؟ •

  بله فعال سازي هر نام تجاري و شماره بين الملي هزينه دارد 

 فعالسازي و استعالم قيمت نام تجاري و شماره بين المللي از بخش پشتيباني اقدام فرماييدجهت 

 

  ؟در صورتي كه قصد ارسال پيامك از طريق سايت خودم را داشته باشم به چه صورت بايد عمل كنم  •

 در بخش راهنما موجود مي باشد نويسي مختلفو نمونه كدهاي به زبان هاي برنامه مستندات  اين كار توسط وب سرويس قابل انجام است ،  

 يك نرم افزار داريم كه ميخواهيم از طريق آن پيامك ارسال كنيم ، آيا اين امكان وجود دارد ؟ •

  .اييد ش راهنماي سامانه مراجعه نمامكان پذير است ، براي اطالعات بيشتر به بخسامانه هاي  APIبله اين امكان از طريق 

 ذخيره سايتم بيس ديتا در و دكن پيدا انتقالخودم  سايت به ،  پنل در دريافتي هاي پيام مهميخوا اينكه خصوص در •

  .كنيد راهنمايي لطفا ودبش

انتقال ترافيك شده و آدرس سايت خود را با پارامتر هاي مورد نظر تنظيم نماييد ،  >براي اينكار كافيست وارد بخش تنظيمات 

  .از طريق وب سرويس پيامك هاي دريافتي خود را دريافت نماييد  GetMessagesمتد همچنين ميتوانيد از طريق 

  

  :سواالت متداول نمايندگان محترم 

  

نماينده شما هستم چطور ميتوانم سامانه را بر روي دامنه اختصاصي خودم داشته باشم ، و براي خود لوگوي اختصاصي  •

 تعيين كنم ؟... و متن كپي رايت و

از سامانه استفاده كنند ، كافيست   SubDomainيا ) www.YourSite.com(اختصاصي  Domainتوانند با نمايندگان مي

نمايند هاي شركت تنظيم  DNS هاي دامنه خود را روي  DNS ابتدا يك دامنه از يك شركت معتبر ثبت دامنه تهيه كرده سپس

)DNS تنظيم نماييد تا كاربران شما سرور شركت را روي آيپي  باشد آن  زير دامنهيا اگر  و) هارا از طريق بخش پشتيباني بخواهيد

شود بلكه بايد در بخش  Redirect، دقت نماييد براي زير دامنه نبايد روي آيپي ن اختصاصي شما وارد سامانه شوند از دامي

DNS Server  يكA Record  اضافه گردد.  

 .نداشته و فضاي نا محدود در اختيار ايشان قرار ميگيرد )  Web Hosting( نمايندگان محترم نيازي به تهيه ميزباني وب 

را ...) اعم ازمتن كپي رايت، اطالعات درباره ما ، تماس با ما و تعرفه ها و(نمايندگان ميتوانند لوگوي اختصاصي و اطالعات كامل خود

 .ورود به سامانه مالحظه نمايند در نرم افزار ثبت و ويرايش نمايند تا كاربران اطالعات نماينده را در هنگام 

شماره كارت و شماره حسابم را در بخش مديريت حساب ها وارد كردم ولي پرداخت الكترونيك انجام نمي گيرد ، لطفا  •

 .توضيح دهد 



يد ، براي فعال سازي پرداخت الكترونيك بايد با بانك مورد نظر تماس گرفته و درخواست فعالسازي درگاه پرداخت الكترونيك بده

  :بانك هاي پيشنهادي ما به ترتيب بهترين سرويس دهي به شرح زير است 

 سامان .1

 پارسيان .2

 ملت .3

 پاسارگاد .4

 حساب رمز آياد دهي توضيحي شود مي عنوان حساب شماره معرفي قسمت در كه يا شماره مشتري رمز زمينه در •

 ؟ است خودمان

 ممكن ميگيرد الكترونيك پرداخت ود بندي مي داد قرار ها بانك از يكي با هنگاميكه بلكه نيست شما حساب يا كارتز رم اين خير

  . است شده داده توضيحاتدر راهنماي پنل نمايندگي به صورت مجزا  بانك هري برا راهنما در كه بدهند شما به رمز است

