آمًزش پىل ومایىذگی ساماوٍ اس ام اس ترتر
ثشای ٍسٍد ثب دٌل خَد کبفی اسز ٍلشی ٍاسد سبیز هب ضذیي  ,اص هٌَ ّبی ثبالی سبیز گضیٌِ اهکبًبر سبهبًِ سا صدُ ٍ اص هٌَّبی
ثبص ضذُ گضیٌِ ٍسٍد ثِ سبهبًِ خذیذ سا ثضًیذ.

ثؼذ اص آى ٍاسد غفحِ صیش هی ضَد کِ کبفی اسز یَصس ٍ دسَسد خَد سا ٍاسد کٌیذ ٍ گضیٌِ ٍسٍد سا ثضًیذ.

دس غَسسی کِ اطالػبر ٍاسد ضذُ سا دسسز ٍاسد کٌیذ ،دیبم " ضوب ثب هَفمیز ٍاسد سیسشن ضذیذ" ًوبیص دادُ هی ضَد.

ثؼذ اص ٍسٍد ثِ دٌل ثِ غَسر دیص فشؼ اثضاس هیبًجش ثشای ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد.
پرداختُای تاوکی مطتریان
دشداخز ّبی ثبًکی کبسثشاى کِ اص طشیك ثجز دشداخز اص طشیك فیص ثبًکی دس دٌل دسج ضذُ اسز الذام ثِ ٍاسیض ٍخِ کشدُ اًذ ًوبیص
دادُ هی ضَد ٍ ثِ ػجبسسی ضبهل دشداخز ّبی غیش آًالیي هی ضَد.
پرداختُای آوالیه مطتریان یک َفتٍ اخیر
دشداخز ّبی آًالیي کبسثشاى کِ اص دسگبُ ّبی ثبًکی فؼبل دس دٌل الذام ثِ ضبسط اػشجبس کشدُ اًذ.
پیامک َای در حال ارسال
دس ایي لسوز دیبهک ّبی اسسبل اًجَُ کبسثشاى کِ دس حبل اسسبل اسز ًوبیص دادُ هی ضَد.
پیامک َای تثلیغاتی تائیذ وطذٌ
دس ایي لسوز دیبهک ّبیی کِ خْز اسسبل سجلیغبر کبسثشاى اسز ٍ اص ضوبسُ ّبی هَخَد دس دٌل ( ثبلک ) اسشفبدُ هی ضَد خْز سبئیذ
ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد کِ دس غَسر سبئیذ ضوب آى دیبم ثشای کبسثش ثِ غَسر سبئیذ ضذُ ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ اهکبى اسسبل آى هشي سا
اص ضوبسُ ّبی هَخَد دس هٌَ سجلیغبر خَاّذ داضز.
الصم ثِ یبداٍسی اسز دس غَسر اهکبى ضوب ّوبى هشي سا اص هٌَ سجلیغبر ٍ گضیٌِ هشي دیبهک خذیذ ثشای هب اسسبل کٌیذ سب سبئیذیِ آى سا اص
هب ثگیشیذ ( دس هَاسدی کِ ضک داسیذ ایي ًَع سجلیغ هطکل سبص خَاّذ ضذ یب ًوی داًیذ اسسبل آى هدبص اسز یب ًِ ).
اطالعیٍ َا
دس ایي لسوز اطالػیِ ّبی هشثَ ثِ خجش ّب ٍ هطکالر ( هطکل یب سبخیش دس اسسبل ٍ گضاسش ّبی خطَ ) ًَضشِ هی ضَد کِ ثْشش اسز
ّش دس ّش ثبس ٍسٍد ثِ دٌل  ،ایي لسوز چک ضَد.

خالصٍ اعتثار
دس ایي لسوز اطالػبسی اص هَخَدی حسبة کبسثشی ٍ
حسبة دیبهکی ٍ اطالػبسی اسسبل ٍ دسیبفز ٍ ّوچٌیي
ًَع دٌل ضوب هطخع ضذُ اسز ٍ لبثلیب ضبسط اص ایي
لسوز ًیض ٍخَد داسد.

ضمارٌ َای اختصاصی یافتٍ
دس ایي لسوز اطالػبر کبهل ضوبسُ ّب ّوشاُ ثب سؼشفِ
دیبهک فبسسی ٍ اًگلیسی حسبة ضذُ ثشای دٌل ضوب دس
ایي لسوز لبثل هطبّذُ اسز .

ماشيل َای فعال
دس ایي لسوز لیسز هبطٍل ّبی فؼبل ضوب ًوبیص دادُ
ضذُ اسز ٍ خضئیبر اًمضب آى ًیسز هطخع اسز کِ
ثؼذ اص گزضز سبسیخ ثجز ضذُ آى هبطٍل غیش فؼبل
خَاّذ ضذ
کِ ثِ غَسر اسشبًذاسد سبسیخ یکسبلِ داسد کِ ضشٍع سب
دبیبى صهبى اسشفبدُ اص دٌل اسز.
مىـً مشتـزیان
مىً مطتری جذیذ

دیطًَذ ضوب ثِ غَسر اسَاسیک ثِ ًبم کبسثشاى اضبف خَاّذ ضذ
ٍ ًیبصی ثِ ًَضشي دس ایي لسوز ًیسز ٍ ضوب فمط ًبم کبسثشی سا ثٌَیسیذ

لسوز سؼشفِ ّب دس ثخص هشثَطِ ثِ غَسر کبهل
سَضیح دادُ خَاّذ ضذ

دس غَسسی کِ سیک ثبصگطز اسَهبسیک سا ًضًیذ ضبسط ّبی
ثشگطشی ثِ ضوب ٍ کبسثش ثشگطز دادُ ًخَاّذ ضذ ٍ هسئَلیز ثب ضوبسز

ایجاد کارتر جذیذ /مطتری جذیذ:
ّوبًگًَِ کِ دس سػَیش ثبال هطبّذُ هی کٌیذ ثشخی فیلذ ّب اخجبسی ّسشٌذ ٍ ثِ غَسر سشبسُ داس ًوبیص دادُ ضذُ اًذ کِ دش کشدیي
اطالػبر خَاسشِ ضذُ ایي هَسد الضاهی اسز.
ثشای ایدبد کبسثش چٌذ ًکشِ سا ثبیذ سَخِ کشد
اثشذا ثبیذ سؼشفِ دیبهک سا هطخع کشدُ ثبضیذ کِ دس هٌَ لیوز گزاسی دس اداهِ ّویي آهَصش کبهل سَضیح دادُ ضذُ اسز  ،ثِ فشؼ
ایٌکِ ضوب ایي کبس سا اًدبم دادُ ایذ دیص هی سٍین  ،اثشذا کلیِ فیلذ ّبی الصم سا دش کشدُ ٍ اص لسوز ًَع سؼشفِ کِ ثِ غَسر دیص فشؼ
سٍی هشغییش ّسز ثذٍى سغییش کبسثش سا ایدبد هی کٌین یب ثِ ػجبسسی دگوِ دخیشُ سا ثضًیذ
حبال کبسثش ایدبد ضذُ ٍ اص هٌَ هطششیبى ٍ ثؼذ گضیٌِ هطششیبى سٍ ثضًیذ ٍ ثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ سب ٍاسد ٍیشایص اطالػبر

کبسثشی ضَد .حبال اص لسوز ًَع سؼشفِ ّب گضیٌِ ثبثز سا صدُ هی ثیٌیذ کِ ( لطفبً سؼشفِ سا اًشخبة کٌیذ) ًوبیص هی دّذ کِ ضوب دٍ
اًشخبة داسیذ  ،یب کبسثش سؼشفِ هشؼییش داسد ثِ ایي هؼٌی ّسز کِ ثش اسبس هیضاى خشیذ سؼشفِ دیبهکص سغییش هی کٌیذ ٍ ثب خشیذ ثیطشش
سؼشفِ کوشش هی ضَد طجك ػکس صیش

تعرفٍ متغییر:
ثشای اخشػبظ سؼشفِ هشغییش ثِ ایي کبسثش اثشذا ثبیذ ثِ سیسشن ضشٍع سطح سا هؼشفی کشد کِ هؼوَالً اص دبئیي سشیي سطح اسز کِ دس ایٌدب
طجك ػکس سطح یک هی ضَد  ،سٍی گضیٌِ ثبثز کلیک کشدُ ٍ سطح 1سا اًشخبة هی کٌین ،خت حبال ثِ سیسشن ضشٍع هحبسجِ سؼشفِ
دیبهک سا فْوبًذین دس ثبیذ دگوِ دخیشُ سا ثضًین ٍثؼذ سٍی هشغییش کلیک کٌین ٍ ثبص رخیشُ سا ثضًین کِ سیسشن ایي سؼشفِ سا هشغییش
ثذاًذ ٍ ضشٍع سا اص سطح  1هحبسجِ کٌذ

تعرفٍ ثاتت:
ثشای اخشػبظ سؼشفِ ثبثز کبفی اسز گضیٌِ ثبثز سا صدُ ٍ سؼشفِ دلخَاُ سا اًشخبة کشدُ ٍ دگوِ رخیشُ سا ثضًیذ.

مىً مطتریان
دس ایي لسوز لیسز کبسثشاى ضوب ًوبیص دادُ هی ضَد کِ ثخص هْن دٌل هی ثبضذ ٍ سوبهی کٌششل ٍ ًظبسر اص ایي لسوز غَسر
هی گیشد.

