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در سرویسهای پیامرسان تعرفه ی ارسال پیامک با توجه به تعداد کاراکترهای پیام متفاوت است و این هزینه از اعتبار حساب هر
کاربر کسر میشود .لذا برای ارسال پیامک الزم است که ابتدا اعتباری جهت حساب کاربری شارژ شود .منوی «حساب کاربری» در
پنل مدیریتی روستاپیام امکاناتی را جهت شارژ این اعتبار و ثبت فیش پرداختی در اختیار کاربر قرار میدهد.

منو حساب کاربری

در صفحهی «شارژ حساب» جدولی از تعرفههای ارسال پیامک به ازای مبلغ شارژ اعتبار وجود دارد .در این بخش به دو روش
میتوان اعتبار را شارژ کرد.

صفحه شارژ حساب
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روش اول «پرداخت آنالین» است .در این روش مبلغ اعتبار در محل موردنظر وارد میشود و با انتخاب کلید «تایید» کاربر جهت
واریز وجه به درگاه بانک ارجاع داده میشود.

صفحه پرداخت آنالین

درگاه بانک ملت
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تمامی دارندگان کارتهای عضو شبکه شتاب می توانند با داشتن رمز اینترنتی کارت خود اقدام به هرگونه خرید اینترنتی و نقل و
انتقال وجه از طریق اینترنت نمایند .رمز اینترنتی کلیهی کارتها از طریق دستگاههای خودپرداز بانک مربوطه قابل دستیابی است.
برای واریز وجه پس از وارد شدن به صفحهی درگاه بانک ،بایستی اطالعات کارت را در محلهای خواسته شده وارد کرد و در
نهایت دکمهی «پرداخت» را فشرد .اطالعات کارت شامل موارد زیر است:
 شماره کارت :شماره  61رقمی حک شده روی کارت رمز اینترنتی کارت :قابل دریافت از دستگاههای خودپرداز و یا شعبات بانک مربوطه شماره شناسایی دوم ( :)CVV2شماره  3یا  4رقمی حک شده در پشت کارت تاریخ انقضای کارت :تاریخ حک شده در پشت کارت (در پنل بانک ملت ورود تاریخ الزامی نیست) -حروف تصویر :کد امنیتی در هنگام عملیات اینترنتی

عملیات خرید اینترنتی پس از صحت سنجی توسط بانک به پایان رسیده و یک شماره رهگیری توسط سایت به کاربر داده میشود.
در صورتیکه به هر دلیل انتقال صورت نگیرد ،توسط شماره رهگیری میتوان عملیات را از بانک مربوطه پیگیری نمود؛ و در صورتی
که مبلغ خرید از حساب کاربر کسر شود و به حساب فروشنده انتقال داده نشود پس از مدت زمان  44ساعت مبلغ به حساب
خریدار عودت داده میشود .لذا داشتن شماره رهگیری تا زمان اطمینان از انتقال صحیح وجه ضروری است.
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در روش واریز به حساب ،اطالعات حسابهای مدیر سایت روستاپیام ارائه شده است .در این روش کاربر توسط اطالعات حساب
داده شده مبلغ موردنظر خود را از طریق یکی از شعب بانک ملت و یا بانک سامان واریز میکند و سپس اطالعات فیش واریزی را از
قسمت «ثبت فیش» در سامانه ثبت مینماید .در این بخش کاربر باید مبلغ واریزی ،شماره فیش ،نام واریز کننده و نوع پرداخت را
تعیین نماید .پرداخت وجه میتواند به یکی از روشهای واریز به حساب ،حواله اینترنتی ،حواله ساتنا ،کارت به کارت و یا حواله همراه
بانک صورت گیرد .بهتر است که فایل تصویر فیش واریزی نیز از قسمت مربوطه ضمیمه شود .درصورت وجود توضیحات ،این
بخش نیز تکمیل شده و در نهایت دکمهی «ثبت فیش» انتخاب شده تا عملیات پرداخت به حساب تکمیل شود .همچنین اگر به هر
دلیل قادر به تکمیل این بخشنمی باشید میتوانید از طریق تلفن با همکاران پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.

صفحه اطالعات واریز به حساب
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پس از ثبت فیش ،مبلغ واریزی بررسی شده و توسط مسئولین سایت ،مبلغ مذکور به اعتبار کاربر افزوده خواهد شد.
بخش «گردش حساب» اطالعاتی را در این خصوص در اختیار کاربر قرار میدهد .این اطالعات شامل کد تراکنش ،تاریخ تراکنش،
نوع تراکنش ،اعتبار تراکنش ،اعتبار باقیمانده و توضیحات است .انواع تراکنشی که بر اعتبار کاربر و میزان حساب کاربر تاثیرگذار
است شامل ارسال پیامک ،شارژ حساب و بازگشت اعتبار است .در این بخش در قسمت توضیحات تراکنش ،نوع افزایش یا کاهش
اعتبار نیز مشخص شده است.

صفحه اطالعات گردش حساب

در بخش «گزارش آماری» میتوان عملکرد پنل را بهصورت ماهانه مالحظه نمود .در این بخش تعداد پیامکهای ارسالی و دریافتی
در هر روز از ماه موردنظر موجود است .همچنین اطالعات گردش اعتبار ماهانه نیز گزارش شده است.

صفحه گزارش آماری
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با انتخاب تاریخ هر روز میتوان گزارش روزانهی آن روز را مالحظه نمود .گزارش روزانه شامل تعداد پیامهای ارسال شده و دریافت
شده ،زبان پیام (که میتواند فارسی و یا انگلیسی باشد) ،گردش اعتبار روز شامل اعتبار افزوده شده و اعتبار مصرف شده در این روز
میباشد.

گزارش فعالیت روزانه
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