 ؟چيست مديريتي پنل در "ها شاخه" گزينه كاربردبا سالم  •

 كه هايي شماره از ميتوانند كنند استفاده اي محله ارسالت قسم در موجود هاي شماره بانك از ميتوانند اينكه بر عالوه شما كاربران

 قرار شماره بخش هر در و كردهد ايجا را نظرتان مورد هاي شاخه كافيست ، نمايند استفاده نيز ميدهيد قرارا ه شاخه بخش در شما

دقت بفرماييد كه شاخه هايي كه اضافه مي كنيد  دشو مي داده نمايش تانانكاربري ا محله ارسال بخش در شماره و ها شاخه ، دهيد

 . خودتان در بخش ارسال منطقه اي نمايش داده نمي شوددر پنل 

د كني راهنمايي لطفĤت نيس رويت قابل اي منطقه ارسال قسمت در اما ام كرده اضافه شماره تعدادي ها شاخه قسمت از •

. 

، همچنين مطمئن شويد در بخش ويرايش كاربر تيك   اشم خود كاربري نه شد خواهد داده نمايش شما كاربران براي ها شماره اين

  عالمتدار شده باشد "دسترسي به شاخه هاي ايجاد شده توسط نماينده"

 را من نامحدود سرويس اگر كه ام گفته كاربران به من اوليه تلفني تماس و سيستم راهنماي و ها تعرفه متن براساس •

 ؟است درست مورد اين آيا. است خودشان با ها بسته مديريت نيز و كنند تعريفر كارب خود توانند مي كنند خريداري

 قادر بخش اين در كه دارد )زير كاربران( كارمندان نام بهي بخش نماينده كاربر ، كند تعريف كاربر ميتواند نماينده يك سامانه مورد در

 يكي مادر و كارمنده تعرف كه نماييد دقت بايد البته ، دهيد تخصيص كارمند به شماره و دسترسيح سطو و كرده تعريف كاربر است

، در مورد اينكه  دنمايي ارسال ميتواند تعرفه همين با هم كارمند فروشيدي م ريال 100 كاربرتان به را پيامك شما اگر يعني ؛ است

  .خودتان بخواهيد نماينده ايجاد كنيد بله امكان اين هم وجود دارد ولي بايد در اين خصوص با مديريت مذاكره نماييد 

 .بدم ارائهيا كارت شارژ  تخفيف كد مكاربران هب نماتو مي چطور •

  : نماييد مي اعالماز طريق بخش پشتيباني  زير صورت به شارژ كد يا تخفيف كد بر مبني راخود را  درخواست

 و كرده ايجاد ريال Y مبلغ با شارژ كد X تعداد لطفا"   ا ي "نماييد ايجاد Z شركت براي Y تعرفه براي تخفيف كد X تعداد لطفا"

  " نماييد كسر حساب از را هزينه

  در اختيار كاربران قرار دهيديا دستي پس از دريافت اين كد هاي ميتوانيد آنهارا حتي روي كارت چاپ كرده يا به صورت آنالين 



 ؟ميشوند چه بسته آن كاربران كنم؛ حذف را يا تعرفه ها ها بسته از يكي چنانچه اگر •

در صورت  كنيد ، حذف تخصيص داده شده باشد  نبايد آن رادر صورتي كه يك بسته يا تعرفه داشته باشيد كه به يك يا چند كاربر 

  .نياز به تغيير آن را ويرايش نماييد 

 چطور ميتوانيم يك پيام  به صورتي كه روي صفحه باز شود براي همه كاربرانم نمايش دهم ؟ •

انتخاب  "پاپ آپ"نمايش را وارد بخش پيام ها در پنل نمايندگي شده و گزينه درج پيام جديد را انتخاب كنيد ، گزينه محل 

  نماييد تا پيا به صورت خودكار بر روي صفحه كاربرانتان باز شود 

در باالي همه  "نمايش در همه صفحات"در زير نمودارد و در صورت انتخاب  "نمايش در صفحه نخست"در صورت انتخاب گزينه 

  صفحات نمايش داده خواهد شد

 پيام خاص در صفحه ايشان قرار دهم ؟ چطور ميتوانم براي يكي از كاربرانم يك •

آيكون آبي (لطفا به بخش كاربران مراجعه كرده سپس كاربر مورد نظر را از طريق جستجو پيدا كنيد ، سپس روي آيكون پيام ها 