مًاردی کٍ از ایه قسمت قاتل اجرا است
يیرایص
ٍیشایص کبسثش :اص ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ اطالػبر کبسثشی سا ٍیشایص کشدُ ٍ اطالػبر خذیذ سا خبیگضیي کٌیذ( هثل ضوبسُ سلفي ٍ ) ...
سغییش سؼشفِ دیبهک :ثب صدى گضیٌِ ٍیشایص ٍ سفشي ثِ لسوز ًَع سؼشفِ ضوب هی سَاًیذ سؼشفِ آى کبسثش سا سغییش ثذّیذ کِ اطالػبر کبهل
دس هَسد سؼشفِ دس هٌَ هشٍثطِ ( اداهِ آهَصش ) سَضیح دادُ خَاّذ ضذ.
غیش فؼبل کشدى کبسثش :ایي هَسد ًیض اص لسوز ٍیشایص لبثل اخشا اسز ٍ کبفی اسز دبئیي اطالػبر کبسثش گضیٌِ غیش فؼبل سا اًشخبة
کشدُ ٍ گضیٌِ رخیشُ سا ثضًیذ سب سغییشار ضوب اػوبل ضَد.

خریذ ضمارٌ ترای کارتر ( اختصاظ ضمارٌ)
خشیذ ضوبسُ :اص ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ لیسز ضوبسُ ّبی کبسثش سا هطبّذُ کشدُ ٍ ٍضؼیز ٍ هدَص ّبی اسسبل یب دسیبفز سا ثجیٌیذ.
دس لسوز ضوبسُ ّبی فؼبل هطششی ضوبسُ ّبی اخشػبغی یبفشِ ثِ کبسثش ًوبیص دادُ ضذُ اسز کِ اطالػبر آى ًوبیص دادُ هی ضَد.

گشفشي ضوبسُ اص کبسثشّ :وبًٌذ ػکس فَق اگش ثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ ٍ کبدسی ظبّش هی ضَد کِ دیبهی سَضیبسی سا داسد ٍ ثب صدى

گضیٌِ  Yesایي ضوبسُ اص کبسثش گشفشِ خَاّذ ضذ.
سوذیذ ضوبسُّ :وبًٌذ ػکس فَق اگش ثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ ٍ کبدسی ظبّش هی ضَد کِ ضوب هجلغ هَسد ًظش خَد سا خْز سوذیذ

ٍاسد هی کٌیذ ٍ گضیٌِ ثجز سا هی صًیذ ٍ خط ثشای یکسبل اص سبسیخ اًمضب سوذیذ خَاّذ ضذ.
سؼلیك ضوبسُ (غیش فؼبل کشدى)ّ :وبًٌذ ػکس فَق اگش ثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ دس لسوز ثؼذ ضوب هی سَاًیذ خط سا غیش فؼبل

کٌیذ ٍ ثؼذ اص آى رخیشُ سغییشار سا ثضًیذ ٍ ّوچٌبى ثشای فؼبل کشدى هدذد خط اص ّویي لسوز الذام کٌیذ.
خشیذ آًالیي ضوبسُ ثشای کبسثش( خط دٍ طشفِ )ّ :وبًٌذ ػکس فَق دس لسوز ضوبسُ ّبی آصاد لیسز ضوبسُ ّبی لبثل خشیذ لبثل
هطبّذُ اسز ٍ کبفیسز ثشای اخشػبظ خط هَسد ًظش ثِ کبسثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ ٍ دس کبدس ثبص ضذُ دس غَسسی کِ هی خَاّیذ

دس دٌل کبسثشی هجلغ خشیذ خط ًوبیص دّذ یب ثِ ػجبسسی اص حسبة کبسثشی ٍی کسش ضَد هجلغ هَسد ًظش سا ٍاسد کشدُ ٍ گضیٌِ ثجز سا
ثضًیذ ( دس غَ سسی کِ کبسثش هَخَدی حسبة هشٌبست ثب لیوز خط هَسد ًظش ًذاضشِ ثبضیذ اهکبى خشیذ ٍخَد ًخَاّذ داضز ٍ اثشذا ثبیذ
دٌل ٍی ضبسط حسبة ضَد ( ضبسط حسبة اغلی ) ٍ ثؼذ الذام ثِ خشیذ خط ًوبییذ).

افسایص اعتثار یا کاَص اعتثار دستی ترای کارتر

کبفیسز ثشای ٍسٍد ثِ لسوز سشاکٌص ّبی هبلی ٍ افضایص یب کبّص اػشجبس کبسثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ .کبدس صیش ثبص خَاّذ ضذ

کِ ّوبًگًَِ کِ دس سػَیش صیش هطبّذُ هی کٌیذ سشاکٌص ّبی کبسثش ( خشیذ ضبسط – اسسبل دیبهک ٍ ً ) ...وبیص دادُ هی ضَد.

ٍ ثشای افضایص یب کبّص اػشجبس کبفی اسز ثش سٍی گضیٌِ سجض سًگ هذیشیز اػشجبس کلیک کٌیذ سب کبدس صیش ًوبیص دادُ ضَد.

سَخِ :ثسشبًکبس ثِ هؼٌی افضایص اػشجبس کبسثش ٍ ثذّکبس ثِ هؼٌی کبّص اػشجبس کبسثش اسز
ضبسط حسبة اغلی :ضبسط حسبة اغلی ثشای خشیذ خط خذیذ ٍ خشیذ هبطٍل هی ثبضذ ٍ صهبى دشداخز آًالیي اثشذا ایي حسبة ضبسط
هی ضَد کِ هی سَاًذ هجلغ ضبسط سا ثِ ضبسط دیبهک ًیض سجذیل کشد .کبفیسز هجلغ سا ثِ سیبل ٍاسد کشدُ ٍ ًَع سشاکٌص کبّص ( ثذّکبس ) یب
افضایص ( ثسشبًکبس) سا اًشخبة کشدُ ٍ گضیٌِ ثجز سا ثضًیذ ٍ.دس لسوز ضشح اػشجبس هی سَاًیذ سَضیحبسی سا ثٌَیسیذ کِ ّن دس حسبة
ضوب ٍ ّن دس حسبة کبسثش ًوبیص داّذ هی ضَد کِ ًطبًگش دلیل ایي سشاکٌص اسز.
ضبسط حسبة دیبهک :ثشای ضبسط حسبة دیبهک اثشذا هجلغ سا ثِ سیبل ٍاسد کشد ًَع سشاکٌص کبّص ( ثذّکبس ) یب افضایص ( ثسشبًکبس) سا
اًشخبة کشدُ ٍ گضیٌِ ثجز سا ثضًیذ ٍ.دس لسوز ضشح اػشجبس هی سَاًیذ سَضیحبسی سا ثٌَیسیذ کِ ّن دس حسبة ضوب ٍ ّن دس حسبة کبسثش
ًوبیص داّذ هی ضَد کِ ًطبًگش دلیل ایي سشاکٌص اسز.

خریذ  /اختصاظ یا غیر فعال کردن ماشيل کارتر:

ثؼذ اص کلیک سٍ ایکَى

ٍاسد لسوز هشٍثط ثِ هبطٍل ّب هی ضَد ّ ,وبًٌذ ػکس صیش.

دس لسوز ثبال هابطٍل ّابی خشیاذاسی ضاذُ ًَضاشِ ضاذُ اساز کاِ ثاشای سوذیاذ اص ایکاَى
فؼبل ٍ فؼبل کشدى اص ایکَى

های سَاًیاذ اساشفبدُ کٌیاذ ٍ ثاشای غیاش

کِ دس لجلشش آهَصش ایي دٍ اثضاس دادُ ضذُ اسز.

حبل فشؼ ثش ایاي اساز کاِ کابسثش ضاوب سابصُ ایدابد ضاذُ اساز ٍ ّایه هابطٍلی ثاِ آى اخشػابظ دادُ ًطاذُ اساز  .ثاشای اخشػبغای
هاابطٍل ثااِ کاابسثش اص کاابدس داابئیي ( هاابطٍل ّاابی آصاد ) ضااوب هاابطٍل ّاابی هااَسد ًظااش خااَد سا اًشخاابة کااشدُ ٍ گضیٌااِ فؼاابل ساابصی سا
های صًااین .یاابداٍسی هاای ضاَد دس غااَسسی کااِ لسااوز لیواز ضااوب سؼشفااِ ّاابی ضاوب ثااِ غااَسر  0سیاابل ثبضاذ هاای سَاًیااذ ثااِ غااَسر
سایگاابى ( ثااذٍى هَخااَدی حساابة اغاالی کاابسثش) ثااِ کاابسثش هاابطٍل اخشػاابظ ثذّیااذ  ،دس غیااش ایااي غااَسر ثااب سَخااِ ثااِ لیوااز ّاابی
ثجز ضذُ ثبیاذ کابسثش دس هَخاَدی حسابة اغالی ضابسط داضاشِ ثبضاذ ساب ثشَاًیاذ هابطٍل ّاب سا ثاِ کابسثش اخشػابظ دّیاذ ( سَضایحبر
سؼشفِ هبطٍل ّب دس هٌَ هشثَطِ ٍ دس اداهِ  ،آهَصش دادُ خَاّذ ضذ).
سشَى لیوز دبیِ  :ایي سشَى لیوز ّبی هب ثشای هبطٍل ّب اسز  .کِ فمط خْز اطالع اص اسصش لیوشی هبطٍل ّبسز
سااشَى لیوااز دبیااِ ًوبیٌااذگی ثااب اػواابل سخفیا :ایي سااشَى لیوااز ّاابی ضااوب ثااب هحبسااجِ سخفیا
ضذُ اسز کِ هاب  100دسغاذ سخفیا

دادُ ضااذُ ثااشای هاابطٍل ّااب ًَضااشِ

سا اػوابل کاشدین ٍ ایاي ساشَى ثاِ غاَسر  0سیابل ًوابیص دادُ های ضاَد .کاِ ثاِ ػجابسسی ثبیاذ

فؼبل سبصی هبطٍل ّب اص ضوب ّضیٌِ ای دسیبفز ًوی ضَد.
سااشَى لیوااز ضااوب:ایي سااشَى لیوااز ّاابی ضااوب ثااشای هاابطٍل هااَسد ًطااش سا ًواابیص دادُ هاای ضااَد کااِ لبثاال ٍیااشایص اص هٌااَ لیوااز
گضاسی ٍ گضیٌِ سؼشفِ هبطٍل ّب اسز ٍ .ضوب هی سَاًیذ ّش لیوشی سا کِ دٍسز داضشیذ دسج کٌیذ.

