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ارسال پیامک از طریق این سامانه به روشهای متفاوتی انجام میشود که در زیر توضیح داده شدهاند:

منو ارسال پیامک

 ارسال سریع پیامکیکی از پرکاربردترین روشهای ارسال پیامک توسط این سامانه ،روش ارسال سریع است .در اینجا به چند روش میتوانیم شماره
موبایل گیرندگان پیامک را تعیین نماییم .معمول ترین روش انتخاب گیرندگان از میان اعضای ثبت شده در دفتر تلفن است.

صفحه ارسال پیامک

1

همچنین میتوانیم در قسمت گیرندگان شمارههای موبایل را مستقیما تایپ کنیم .از این روش در مواقعی استفاده میکنیم که بخواهیم
پیامی را به کسانی که عضو هیچیک از گروههای مخاطبین ما نیستند ارسال نماییم.
همچنین میتوانیم شمارههای موبایل را در یک فایل اکسل ذخیره نماییم و در اینجا فایل موردنظر را بارگزاری کنیم .با انتخاب فایل
متنی و یا فایل اکسل حاوی شمارههای موبایل ،کل شمارهها به بخش گیرندگان پیامک منتقل میشوند.

پنجره بارگزاری لیست تلفن ها

پس از انتخاب گیرندگان پیامک ،متن پیامک را در قسمت مربوطه تایپ میکنیم و با انتخاب دکمهی «ارسال» ،پیام موردنظر به
کلیهی شمارههای انتخاب شده ارسال میشود .در اینجا اگر روی گزینهی «ارسال بهصورت فلش» تیک بزنیم متن پیامک به محض
رسیدن به موبایل افراد در روی صفحهی موبایل ظاهر میشود.
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 ارسال زمانداردر روش ارسال زماندار دقیقا مانند ارسال سریع عمل میکنیم و تنها موردی که وجود دارد زمان ارسال پیام است که باید تنظیم
شود .در اینجا با استفاده از تقویم موجود ،روز را انتخاب میکنیم و از لیستهای موجود ساعت و دقیقه را تنظیم مینماییم .با این کار
پیام موردنظر ما در روز ،ساعت و دقیقهی تنظیم شده به موبایل کلیهی گیرندگان پیام ارسال میشود.

صفحه ارسال پیامک زمان دار
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 ارسال رنجیدر روش ارسال رنجی ،بخش گیرندگان پیامک با روشهای قبل تفاوت دارد .در این روش محدوده ( )rangeشمارههای گیرندگان
باید مشخص شود .برای مثال متن پیام موردنظر برای دارندگان شمارههای  00001100000تا  00001000000ارسال میشود .در
این حالت میتوان تعیین نمود که از بین شمارههای موجود در محدودهی تعیین شده پیامکها بهصورت تصادفی به تعداد خاصی از
افراد ارسال شود .در این روش نیز مانند ارسال زماندار بایستی روز ،ساعت و دقیقهی ارسال پیامک را تعیین کرد .این روش بیشتر
برای ارسال پیامهای تبلیغاتی به تعداد خاص و برای پیش شمارههای خاص (شمارههای موجود در محدودهی یک استان) به کار
میرود.

صفحه ارسال پیامک رنجی
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 ارسال هدفمنددر روش ارسال هدفمند ،پیامک به شمارههای اعتباری و دائمی همراه اول موجود در شهرستانها ارسال میشود .برای این کار ابتدا
باید استان و شهر موردنظر را انتخاب نماییم .پس از انتخاب شهر و یا استان موردنظر ،سیستم تعداد شمارههای همراه اول دائمی و
همراه اول اعتباری موجود در محل را به کاربر نشان میدهد تا کاربر با توجه به این تعداد ،تعداد پیامکهای ارسالی را تعیین نماید.

صفحه انتخاب شهرهای هدف

در ادامه عنوان و متن پیامک را تایپ میکنیم و سپس تعداد پیامکها و نوع ارسال را که میتواند ترتیبی باشد یا تصادفی ،انتخاب
میکنیم .در این روش نیز مانند ارسال زماندار روز ،ساعت و دقیقهی ارسال پیامک را تعیین کرده و سپس روی دکمهی تایید کلیک
میکنیم .در نتیجه پیامکهایی به تعداد خواسته شده در زمان موردنظر به شمارههای افراد در شهر انتخاب شده ارسال میشود.
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صفحه ارسال پیامک هدفمند

 ارسال از نقشهدر روش ارسال از نقشه ابتدا بایستی محدودهی موردنظر جهت دریافت پیامک را از روی نقشه انتخاب نماییم .در حال حاضر این
سرویس تنها قادر به ارسال پیامک به محدودههای شهر تهران است .در این روش شمارههای موجود در منطقه بهصورت تصادفی
انتخاب میشوند و برای ارسال بایستی تعداد موردنظر را جهت دریافت پیامک ارسال نمود.

صفحه انتخاب محدوده در نقشه
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 ارسال دورهایدر روش ارسال دورهای یک پیام چندین بار و در زمانهای تعیین شدهی منظم برای مخاطبین تعیین شده ارسال میشود .دورههای
ارسال پیامک می تواند ساعتی ،روزانه ،هفتگی ،ماهیانه و سالیانه باشد .اگر دورهی موردنظر ساعتی باشد ،تاریخ و ساعت شروع ارسال
توسط کاربر مشخص میشود و در فاصلههای ساعتی منظمی که کاربر تعیین کند پیام موردنظر ارسال میشود .برای مثال از ساعت 6
صبح هر  0ساعت یکبار پیام موردنظر به مخاطبین ارسال میشود .در ارسال روزانه تعیین میشود که چند روز یکبار در ساعت
موردنظر پیام مزبور به مخاطبین تعیین شده ارسال شود .شروع ارسالها از تاریخی است که توسط کاربر تعیین میشود .در ارسال
هفتگی در یک روز خاص از هفته و در ساعت تعیین شده پیام موردنظر ارسال میشود .در ارسال ماهیانه در روز و ساعت تعیین شده
از هر ماه پیام موردنظر به مخاطبین ارسال می شود .در ارسال سالیانه تعیین میشود که پیام در روز ،ماه ،و ساعت تعیین شده از هر
سال ارسال شود.

صفحه ارسال پیامک دوره ای

در این روش میتوان تعداد تکرار پیامک را محدود و یا نامحدود در نظر گرفت .در روش محدود کاربر باید تعداد تکرار ارسال
پیامک را تعیین نماید.

منو انتخاب تعداد تکرار دوره
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