  در جلوي كاربر كليك نماييد سپس پيام خود را به صورت هاي مختلف ميتوانيد قرار دهيد) رنگ

سفارش شماره استعالم كردم و شما هم قيمت اعالم كرديد ، با اينكه اين شماره غير  يك شماره اختصاصي در بخش •

 .رند است ولي قيمت رند اعالم شده ، لطفا پيگيي نماييد 

  رند با غير رند بودن يك شماره توسط اوپراتور مربوطه تعيين مي گردد و از حوزه اختيارات شركت خارج است

 هنوز در بخش شماره ها اضافه نشده است ، لطفا پيگيري نماييديك شماره را پرداخت كردم ولي  •

ساعت زمان نياز  24اگر به توضيحات بخش سفارش شماره دقت كرده باشيد توضيح داده شده كه پس از پرداخت شماره حداقل 

  است تا شماره فعال شود ، بنابراين لطفا صبر نماييد

اين زمان به تبع افزايش خواهد يافت و به روز شنبه عصر يا يكشنبه نماييد در صورتي كه شماره را در روز پنجشنبه پرداخت 

  .موكول ميگردد 

جداگانه براي نماينده وجود دارد ؟ در  DNSارائه يك  آيا امكانما امكان ارائه نمايندگي را در پنلمان فعال كرديم ،  •

 .هاي اختصاصي خودمان را ارائه نماييم  Nsحقيقت ما ميخواهيم به نمايندگانمان 

  اختصاصي را از طريق بخش پشتيباني جويا شويد  DNSبله اين كار امكان پذير است ، هزينه ايجاد 

  : هارا هم به صورت DNS را روي سرور ما تنظيم كنيد IP در صورت تمايل يك دامنه مجزا ثبت نموده و

Ns1.X.com  

Ns2.X.com  

 ) هاي خودش تنظيم كنيد DNSيعني دامنه را روي (دامنه مجزاي شما خواهد بود  X تنظيم نماييد كهد بر روي دامنه جدي

  تنظيم گردد DNS سپس اعالم كنيد تا هزينه كسر شده و



يك شماره اختصاصي براي يكي از كاربرانم خريداري كرده ام و به ايشان تخصيص دادم ولي متاسفانه اين شماره  •

 فا بررسي كنيددريافت ندارد ، لط

بخواهيد يك شماره را به صورت اگر دقت بفرماييد در هنگام تخصيص شماره به كاربر يك گزينه به نام كليدواژه وجود دارد ، 

بخواهيد شماره را به صورت اختصاصي براي يك كاربر  كليدواژه را پر بفرماييد ، در صورتي كه اشتراكي به چند نفر ارائه نماييد

  .تخصيص دهيد تا هم ارسال داشته باشد هم دريافت گزينه كليدواژه را خالي بگذاريد 

هنگامي كه يك شماره را با كليدواژه به چند نفر اختصاص ميدهيد مخاطبين با قرار دادن  اين كليدواژه در ابتدا متن همچنين 

  . پيامك وارد پنل كاربر مورد نظر  خواهد شد،  به شمارهپيامكشان و ارسال 

اگر شماره را بدون كليدواژه تخصيص داده ايد و از اينكه اين شماره ارسال دارد مطئمن هستيد و بازهم دريافت فعال نيست با بخش 

 پشتيباني سامانه تماس حاصل نماييد

 عارف يا سركاري ارسال كرد چه كاري بايد انجام دهم ؟در صورتي كه يكي از كاربرانم پيامك غير اخالقي ، نا مت •

پيشگيري هميشه بهتر از درمان است ، اگر اطالع رساني درست باشد به ندرت اين اتفاق رخ خواهد داد ، بنابراين سعي كنيد با اطالع 

  .رساني درست از اين گونه ارسال ها جلوگيري نماييد 

صت يك پيامك عذر خواهي به گيرندگان پيامك با همان شماره ارسال كنيد ، به عنوان در صورت ارسال چنين پيامكي در اولين فر