سَضیحبر:
خشیذ  /فؼبلسبصی هبطٍل ثشای ضاوب سایگابى اساز ٍ ضاوب های سَاًیاذ ثاِ غاَسر سایگابى ٍ یاب ثاب سؼشفاِ هطاخع ضاذُ خاَد ثاِ کابسثش
خاَد ،هابطٍل ثذّیااذ .ثاشای اخشػاابظ هابطٍل دس غااَسسی کاِ لیوااز گازاسی کٌیاذ ثبیااذ حسابة اغاالی کابسثش هَخااَدی داضاشِ ثبضاذ ،
فااشؼ ثااش ایااي اسااز کااِ ضااوب لیوااز گاازاسی کااشدُ ایااذ ٍلاای هاای خَایااذ ثااِ کاابسثشی سواابهی هاابطٍل ّااب سا سایگاابى اخشػاابظ دّیااذ ٍ
ثاشای ایاي هااَسد خَدسابى دساشی هَخااَدی حسابة اغاالی آى کابسثش سا ضابسط هاای کٌیاذ ٍ ثؼااذ اص ایاي لساوز هاابطٍل ّاب سا ثااشای ٍی
فؼاابل هاای کٌیااذ ٍ ثااِ ػجاابسسی دااَلی ثاایي ضااوب ٍ کاابسثش سد ٍ ثااذل ًواای ضااَد ٍ هجلااغ فشضاای ( غااَسی ) اسااز  ٍ.دس هااَالؼی کااِ کاابسثش
ثخَاّااذ هاابطٍل سا فؼاابل کٌاذ حشوابً ثبیااذ ثااِ اًااذاصُ لیوااز آى هاابطٍل ضاابسط ٍالؼاای داضااشِ ثبضااذ سااب ثشَاًااذ اص دٌاال خااَد آى هاابطٍل سا
خشیذ ٍ فؼبل کٌذ کِ ثشای ضبسط کشدى ثبیذ اص طشیك دشدخز آًالیي یب ٍاسیض ثِ حسبة ٍ دش کشدى فیص ثبًکی الذام کٌیذ.
يريد اتًماتیک:
ضوب اص ایي اثاضاس ثاشای ٍسٍد ثاِ دٌال کبسثشاسابى های سَیبًٌاذ اساشفبدُ کٌیاذ  ،اص ایاي طشیاك ًیابصی ثاِ گاشفشي دساَسد اص کابسثش ًیساز
ٍ دس هَالؼی کِ کبسثش هطکلی داسد ٍ ًیبص ثِ ثشسسی حسبة ٍی داسیذ هی سَیٌذ اسشفبدُ کٌیذ.

مىً ضمارٌ َا:
ایااي لسااوز ثااشای هطاابّذُ سؼااذاد ضااوبسُ ّااب ٍ ّوچٌاایي هطااخع کااشدى ایٌکااِ ضااوبسُ هااَسد ًظااش ثااِ کااذام کاابسثش یااب ک ابسثشاى
اخشػبظ دادُ ضاذُ اساز .کاِ اهکابى خساشدَ ثاش اسابس ًابم ٍ ًابم خابًَادگی  ،ضاوبسُ یاب ضٌبساِ کابسثش ٍ ٍضاؼیز خاط ٍخاَد داسد
ٍ ّوچٌااااایي ثاااااب صدى

ایکااَى هاای سَاًیااذ ثااشای هااَاسد خشیااذ خااط خذیااذ  /فؼاابل ٍ غیااش فؼاابل کااشدى خااط ٍ ّوچٌاایي

سوذیذ ضوبسُ سا اًدبم دّیذ کِ آهَصش ایي اثضاس دس لسوز ّبی لجل ثِ غَسر کبهل اسائِ ضذُ اسز.

مىً صف ارسال َا:

ّوبًگًَااِ کااِ دس ػکااس لجاال هاای ثیٌیااذ اص ایااي لسااوز هاای سَایٌااذ هااشي ّاابی اسساابلی کاابسثشاى خااَد سا هطاابّذُ کااشدُ ٍ اص هیااضاى ٍ
ًااَع اسساابل آى هطلااغ ضااَیذ ٍ ثااشای هطاابّذُ ٍضااؼیز دلیااَسی ّااب ثؼااذ اص گزضااز  48ساابػز هاای سَاًیااذ ثااب کلیااک سٍی ایکااَى
اص

اص ٍضؼیز اسسبل هطلغ ضَیذ.

ثؼااذ اص کلیااک سػااَیش فااَق سا ًواابیص هاای دّااذ کااِ اطالػاابر اسساابل ًواابیص دادُ هاای ضااَد .الصم ثااِ یاابداٍسی اسااز دس اکثشیااز
اسسبل ّب سؼاذادی سا ثاب ػٌاَاى اسسابل ضاذُ ثاِ هخابثشار ًوابیص های دٌّاذ کاِ اکثشیاز ایاي اس ام اس ّاب سسایذُ ثاِ گَضای اساز
ٍ ثااِ ایااي دلیاال کااِ ثؼااذ اص گزضااز صهاابى هشثَطااِ گااضاسش اص هخاابثشار ثااِ دٌاال اسساابل ًطااذُ اسااز ایااي سؼااذاد ٍضؼیشطاابى سغییااش
ًکشدُ اسز.
خط اب دس اسساابل :ایااي ػٌااَاى ثااشای ادشاسااَس ( ) 2000-3000اسااز ٍ ایااي ضااوبسُ ّااب ثلااک لیسااز ّسااشٌذ ٍ سجلیغاابر سا ثسااشِ اًااذ ٍ
اس ام اس دسیبفز ًوی کٌٌذ.
ًشساایذُ ثااِ هخاابثشار : :ایااي ػٌااَاى ثااشای ادشاسااَس ( ) 1000اسااز ٍ ایااي ضااوبسُ ّااب ثلااک لیسااز ّسااشٌذ ٍ سجلیغاابر سا ثسااشِ اًااذ ٍ
اس ام اس دسیبفز ًوی کٌٌذ.

مىـً قیمت گذاری
مىً تعرفٍ پیامک:
دس ایااي لسااوز ضااوب هاای سَاًیااذ ثااِ دٍ غااَسر ثبثااز ٍ هشغییااش سؼشفااِ ّاابی دیبهااک سا سٌظااین کٌیااذ .کااِ دس صیااش آهااَسش دادُ
هی ضَد.

سؼشفِ هشغییش :سؼشفِ دیابهکی اساز کاِ ثاش اسابس هیاضاى خشیاذ سؼشفاِ دیبهاک سغییاش های کٌاذ ٍ ثاِ ػجابسسی ثاب خشیاذ ثیطاشش سؼشفاِ
دیبهک کوشش هی ضَد.
سؼشفاِ ثبثاز :سؼشفاِ دیابهکی اساز کااِ هیاضاى خشیاذ سابثیشی دس لیواز اس ام اس ًاذاسد ٍ ثااِ ػجابسسی ثاب خشیاذ ضابسط  1000سَهاابى
یب  1هیلیَى سَهبى سفشفِ دیبهک ثبثز اسز.
ثشای ثْشش هشَخِ ضذى سؼشفِ هشغییش ٍ ثبثز ثِ ػکس غفحِ صیش دلز کٌیذ ٍ آهَصش سا ثِ دلز ثخَاًیذ .

دس ػکس فَق دٌل طالیی سؼشفِ هشغییش داسیذ ٍ ثمیِ دٌل ّب سؼشفِ ثبثز ٍ ّوبًگًَِ کِ هطخع اسز دس دٌل طالیی اگش هیضاى ضبسط
دٍم خَاّذ ثَد ٍ اگش

دیبهک ثیي ّ 20ضاس سَهبى سب ّ100ضاس سَهبى ثبضذ سؼشفِ دیبهک  10.6سَهبى هحبسجِ هی ضَد ٍ دس ٍالغ سدی

هیضاى ضبسط دیبهک ثیطشش اص ّ 100ضاس سَهبى ٍ کوشش اص ّ 500ضاس سَهبى ثبضذ سؼشفِ  10.1ثشای ّش دیبهک حسبة هی ضَد ٍ سیسشن
سؼشفِ دٌل کبسثش سا ثِ سدی

سَم سجذیل هی کٌذٍ .لی دس دٌل ّبی دیگش هیضاى خشیذ هْن ًیسز ٍ دس ّش دٍ هثبل لجل سؼشفِ طجك ًَع دٌل

اسز ثِ ػٌَاى هثبل ثشای دٌل سبصهبًی  ٍ 9.8ثشای سجلیغبسی  9.1خَاّذ ثَد.
سَخااااااِ :ثشای ایدبد سؼشفِ دیبهک اثشذا ثبیذ سؼشفِ ّبی هشغییش سا ثشای دٌل ّب سؼشی

کٌیذ ٍ حشوبً اص ًبم ّبی هطبثِ اسشفبدُ ضَد ،ثِ

ػٌَاى هثبل سؼشفِ  – 1سؼشفِ  – 2سؼشفِ  – 3سؼشفِ  4یب دٌل  – 1دٌل – 2دٌل  3الی آخشّ.وبًٌذ سػَیش صیش
سَخااااااِ :احشوبً ثشای دسج سؼشفِ هشغییش سطح ثؼذی ثِ آخشیي هجلغ سطح لجلی  1سیبل اضبف کٌیذ .ثِ سدی

 1دس سػَیش ًگبُ کٌیذ .

هجلغ ّ 200ضاس سیبل ّسز ٍ دس سطح ثؼذی سلن  200001سیبل ثبیذ ثبضِ سب اًشمبل سطح ّب ثِ دسسشی اًدبم ضَد.

دس صیش آهَسش دسج سؼشفِ هشغییش سا ثِ ضوب خَاّین آهَخز .ثشای ایي هٌظَس سٍی گضیٌِ سجض سًگ سؼشفِ خذیذ کلیک کٌیذ.

طجك ػکس صیش ػٌَاًی سا اًشخبة کشدُ ٍ هیضاى ضشٍع سب دبیبى سًح خشیذ ضبسط دیبهک سا هطخع هی کٌیذ ٍ سؼشفِ دیبهک ّب سا ٍاسد
هی کٌیذ .سَخِ کٌیذ هیضاى ضشٍع ٍ دبیبى ٍ سؼشفِ دیبهک ّش خشیذ ثسشگی ثِ خَد ضوب داسد ٍ ّش لیوشی ثخَاّیذ هی سَاًیذ دس لسوز
هشثَطِ لشاس دّیذ ،هٌشْب سؼشفِ ضوب ثبیذ ثِ غَسسی ثبضذ کِ اص سؼشفِ ّبی اسائِ ضذُ هب کوشش ًجبضذ کِ ضشس کٌیذ.

ثؼذ اص ٍاسد کشدى سؼشفِ ّب کِ ثِ سیبل اسز گضیٌِ ثجز سا هی صًیذ ٍ سًح ثؼذی سا ثب ػٌَاى سدی
یک سیبل ثیطشش اص حذاکثش ضبسط سدی
خشیذ دس ایي سدی

لجلی لشاس هی دّیذ یؼٌی حذاکثش ضبسط سدی

ً 2بم کزاسی هی کٌیذ ٍ حذالل ضبسط سا

لجلی  200000سیبل اسز دس ایي دکیح حذالل

هی ضَد  200001سیبل ٍ حذاکثش سا ّن هطخع هی کٌیذ ٍ ثِ ّویي غَسر دیص هی سٍیذ سب خذٍل سؼشفِ ّبی

هشغییش خَد سا ّوشاُ ثب سؼشفِ ّبی دیبهک ّبی هشثَ ثِ ّش خط دسج کٌیذ.
ٍ ثؼذ اص اسوبم سؼشفِ ّبی هشغییش سؼشف ِ ّبی ثبثز سا دسج هی کٌیذ .دس سؼشفِ ّبی ثبثز ًیبصی ثِ گزاضشي ًبم هطبثِ ًیسز ٍ ثب ّش ػٌَاى
کِ ثخَاّیذ هی سَاًیذ ًبم گزاسی کٌیذ.
ٍیشایص سؼشفِ ّب :ثشای سغییش ( کبّص یب افضاش ) سؼشفِ دیبهک ّب ٍ اًدبم ّشگًَِ سغییش ثش سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ ٍ سؼشفِ ّب سا

ٍیشایص کشدُ ٍ دس آخش گضیٌِ رخیشُ سغییشار سا ثضًیذ.
هطبّذُ سؼذاد کبسثشاى ّش سؼشفِ :ثشای هطبّذُ کبسثشاًی کِ اص سًح سؼشفِ هَسد ًظش اسشفبدُ هی کٌٌذ کبفی اسز ثشی ایکَى
کٌیذ.

کلیک

مىً تعرفٍ ماشيل َاّ :وبًدَس کِ دس سػَیش ثبال هی ثیٌیذ لیوز دبیِ هشٍثط ثِ سؼشفِ هب ّسز ٍ لیوز ضوب ّن سؼشفِ ّبی ضوب اسز کِ ثِ
غَسر دیص فشؼ غفش سیبل ًَضشِ ضذُ اسز کِ ضوب هی سَاًیذ سؼشفِ ّبی خَد سا دسج کٌیذ.

ٍیشایص سؼشفِ هبطٍلْب  :ثشای لیوز گزاسی یب ٍیشایص لیوز ّش هبطٍل کبفی اسز ثش سٍی ایکَى

کلیک کشدُ ٍ دس کبدس لیوز ،

لیوز هَسد ًظش خَس سا ثِ سیبل ٍاسد کٌیذ ٍ گضیٌِ رخیشُ سغییشار سا ثضًیذ.

مىـً پیامک ها
مىً ارسال پیامک:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ دیبهک ّبیی کِ هی خَاّیذ ثِ یک یب چٌذیي ًفش اسسبل ضَد کِ سؼذاد آًْب خیلی صیبد ًیسز اسشفبدُ کٌیذ ٍ دس
کبدس ضوبسُ ّبی هَثبیل هخبطت (هخبطجیي ) ضوبسُ ّب سا طجك ساٌّوبیی کِ صیش کبدس ًَضشِ ضذُ اسز دسج کٌیذ ٍ دس کبدس اص ضوبسُ ،
ضوبسُ اسسبل کٌٌذُ ( ضوبسُ خط ) سا اًشخبة کشدُ "دس غَسسی کِ یک خط داسیذ ثِ غَسر دیص فشؼ ًوبیص دادُ هی ضَد" ٍ دس کبدس
هشي دیبم کَسبُ ًیض هشي خَد سا سبیخ یب ٍاسد کٌیذ ٍ گضیٌِ اسسبل سا ثضًیذ.
اسسبل صهبًذاس :دس غَسسی کِ هی خَاّیذ دیبهک ضوب دس صهبى یب سٍص خبغی اسسبل ضَد اص لسوز اسسبل صهبًذاس سٍی ایکَى
کٌیذ ٍ صهبى ٍ سٍص هَسد ًظش خَد سا اًشخبة ٍ گضیٌِ اسسبل سا ثضًیذ  ,دیبهک ضوب دس غ
ّبی هَخَد دس غ

کلیک

اسسبل لشاس خَاّذ گشفز ٍ .ثشای لغَ اسسبل

اسسبل ثبیذ آًْب سا حزف کٌیذ سب ّضیٌِ ثِ غَسر اسَهبسیک ثِ ضوب ثشگطز دادُ ضَد.

مىً ارسال گريَی:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ ثِ ضوبسُ ّبیی کِ اص فبیل ثِ دٌل ایٌذَسر کشدُ ایذ اسسبل کٌیذ کِ آهَصش ایي هَسد دس هٌَ هخبطجیي دادُ
هی ضَد

اسسبل گشٍّی :کبفی اسز اص لسوز گشٍُ ّبی هخبطجیي طجك ػکس ثبال ضوبسُ  1گشٍُ هَسد ًظش سا کِ سؼذاد هخبطجیي ّن ًوبیص هی
دٌّذ سا سیک صدُ ٍ هشي دیبهک خَد سا ًَضشِ یب اگش هشي دیبهک دس لسوز دیبهک ّبی دشکبسثشد لجالً رخیشُ کشدیذ  ،طجك ػکس ضوبسُ
 2سٍی ایکَى هشثَطِ کلیک کٌیذ ٍ هشي خَد سا اًشخبة کٌیذ ٍ اسسبل کٌیذ.
اسسبل صهبًذاس گشٍّی :اسسبل صهبًذاس دلیمبً هطبثك ثب اسسبل سکی صهبًذاس اسز کِ آهَصش ایي هَسد دس لجلشش ًَضشِ ضذُ اسز.

مىً ارسال پیامک از فایل:
اص ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ ثِ غَسر هسشمین ضوبسُ ّبی سا اص فبیل ثبسگزاسی کشدُ ٍ ًیبصی ثِ گشٍُ سبصی (گشٍُ هخبطجیي) ًیسز ٍ
ثشای ایي هٌظَس کبفی اسز اص لسوز فبیل اص گضیٌِ  Browseآدسس فبیل هَسد ًظش سٍ ٍاسد کشدُ ٍ طجك ػکس صیش ضوبسُ ّب ضٌبسبیی
هی ضَد  ٍ .ثمیِ هشاحل ًیض طجك آهَصش ّبی لجلی اًدبم دّیذ.
ایي هٌَ لبثلیز ضٌبسبیی فبیل ّبی هشي کِ ّش گًَِ هحشَیبر ًظیش ( آدسس ایٌششًشی – اػذاد – سلفي ثبثز – هَثبیل – ضؼش ٍ حشٍف
اًگلیجسی ٍ ّش صثبى دیگش ) داسًذ سا ثِ ساحشی ثشسسی کشدُ ٍ فمط ضوبسُ هَثبیل ّب سٍ دس چٌذ ثبًیِ ضٌبسبیی هی کٌیذ.

مىً ارسال وظیر تٍ وظیر از فایل:
اص ایي لسوز ضوب هیشَاًیذ هشي اس ام اس اخشػبغی هشفبٍر ثشای ضوبسُ ّبی هخشل

اسسبل کٌیذ کِ کبفی اسز فبیل ًوًَِ سا داًلَد

کشدُ ٍ ضوبسُ ٍ هشي ّبی خَد سا ٍاسد کٌیذ .

مىً پیامک َای دریافتی:
ایي هٌَ ّوبًگًَِ کِ اص ػٌَاًص هطخع اسز دیبهک ّبی سسیذُ ثِ ضوب سا ًوبیص هی دٌّذ .