  با عرض پوزش اين پيامك اشتباها براي شما ارسال شده است: مثال 

  .در مرحله بعد به صالحديد خودتان پنل كاربر را براي مدتي غير فعال كرده و يك پيامك هشدار براي ايشان ارسال نماييد 

 ثبت نام آنالين براي كاربرانم وجود دارد ؟ آيا امكان •

  .بله شما ميتوانيد از طريق پنل نمايندگي بخش ثبت نام آنالين خود را با پرداخت هزينه كمي فعال نماييد 

  : بود خواهد پذير امكان روش دو به آنالين نام ثبت فعالسازي ، از پس

 شد خواهد نمايان بخش اين يفعالساز از پس كه ورودي صفحه در آنالين نام ثبت آيكون .1

 در AJAX صورت به يا IFRAME صورت به www.YourDomain.com/UserRegister.aspx صفحه از استفاده .2

 .خودتان  سايت وب

 

 .در بخش لوگو ها يك لوگو براي صفحهات داخلي انتخاب كردم ولي نمايش داده نمي شود ، لطفا راهنماي كنيد  •

  طرح گرافيكي قابليت نمايش لوگو در صفحات داخلي غير فعال مي باشدبه دليل محدوديت فضا در اين 

 

فعال شده و براي مشاهده به صفحه ورود يا آدرس ذكر  اينكه بر مبني داد پيغامي سيستم .كردم فعال را آنالين نام ثبت •

 كنم؟ چه ادامه براي بينم بايستي نمي چيزي ولي شده مراجعه كنم ،



 "ثبت نام  "آنالين را فعال كرديد ، مخاطبين شما در هنگام مشاهده صفحه ورود يك دكمه جديد با نام پس از اينكه ثبت نام 

 مشاهده مي كنند كه از اين طريق ميتوانند ثبت نام انجام دهند

را به صورت   aspx.UserRegister/com.YourSite.wwwهمچنين اگر وب سايت جداگانه داريد ميتوانيد آدرس 

IFRAME  ياAJAX  در وب سايت خود قرار دهيد تا كاربران به سادگي ثبت نام انجام دهند  

ثبت نام آنالين را فعال كردم ولي يكي از مخاطبين هنگام ثبت نام خطاي نام كاربري تكراري است را دريافت مي كند ،  •

 .لطفا توضيح دهيد 

همانطور كه ميدانيد در ثبت نام آنالين نام كاربري شماره موبايل شخص خواهد بود ، اگر اين كاربر قبال در سيستم شما با اين 

  شماره موبايل ثبت نام كرده باشد ، يا حتي از شخص ديگري نمايندگي گرفته باشد با اين شماره موبايل نميتواند ثبت نام انجام دهد 

  

 را براي كاربرانم فعال و غير فعال كنم ؟)Delivery(رش تحويل آيا من ميتوانم گزا •

 را عالمتدار نماييد "نمايش گزارش تحويل"بله در هنگام ويرايش كاربر گزينه 

 در هنگام حذف كاربر با خطاي عدم مجوز دسترسي مواجه ميشوم ، دليل اين قضيه چيست ؟ •

دليل مسائل امنيتي دسترسي نمايندگان جهت حذف كاربر مسدود شده است ، شما ميتوانيد كاربر را به يك كاربر ديگر ويرايش  به

  كرده يا كاربر را غير فعال نماييد

  

تعرفه هاي وارد شده "در بخش تعرفه ها ، مديريت قيمت را انتخاب كردم ولي وقتي قيمت هارا وارد مي كنم با خطاي  •

 .مواجه مي شوم لطفا راهنمايي كنيد  "يشتر از تعرفه هاي شما باشدبايد ب

تعرفه هاي خودتان است ، به ضرايب و دليل بروز اين خطا اين است كه احتماال يكي از ضرايب يا قيمت تعرفه هاي وارد شده كمتر از 

مثال اگر ضريب  1000ايرانسل براي اوپراتور قيمت هاي نمايش داده شده در جدول كرم رنگ باال دقت بفرماييد به ويژه ضريب 

  در نظر گرفته شده شما نيز نبايد اين ضريب را كمتر در نظر بگيريد 1.3ايرانسل براي شما 