مىً پیامک َای ارسالی:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ دیبهک ّبی اسسبلی سا ثب خضئیبر ثجیٌیذ.

ثشای هطبّذُ گضاسش اسسبل کبفی اسز اص هٌَ اثضاس ثش سٍی ایکَى

کلیک کشدُ ٍ اطالػبر ثِ غَسر صیش ًوبیص دادُ

ضذُ ٍ گضاسش اسسبل سٍ ثجیٌیذ.

ٍ ّوچٌیي ثشای دیذى ٍضؼیز ّش گضاسش یب داًلَد آى کبفی اسز طجك ػکس لجلی ثش سٍی سؼذاد هخبطجیي کلیک کشدُ سب
ٍاسد لسوز صیش ضَد
خشٍخی اکسل اص اسسبل ّب :ثشای داًلَد گضاسش هی سَاًیذ اص لسوز لشهض ضذُ دس سػَیش ٍ ثب کلیک ثش سٍی ایکَى فبیل اکسل
گضاسش سا داًلَد کٌیذ.
مىً پیامک َای پرکارترد:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ هشي دیبهک ّبی اسسب لی کِ صیبد اسشفبدُ هی کٌیذ دس سیسشن رخیشُ کٌیذ ٍ دس صهبى الصم ثب کلیک ثش سٍی لسوز
 2دس سػَیش صیش هشي ّب سا هطبّذُ کشدُ ٍ هشي خَد سا ثب دٍثبس کلیک کشدى ٍاسد کبدس هشي دیبم کَسبُ کٌیذ ٍ الذام ثِ اسسبل کٌیذ .اص
هضیز ّبی ایي لسوز ایي اسز کِ الصم ثِ سٌظین هدذد هشي دیبهک ًیسز ٍ احشوبل اضشجبُ سبیذی سا ثِ غفش هی سسبًذ.

مىـً مخاطبیه

مىً مخاطة جذیذ:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  ،ضوبسُ هَثبیل ٍ ایویل ضخع سا ٍاسد کشدُ ٍ ایي هخبطت سا ثِ گشٍّی اخشػبظ
دّیذ ( آهَصش سبخز گشٍُ دس اداهِ آهَصش هٌَ هخبطجیي ) ٍ دس ًْبیز ثب سیک صدى گشٍُ هَسد ًظش ٍ صدى گضیٌِ ثجز
اطالػبر هخبطت سا دس گشٍُ هشثَطِ رخیشُ کٌیذ.
مىً مخاطثیه جذیذ:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  ،ضوبسُ هَثبیل ٍ ایویل سؼذادی سا ثِ غَسر گشٍّی ٍاسد ٍ دس دٌل رخیشُ کٌیذ.
مىً لیست مخاطثیه:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ ضوبسُ ّبی ٍ گشٍُ ّب سا هطبّذُ کٌیذ ٍ اهکبى خسشدَ ضوبسُ ً ،بم یب ایویل ثشای اضخبظ ٍخَد داسد.
مىً گريٌ مخاطثیه:
اص ایي لسوز هی سَاًیذ ثشای گشٍُ هَسد ًظش خَد ػٌَاى اًشخبة کٌیذ ٍ ثب صدى ایٌشش کیجَسد یب گضیٌِ سجض سًگ افضٍدى گشٍُ
هخبطجیي گشٍُ خذیذ سا ایدبد کٌیذ ٍ طجك آهَصش ّبی لجلشش ثِ ایي گشٍُ ّب ضوبسُ ٍ اطالػبر اخشػبظ دّیذ ٍ ّوچٌیي
هی سَاًیذ اص ایي لسوز گشٍُ ّب سا حزف کٌیذ.
مىً يريد اطالعات از فایل :
اص ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ ضوب ّبی هَسد ًظش خَد سا کِ دس فبیل ٍخَد داسد ثِ گشٍُ هَسد ًظش خَد اًشمبل دّیذ ٍ ثشای ایي
هَسد کبفی اسز سیک گشٍُ هَسد ًظش سا صدُ ٍ اص لسوز فبیل اص گضیٌِ  Browseآدسس فبیل هَسد ًظش سٍ ٍاسد کشدُ ٍ گضیٌِ
ثجز سا ثضًیذ.
گضیٌِ ثجز ضوبسُ ّبی سکشاسی دس گشٍُ (ّبی) خذیذ :ثب سیک صدى ایي لسوز دس غَسسی کِ ضوبسُ ای سکشاسی ثبضذ اخبصُ
هی دّیذ آى ضوبسُ هدذد دس دٌل ٍ دس گشٍُ اًشخبة ضذُ ًیض ثجز ضَد.
ثشٍص سسبًی اطالػبر ضوبسُ ّبی سکشاسی :ایي هَسد ثشای گشٍُ ّب کبسثشد داسد کِ داسای ًبم ٍ ًبم خَاًَادگی  ،ایویل ٍ ضوبسُ
هَثبیل اسز کِ ثب سیک صدى ایي هَسد اطالػبر خذیذ هشثَ ثِ ایي ضوبسُ دس فبیل خبیگضیي اطالػبر لذیوی هی ضَد.

سَخِ :دس غَسسی کِ دس فبیل خذیذ ضوبسُ هَثبیل ثِ سٌْبیی ثبضذ ٍ لجالً ّویي ضوبسُ ثِ غَسر کبهل ( ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ،
ضوبسُ هَثبیل ٍ ایویل ) ٍاسد ضذُ ثبضذ دس ایي غَسر اطالػبر لجلی حزف ضذُ ٍ فمط ضوبسُ خذیذ خبیگشیي هی ضَد.
مىـً تبلیغات
مىً مته پیامک جذیذ:
ثشای اسشفبدُ اص ایي هٌَ حشوبً ثبیذ هشي سجلیغبسی کِ هی خَاّیذ اسسبل کٌیذ اص ایي هٌَ ًَضشِ ٍ اسسبل ثجز کٌیذ ٍ دس غَسر
سبییذ لبدس ثِ اسسبل آى اص هٌَ سجلیغبر ( ضوبسُ هَثبیل ّبی هَخَد دس دٌل ) خَاّیذ ثَد.

مىً لیست پیامک َای قاتل ارسال:
ثشای هطبّذُ هشي دیبهک ّبیی کِ سبئیذ ضذُ اًذ ٍ لبثل اسسبل ّسشٌذ ٍ ثِ طَس کلی هطبّذُ ٍضؼیز ّبی هشي دیبهک ّبی
سجلیغبسی سبییذُ ضذُ ٍ سد ضذُ اص ایي هٌَ هی سَاًیذ الذام کٌیذ.
مىً لیست ارسال َا:
ثشای هطبّذُ دیبهک ّبی اسسبل ضذُ اص طشیك هٌَ سجلیغبر یب ضوبسُ ّبی خَد دٌل ٍ ًوبیص خضئیبر دلیَسی هی سَاًیذ اص ایي
گضیٌِ الذام کٌیذ .هَاسد ٍ اثضاس ّبی ایي لسوز طجك هٌَ دیبهک ّبی اسسبل دس لجلشش هی ثبضذ کِ آهَصش آى اسائِ ضذُ اسز.

مىً ارسال کطًری:
ثشای اسسبل سجلیغبر ٍ اسشفبدُ اص ضوبسُ ّبی دائوی ٍ اػشجبسی اص ایي گضیٌِ اسشفبدُ هی ضَد دس ػکس صیش ایي لسوز ًوبیص
دادُ ضذُ اسز ٍ لسوز ّبی هخشل

ضوبسُ گزاسی ضذُ اسز کِ ثِ سشسیت اسشفبدُ سَضیح دادُ خَاّذ ضذ.

الصم ثِ یبداٍسی اسز کِ ثشای اسسبل سجلیغبر ٍ اسشفبدُ اص ایي گضیٌِ ٍ سبیش گضیٌِ ّبی هٌَ سجلیغبر اثشذا ثبیذ هشي سجلیغبر
ضوب هَسد سبئیذ لشاس ثگیشیذ سب ثشَاى سجلیغ سا اسسبل کشد .کِ گشفشي سبئیذیِ دس چٌذ هَسد لجل سش آهَصش دادُ ضذ.

 :1دس ایي لسوز ضوب ثبیذ ًَع سین کبسر ( دائوی یب اػشجبسی ) سا اًشخبة کٌیذ.
 :2دس ایي لسوز ضوب اسشبى هَسد ًظش خَد سا اًشخبة هی کٌیذ.
 :3دس ایي لسوز ضْش هَسد ًظش خَد سا اًشخبة هی کٌیذ .دلز کٌیذ فمط ثبیذ یک ضْش سا اًشخبة کٌیذ.
 :4دس ایي لسوز ضوبسُ ّبی هَخَد ًوبیص دادُ هی ضَد .هٌظَس اص  8-7-3-1دس سػَیش ثبال دس هَسد  4ایي اسز کِ ایي
اػذاد ثؼذ اص کذ هَثبیل لشاس داسد ٍ ضشٍع ضوبسُ ثب ایي اػذاد اسز ،ثِ ػٌَاى هثبل  09171یب  09178هی ثبضذ کِ ضوب هی
سَاًیذ یک یب سوبهی دیص ضوبسُ ّب سا اًشخبة کٌیذ.
:5دس ایي لسوز ثب صدى گضیٌِ هحبسجِ هخبطجیي سؼذاد ضوبسُ ّبی اًشخبة ضذُ دس لسوز  6هطخع هی ضَد(کبدس صسد سًگ)
 :6دس ایي لسوز سؼذاد ضوبسُ هَثبیل ّبی هَخَد دس دیص ضوبسُ ّبی اًشخبة ضذُ ًَضشِ هی ضَد.
 :7ثب کلیک سٍی ایکَى

هشي دیبهک ّبی سبئیذ ضذُ ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ ثب دٍثبس کلیک کشدى سٍی هشي هَسد ًظش ،

هشي ٍاسد کبدس هشي دیبهک هی ضَد.
 :8دس لسوز سؼذاد ضوب هی سَاًیذ هطخع کٌیذ کِ اص سؼذاد هَخَد ثِ چٌذ ضوبسُ هی خَاّیذ سجلیغ اسسبل کٌیذ.

 :9دس ایي هشحلِ دس لسوز غَسر حسبة اطالػبسی ًظیش
سؼذاد ضوبسُ ّب  ،سؼذاد غفحِ دیبهک سجلیغبسی ضوب ( دٍ سکِ ای
; دٍ غفحِ ) ٍ سؼشفِ اسسبل ضوب ٍ ّوچٌیي همذاس ضبسط دیبهک
هَسد ًیبص سا ًطبى هی دّذ .دس غَسسی کِ همذاس ضبسط هَسد ًیبص
اص هَخَد ضوب ثیطشش اسز ثبیذ یب دٌل سا ضبسط کشدُ یب سؼذاد
ضوبسُ ّبی اًشخبة ضذُ سا کوشش کٌیذ سب ثشَاًیذ اسسبل اًدبم
دّیذ.

 :10دس ایي لسوز ضوب ثبیذ ًحَُ اًشخبة ضوبسُ ّب ( ًحَُ اسسبل ) سا سٌظین کٌیذ.
سػبدفی :دس ایي سٍش سیسشن ثِ غَسر سًذٍم یب ثِ ػجبسسی ضبًسی ضوبسُ ّبیی سا اص سؼذاد اًشخبة ضذُ اًشخبة هی کٌذ.
سشسیجی :دس ایي سٍش ضوبسُ ّب ثِ سشسیت اسسبل هی ضَد ٍ هضیز ایي سٍش ایي اسز کِ دس اًدبم سشی ثؼذی سجلیغبر هی
سًَیذ ثِ اداهِ ضوبسُ ّب اس ام اس ثذّیذ ٍ دس ٍالغ ثِ ضوبسُ ّبی سکشاسی اسسبل ًوی ضَد.
سَضیحبر ثیطشش دس ایي هَسد دس غفحِ ثؼذ.

ّوبًطَس کِ دس سػَیش ثبال هی ثیٌیذ ثشای هثبل اص سؼذاد ضوبسُ ّب هب سؼذاد  14500ضوبسُ سا اًشخبة کشدین  .دس لسوز ًحَُ
اسسبل گضیٌِ سشسیجی سا اًشخبة کشدین ٍ لسوز ضشٍع اص سدی
ضوب سب ضوبسُ  14500اًشخبة ضَد ٍ ثِ ایي سدی

ػذد  1سا ٍاسد هی کٌین کِ اص اٍلیي ضوبسُ اص هدوَع 148983

ّب اسسبل ضَد ٍ .اگش ثشای سشی ثؼذ ثبص خَاسشیذ اس ام اس اسسبل کٌیذ

کبفی اسز ًحَُ اسسبل سا سشسیجی اًشخبة کشدُ ٍ ضشٍع اص سدی

سا  14501اًشخبة کٌیذ سب ثِ سؼذاد اًشخبثی ایي سشی اسسبل

ضَد ٍ .دس سشی ّبی ثؼذی ًیض ثِ ّویي غَسر .ثِ ػجبسسی اگش ایي سشیغ ضوب  5000سب ضوبسُ سا اًشخبة کشدیي ثشای سشی
سَم ثبیذ اص اداهِ هدوَػِ دٍ سشی لجلی کِ ( ) 5000 + 14500ضوبسُ ثَدُ اسز سا اًشخبة کٌیذ ٍ دس ضشٍع اص سدی
 19501سا ٍاسد کٌیذ.

 :11صهبى اسسبل سا هی سَاًذ یِ سِ حبلز اًشخبة کشد
ّویي حبال :ثب اًشخبة ایي گضیٌِ اس ام اس ّب دس ّویي لحظِ ٍ ثب فطشدى گضیٌِ ثجز ( هَسد  )13اسسبل هی ضَد.
اسسبل دس آیٌذُ :دلیمبً هطبثِ اسسبل صهبًذاس ّسز کِ دس هٌَ ّبی لجشش آهَصش دادین ٍ ثب ایي گضیٌِ هی سَاًیذ سبسیخ ٍ سبػز
هَسد ًظش خَد سا سٌظین کٌیذ ( لبثل اسشفبدُ ثشای یبداٍس – سبسیخ سَلذ – اصدٍاج – یبداٍس ثیوِ ٍ .) ...
ثشًبهِ سیضی :دس ایي سٍش ًیض هی سَاًیذ ثِ سِ حبلز الذام ثِ اسسبل کٌیذ

ّش سبػز :دس غَسسی کِ ایي گضیٌِ سا اًشخبة اص سبػشی کِ اس ام اس سٌظین هی ضَد ثِ فبغلِ صهبًی یک سبػز ثِ یک
سبػز ثِ سؼذاد دیبهکی کِ دس کبدس هشثَطِ ٍاسد هی کٌیذ  ،اص هدوَػِ سؼذاد اًشخبة ضذُ ( ) 14500طجك هثبل لجل ثِ غَسر
اسَهبسیک اسسبل هی ضَد ٍ .الصم ثِ یبداٍسی اسز کِ ّش سبػز ثِ ّوبى سؼذاد ضوبسُ اًشخبثی لجلی اسسبل هی ضَد ٍ ثِ ػجبسسی
اسسبل سکشاس هی ضَد.
ّش سٍص :دس ایي سٍش سؼذاد ٍاسد ضذُ دس کبدس هشثَطِ ّش سٍص دس سبػشی کِ سٌظین کشدُ ایذ اسسبل هی ضَد  ،هثالً اگش دس کبدس
 5000سا ٍاسد کٌیذ ٍ سبػز اسسبل  9ثبضذ ّش سٍص سبػز  9غجح ثِ سؼذاد  5000ضوبسُ اص سؼذاد اغلی اًشخبثی کِ دس ایي
هثبل  14500ضوبسُ اسز اسسبلی خَاّیذ داضز ٍ هدذد سٍص ثؼذ ثِ ّویي ضوبسُ ّب ّوبى هشي سا دس سبػز سٌظین ضذُ هی
کٌذ.
ّش ّفشِ :دس ایي سٍش سؼذاد ٍاسد ضذُ ّش ّفشِ دس سٍص ٍ سبػز اًشخبثی اسسبل هی ضَد ٍ ّفشِ ثؼذ ًیض ثِ ّوبى ضوبسُ ّب
هدذد دس سبػز سٌظین ضذُ اسسبل هی کٌذ.

مىً ارسال مىطقٍ ای:
ایي هٌَ ثش اسبس هٌطمِ یب کذ دسشی ثَدُ  ،ضوب ثب اًشخبة ایي گضیٌِ  ،ثِ غَسر دیطفشؼ ست اًشخبة کذ دسشی سا خَاّیذ دیذ
کِ هطبثك هٌَ لجلی اثشذا اسشبى هَسد ًظش ٍ ثؼذ ضْش ٍ ثؼذ اًشخبة هحلِ اسز ٍ دس ًْبیز ثب صدى هحبسجِ هخبطجیي سؼذاد ضوبسُ
ّبی هَخَد سا هطبّذُ خَاّیذ کشد  ،ثمیِ هَاسد ّن هطبثك ثب آهَصش هٌَ اسسبل کطَسی اسز.
الصم ثِ یبداٍسی ّسز ایي لسوز فمط ثشای هٌبطك هَخَد دس لیسز کبسثشد داسد ٍ ثشای اسسبل کطَسی ثبیذ اص هٌَ اسسبل
هٌطمِ ای کل کطَس اسشفبدُ کشد.
ست ٍاسد کشدى کذ دسشی :دس ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ کذ دسشی هٌبطك هَخَد دس لیسز سا ٍاسد کٌیذ  ،هثالً ثب اًشخبة سْشاى دس
کبدس ثبال ٍ ثب ٍاسد کشدى کذ دسشی  2سب  10سلن سؼذاد هخبطجیي هَخَد سا هطبّذُ کشدُ ٍ ٍ طجك آهَصش دادُ ضذُ الذام ثِ
اسسبل کٌیذ .
الصم ثِ یبداٍسی ّسز ایي لسوز فمط ثشای هٌبطك هَخَد دس لیسز کبسثشد داسد ٍ ثشای اسسبل کطَسی ثبیذ اص هٌَ اسسبل
هٌطمِ ای کل کطَس اسشفبدُ کشد.
مىً ارسال مىطقٍ ای کل کطًر:
ایي هٌَ ثش اسبس هٌطمِ یب کذ دسشی کل هشاکض اسشبى ّب ثَدُ  ،ضوب ثب اًشخبة ایي گضیٌِ  ،ثِ غَسر دیطفشؼ کبدس کذ دسشی سا
هی ثیٌیذ کِ هی سَاًیذ  2سب  5سلن کذ دسشی سا ٍاسد کٌیذ ٍ هطبثك آهَصش الذام ثِ اسسبل کٌیذ.
مىً ارسال تالیا:
دس ایي هٌَ  352779ضوبسُ هَثبیل سبلیب ٍخَد داسد( ثذٍى دسشِ ثٌذی ضْشی ٍ اسشبًی ) کِ هی سَاًیذ طجك آهَصش الذام ثِ
اسشفبدُ ًوبئیذ.
مىً ارسال مطاغل:
دس ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ اص لسوز اٍل اثشذا گشٍُ ضغلی هَسد ًظش سا اًشخبة کٌیذ ٍ دس کبدس ثؼذی ػٌبٍیي ضغلی سا
هطبّذُ کشدُ ٍ اًشخبة کٌیذ ٍ ثؼذ گضیٌِ هحبسجِ هخبطجیي سا صدُ ٍ طجك آهَصش الذام ثِ اسسبل کٌیذ.