 تفاوت پنل هاي عددي و ريالي در چيست ؟ •

عداد پيامك مبنارا در پنل هاي ريالي مبناي تمامي پرداخت و ارسال ها بر اساس شارژ ريالي مي باشد ولي در پنل هاي عددي ت

تشكيل ميدهد ، يكي ديگر از تفاوت اساسي در پنل هاي عددي و ريالي در نحوه بازگشت سود به نماينده است ، در پنل هاي ريالي 

به نماينده بازگردانده مي شود در صورتي كه در ) مابه التفاوت تعرفه نماينده و تعرفه كاربر(پس از ارسال پيامك توسط كاربر سود 

تم عددي سودي بازگردانده نمي شود بلكه نماينده تعدادي پيامك با مبلغ مورد نظر خريداري و با مبلغ باالتر مي فروشد و اين سيس

يتوان گفت در پنل هاي عددي نماينده بالفاصله پس از فروش شارژ سود خود را مابه التفاوت سود نماينده خوهد بود ، در حقيقت م

 . هاي ريالي پس از ارسال توسط كاربر سود بازگردانده خواهد شددريافت مي كند ولي در پنل 

  



 آيا امكان تبديل پنل ريالي به عددي وجود دارد ؟ •

  خير به دليل مسئله سودهاي نماينده ريالي ، اين امكان وجود ندارد

 يك پنل عددي نيز تهيه نماييد% 50ولي نمايندگان ريالي ميتوانند با تخفيف 

 

و اين تعرفه تغيير  حساب شود 114ميخواهم براي يك كاربر تعيين كنم كه هر چقدر شارژ كند براي او هر پيامك  بنده •

حساب شود ولي با توجه به اينكه بازه ها نبايد هم پوشاني داشته باشند نميتوانم اينكار را  104و براي ديگري  نكند

 بكنم لطفا راهنمايي كنيد

 كاربر تعريف يا بسته ايجاد هنگام در سپس ، )طبق راهنماي پنل نمايندگي( كنيد تعريف پلكاني اساس بر و درست را ها بازه شما

 شود ثابت كاربر براي دلخواه تعرفه تا بزنيد را ثابت تعرفه تيك

 

 شرايط ار ائه نمايندگي به اين صورت كه زير مجموعه نمايندگي خودمان قرار گيرد به چه صورت مي باشد ؟ •

روش شما ميتوانيد طبق بسته هايي كه در وب سايت در بخش پنل نمايندگي قرار دارد عمل نماييد ، بدين ترتيب كه با در اين 

هزينه پنل را به شركت پرداخت نماييد ، پس از فعال سازي نماينده زير مجموعه شما % 50فروش هر يك از بسته هاي نمايندگي 

  .قرار خواهد گرفت 

 پوزش عرض با ، گرامي كاربر" ميشوند مواجه پيام اين با 3000 و 2000 هاي شماره پيش با لارسا هنگام من كاربران •

 نماييد سعي دوباره لطفا بنابراين نشود تكرار دوباره و بوده اتفاقي خطا اين است ممكن است داده رخ سامانه در خطايي

 . بفرماييد برسي لطفا "نماييد حاصل تماس سامانه مدير با خطا اين پياپي مشاهده صورت در

 ايد نكرده تنظيم تعرفه خطوط اين براي شما كه است دليل اين به خطا اين

 و ضرايب نيز 3000 و 2000 خطوط براي و كرده قيمت مديريت ها تعرفه از يك هر براي سپس شده ها تعرفه بخش وارد لطفا

 نماييد تنظي هارا قيمت

 

آيا اين  براي كاربرانم نيز اضافه كنم قصد داشتمرقمي اي كه به صورت رايگان به ما اختصاص داده ايد را  14شماره  •

 امكان وجود دارد ؟

  بله امكان اين كار وجود دارد ، از طريق بخش پشتيباني درخواست اضافه شدن شماره به ليست تخصيص به كاربران را بدهيد

براي هر شمار فقط يك كاربر ميتواند بدون كليدواژه دريافت داشته باشد و اگر اين شماره براي كه به اين نكته دقت كنيد  لطفا

 .خودتان بدون كليدواژه تخصيص داده شود كاربران شما همگي بايد با كليدواژه اين شماره را استفاده نمايند 

  