مىـً مسابقه ي وظزسىجی

مىً مساتقٍ  /وظرسىجی جذیذ:
دس ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ هسبثمِ یب ًظش سٌدی سٌظین کٌیذ ٍ ثشای ایي هٌظَس سَضیحبر الصم سا دس اداهِ آهَصش ثخَاًیذ.

دس ایي لسوز سَال هَسد ًظش خَد سا هی ًَیسیذ:
سَضیحبر الصم دس هَسد خَاة سا ایٌدب ثٌَیسیذ

ال

خَاة :هثالً خَة – ثذ – هشَسط یب ّش چیض دیگش

ًَع:دس ایي لسوز ضوب هطخع هی کٌیذ کِ هسبثمِ ثبضذ یب ًظشسٌدی
سَال :دس ایي لسوز ضوب سَال خَد سا هطشح هی کٌیذ  ،ثِ ػٌَاى هثبل ً :ظش ضوب دس هَسد دیطشفز سین هلی ٍالیجبل ایشاى
ضشح:دس ایي لسوز ّن سَضیحبسی کِ ثِ ضفبفشش ضذى خَاة ثشای ضشکز کٌٌذُ ّب کوک کٌذ.
سبسیخ ضشٍع :صهبى ضشٍع هسبثمِ یب ًظش سٌدی سا هطخع هی کٌیذ  ،هثالً  1392/08/11سبػز  8غجح
سبسیخ دبیبى :صهبى دبیبى هسبثمِ یب ًظش سٌدی سا هطخع هی کٌیذ  ،هثالً  1392/08/11سبػز  12ظْش
اسسبل دبسخ ثِ دیبهک ّبی لبثل لجَل :دس غَسسی کِ ایي سیک سا ثضًیذ کبدسی صیش ایي گضیٌِ ًوبیص دادُ هی ضَد کِ هی
سَاًیذ هشي هَسد ًظش خْز اسسبل سا هطخع کٌیذ ( .ثِ دلیل ایٌکِ سب دبیبى هسبثمِ ٍ ًظش سٌدی ًجبیذ خَاة دسسز هطخع
ضَد ثْشش اسز ایي لسوز سا سیک ًضًیذ).

اسسبل ساٌّوب ثِ دیبهک ّبی غیش لبثل لجَل :دس غَسسی کِ ایي سیک سا ثضًیذ کبدسی صیش ایي گضیٌِ ًوبیص دادُ هی ضَد کِ
هی سَاًیذ هشٌی ًَضشِ ،کِ ثِ افشادی کِ دس هسبثمِ خَاة اضشجبُ سا اسسبل کشدُ اًذ اسسبل ضَد یب ثِ ػجبسسی اًْب سا ساٌّوبیی
کٌیذ سب ضبًس دٍثبسُ ای داضشِ ثبضٌذ (.ثِ طَسی کلی ثشای حفظ اسشبًذاسد هسبثمِ فؼبل کشدى ایي گضیٌِ ًیض دیطٌْبد ًوی ضَد)
لجَل چٌذ دیبهک اص یک ضوبسُ :دس غَسسی کِ ایي سیک سا ثضًیذ یک ضوبسُ خط هی سَاًذ چٌذیي خَاة سا اسسبل کٌذ کِ ثبص ّن
ثب سَخِ ثِ سػبیز لَاًیي ٍ اسائِ یک هسبثمِ اسشبًذاسد فؼبل کشدى ایي گضیٌِ ًیض دیطٌْبد ًوی ضَد.
گسیىٍ َا:
کذ گضیٌِ  :هٌظَس ػذد یب حشفی اسز کِ ضشکز کٌٌذُ دس هسبثمِ یب ًظش سٌدی ثبیذ اسسبل کٌذ  ،هثالً  -2-1ال

–ج -Aیب ّش

هشي دیگش ٍ چٌبًچِ ایي فیلذ سا خبلی ثگزاسیذ سیسشن ثطَس خَدکبس کذ گضیٌِ سا اص سلن  1سب سؼذاد گضیٌِ ّب سخػیع هی دّذ .
ػٌَاى گضیٌِ  :هٌظَس هشي کذ گضیٌِ اسز کِ ثِ ػجبسسی خَاة ّن گفشِ هی ضَد .هطبثك هثبل صیش
کذ گضیٌِ  :ال

ػٌَاى گضیٌِ :خَة

کذ گضیٌِ :ة

ػٌَاى گضیٌِ :ثذ

کذ گضیٌِ :ح

ػٌَاى گضیٌِ :ػبلی

دس حبل ػبدی فمط دٍ گضیٌِ ٍخَد داسد کِ ثشای افضایص گضیٌِ ّب هی سَاًیذ سٍی ایکَى

کلیک کٌیذ سب گضیٌِ ّبی

ثیطششی سا ثشَاًیذ فؼبل کٌیذ ٍ .دس آخش گضیٌِ ثجز سا ثضًیذ.
مىً مساتفات  /وظرسىجی َا:
دس ایي لسوز لیسز هسبثمِ یب ًظشسٌدی ّب ًوبیص دادُ هی ضَد .کِ اطالػبر ضشٍع ٍ دبیبى ٍ سَاالر ٍ سؼذاد گضیٌِ ّب ٍ
ضوبسُ خط هَسد اسشفبدُ ثشای آى هسبثمِ یب ًظش سٌدی سا هی سَاًیذ ثجیٌیذ.

هی سَایٌذ ثشای هطبّذُ سؼذاد افشاد دبسخ دٌّذُ ثِ گضیٌِ ّبی هخشل

سا ثب کلیک کشدى سٍی ایکَى

خضئیبر سا ثجیٌیذ.

سَخِ:
ثِ دلیل افضایص اهکبًبر ایي لسوز حزف ٍ ٍیشایص هسبثمِ ٍ ًظشسٌدی (دس حبل حبضش) ٍخَد ًذاسد  ٍ .اگش سٍی دبکز ًبهِ
اص لسوز اثضاس کلیک کٌیذ کبدسی ًوبیص دادُ هی ضَد کِ هجٌی ثش خشیذ هبطٍل هسبثمِ ٍ ًظشسٌدی اسز کِ لطفبً گضیٌِ خشیذ
سا ًضًیذ .سب اهکبًبر ثِ طَس کبهل ثشًبهِ ًَیسی ضَد.

مىـً پاسخگًی خًدکار
مىً پاسخگًی خًدکار:
دس ٍالغ ایي لسوز سا ثب ًبم ّبی هٌطی دیبهکی یب دبسخگَیی َّضوٌذ ًیض هی ضٌبسٌذ.

کلیذ ٍاطُ ّب :هٌظَس اص کلیذٍاطُ ،کلوِ یب ػجبسسی اسز کِ ضشکز کٌٌذگبى هی ثبیسز آى سا اص طشیك دیبهک ثِ ضوبسُ
هطخع ضذُ اسسبل ًوبیٌذ .هثالً ساٌّوب )  ) helpیب ّش ػجبسسی دیگش.
دلز کٌذی دس غَسسی کِ چٌذ کلیذ ٍاصُ داسیذ حشوب اص | ثشای خذاسبصی اسشفبدُ کٌیذ ٍ دلز کٌیذ اٍلیي ٍ آخشیي لسوز ثبیذ
کلوِ ثبضذ ٍ | ضشٍع کٌٌذُ یب دبیبى دٌّذُ ًجبضذ ٍگشًِ ثِ سوبهی دیبهک ّبی دسیبفشی ایي دبسخ سٌظین ضذُ اسسبل هی ضَد
دبسخ :ایي لسوز هشٌی سا کِ هی خَاّذ ثؼذ اص اسسبل کلوِ یب ػجبسر هَسد ًظش سَسط افشاد  ،ثشای آًْب اسسبل ضَد سا
هی ًَیسیذ.
سبسیخ ضشٍع :صهبى ضشٍع هسبثمِ یب ًظش سٌدی سا هطخع هی کٌیذ  ،هثالً  1392/08/11سبػز  8غجح
سبسیخ دبیبى :صهبى دبیبى هسبثمِ یب ًظش سٌدی سا هطخع هی کٌیذ  ،هثالً  1392/08/11سبػز  12ظْش
ثؼذ اص ٍاسد کشدى اطالػبر فَق ثشای فؼبل ضذى ثبیذ گضیٌِ ثجز سا ثضًیذ.

مىً لیست پاسخ َای خًدکار:
دس ایي لسوز ّن هی سَاًیذ لیسز دبسخ ّبی سٌظین ضذُ سا ثب اطالػبر ثجٌیذ.
سَخِ:
ایي لسوز حزف ٍ ٍیشایص ًذاسد ٍ ثضٍدی اضبف خَاّذ ضذ.

مىً تزاکىش های مالی

مىً تراکىص َای حساب اصلی:
دس ایي لسوز هی سَاًیذ سشاکٌص ّبی حسبة اغلی سا ثجیٌیذ

مىً تراکىص َای حساب پیامک:
دس ایي هٌَ سشاکٌص ّبی کبّص ٍ افضایص حسبة دیبهک ثب خضئیبر سؼذاد (اسسبل ،دسیبفز) ٍ سبسیخ ٍ هجلغ کسش ضذُ یب اضبف
ضذُ لبثل هطبّذُ اسز.

مىً پرداخت َای تاوکی ضما:
دس ایي لسوز لیسز دشداخز ّبی ٍاسیضی ثِ حسبة ضوب هطخع اسز.
مىً پرداخت َای آوالیه ضما:
دس ایي لسوز لیسز دشداخز ّبی آًالیي ضوب هطخع اسز.
مىً پرداخت َای تاوکی مطتریان:
دس ایي لسوز لیسز دشداخز ّبی ٍاسیضی ثِ حسبة هطششیبى هطخع اسز.
مىً پرداخت َای آوالیه مطتریان:
دس ایي لسوز لیسز دشداخز ّبی آًالیي هطششیبى هطخع اسز.
مىً ضارش اعتثار:
دس ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ حسبة اغلی خَد (حسبة کبسثشی ) سا ثِ طجك ػکس صیش ثِ دٍ غَسر ضبسط کٌیذ.
هَاسد اسشفبدُ ضبسط حسبة اغلی :خشیذ آًالیي هبطٍل ّبی غیش فؼبل  ،خشیذ خط اخشػبغی – سجذیل اػشجبس ثِ ضبسط دیبهک

ثجز فیص یبًکی :ایي لسوز ثشای هَالؼی کِ اص دسگبُ آًالیي سبیز ثشای دشداخز اسشفبدُ ًکشدُ ایذ ثبیذ دش کٌیذ..
ًبم ثبًکً :بم ثبًک حسبة هب کِ ٍخِ سا ٍاسیض کشدیذ  ،هثل ثبًک دبسسیبى – هلی – هلز ٍ ...

ًبم ٍ کذ ضؼجِ :کذ ضؼجِ سا غَسسی کِ هی داًیذ ٍاسد کٌیذ دس غیش ایٌػَسر ٍ 0000اسد کٌیذ
ضوبسُ فیص :ضوبسُ لشهض سًگ سٍی فیص ٍاسیضی یب ضوبسُ سّگیشی کبسر ثِ کبسر
سبسیخ دشداخز :سبسیخ ٍاسیض ٍخِ
هجلغ :هجلغ ٍاسیضی ثِ سیبل
سَضیح :دس غَسسی کِ ًیبص ثِ سَضیح دادى داسیذ  ،دس ایي لسوز ثٌَیسیذ ٍ .دس آخش گضیٌِ رخیشُ سا ثضًیذ  ،ایي فشم ضوب ثِ
دسز هب خَاّذ سسیذ ٍ ثؼذ اص چک کشدى غحز اطالػبر ٍ سبئیذ دٌل ضوب ثب سَخِ ثِ هجلغ ٍاسیضی ضبسط خَاّذ ضذ.
دشداخز آًالیي :ثب اًشخبة ایي گضیٌِ ضوب هی سَاًیذ ثِ غَسر آًالیي حسبة خَد سا ضبسط ًوبئیذ..

هجلغ :دس ایي لسوز هجلغ خَد سا ثِ سیبل ٍاسد هی کٌیذ
دشداخز آًالیي :دس ایي لسوز ثبًک هلز یب دبسسیبى سا اًشخبة کشدُ ٍ گضیٌِ ثجز سا ثضًیذ
ثِ ثبًک هشثَطِ ٍغل هی ضَد ( ضوبسُ  16سلوی کبسر ٍ سهض دٍم ایٌششًشی ٍ سهض سَم یب ّ ٍ cvv2وچٌیي سبسیخ اًمضب کبسر
خَد سا الصم داسیذ ) ٍ ثؼذ اص دشداخز حسبة ضوب ضبسط خَاّذ ضذ.
مىً ضارش اعتثار پیامک:
ایي هٌَ ثشای افضایص هَخَد ضبسط دیبهکی ضوب اسز ٍ ،لی الصهِ آى ایي اسز کِ دس دٌل خَد ضبسط حسبة اغلی داضشِ ثبضیذ
سب ثشَاًیذ ثِ ضبسط دیبهک سجذیل کٌیذ ٍ ثشای ایي هَسد ثبیذ هشحلِ لجل سا اًدبم دّیذ  ،فشؼ ثش ایي اسز کِ هجلغی سا اص سٍش
لجل ضبسط خشیذُ ایذ ٍ اکٌَى ثب صدى هٌَ ضبسط اػشجبس دیبهک ٍاسد لسوز صیش هی ضَیذ.

هَخَدی حسبة:هجلغی حسبة اغلی ضوب اسز کِ ًوبیص دادُ هی ضَد ( حشوبً ثبیذ دس ایي لسوز هَخَدی داضشِ ثبضیذ)
هجلغ:هجلغی سا کِ هی خَاّیذ ثِ ضبسط دیبهک سجذیل کٌیذ ثِ سیبل ٍاسد کشدُ ٍ گضیٌِ ثجز سا ثضًیذ.

مىً تىظیمات

مىً تروذیىگ:
دس ایي هٌَ ضوب هی سَاًیذ اطالػبر خَد سا سٌظین کٌیذ
ًبهِ داهٌِ:دس ایي لسوز ضوب هدبص ثِ ًَضشي آدسس ٍسٍد
ثِ دٌل خَد ّسشیذ کِ ثْششیي حبلز سٌظیوبر ادسس اص
طشیك سبثذاهیي اسز.
ثْششیي حبلز سٌظیوبسی اسز کِ سَسط هب ثشای ضوب اًدبم
دادُ ضذُ اسز ٍ ثْشش اص ایي لسوز سا دسز ًضًیذ.

لَگَ :ضوب ثب صدى گضیٌِ  Browseهی سَاًیذ ػکسی دس
اًذاصُ  60*200سا ثب فشهز ّبی  GIF-PNGاًشخبة کشدُ
ٍ ثشای ٍسٍدی لسوز کبسثشاى ٍ داخل دٌل لشاس دّیذ.

ػٌَاى غفحِ :ػٌَاًی کِ دس سبیشل ثبس هشٍسگش ّب ًوبیص
دادُ هی ضَد.
خَضبهذگَیی :هشي خَضبهذگَیی کِ دس سوز چخ لسوز
صهبى ٍسٍد ثِ دٌل ًوبیص دادُ هی ضَد.
کذی سایز :اطالػبر هشثَ ثِ کذی سایز ٍ اطالػبر سوبس
سبیش لیٌک ّب :ایي لسوز دس حبل حبضش لبثل اسشفبدُ
ًیسز .
سَضحبر هشٍثط ثِ سٌظیوبر دسگبُ دس غفحِ ثؼذی اٍسدُ
ضذُ اسز.

دسٍاصُ ّبی دشداخز آًالیي :ایي لسوز ثشای سٌظیوبر سشهیٌبل ای دی (هشچٌذ ای دی) اسز کِ ثشای اسشفبدُ اص دسگبُ اخشػبغی خَد
ضوب ثبیذ ای دی  5.144.130.240سا ثِ ثبًک هؼشفی کٌیذ.
کذ دزیشًذُ ثبًک سبهبى :ایي لسوز ثشای دسگبُ سبهبى اسز ٍ
ضوب ثب ٍاسد کشدى کذ خَد هی سَاًیذ دسگبُ آًالیي سبهبًِ سا
ثشای دشداخز آًالیي کبسثشاى خَد فؼبل کٌیذ.
کذ دزیشًذُ ثبًک دبسسیبى :ایي لسوز ثشای دسگبُ دبسسیبى
اسز ٍ ضوب ثب ٍاسد کشدى کذ خَد هی سَاًیذ دسگبُ آًالیي
سبهبًِ سا ثشای دشداخز آًالیي کبسثشاى خَد فؼبل کٌیذ.
کذ دزیشًذُ ثبًک هلز :ایي لسوز خْز ٍاسد کشدى سشهیٌبل
ای دی ثبًک هلز اسز کِ اص طشف ثبًک دسیبفز کشدُ ایذ.
ضٌبسِ کبسثشی :ایي لسوز ًبم یب یَصسی کِ اص طشف ثبًک
دسیبفز کشدُ ایذ سا ٍاسد هی کٌیذ.
سهض ػجَس :ایي کبدس ًیض سهض ػجَس یب ّوبى دسَسد سا کِ اص طشف ثبًک هلز ثشای ضوب ایویل ضذُ اسز سا ٍاسد هی کٌیذ .سب دسگبُ فؼبل
ضَد.
یبداٍسی هی ضَد دس غَسسی کِ هی خَاّیذ اص دسگبُ ّبی هب اسشفبدُ کٌیذ سٌظیوبر الصم سا دسز ًضًیذ ٍ هطبثك ضکل ثبضذ.

مىً اطالعات کارتر:
دس ایي لسوز اطالػبر ضوب ًَضشِ ضذُ اسز  ،ایویلی کِ ٍاسد ضذُ اسز خْز دسیبفز دسخَاسز ّبی دطشیجبًی کبسثشاى اسز کِ اص دٌل
خَد اسسبل هی کٌٌذ  ،دس الصم اسز ایویل فؼبلی سا کِ اسشفبدُ هی کٌیذ دسج کٌیذ.

مىً تغییر آدرس اوتقال ترافیک:
دس ایي لسوز ضوب هی سَاًیذ سٌظیوبر یَ اس ال  urlخَد سا سغییش دّیذ.

ٍلشی دیبم کَسبّی ثِ ّش یک اص ضوبسُ ّبی سخػیع یبفشِ ضوب اسسبل هی ضَد ،دس اص سبییذ غحز ضوبسُ ،اطالػبر
دیبم کاَسبُ کِ ضبهل ضوبسُ فشسشٌذُ  ،هشي دیبم ،ضوبسُ ضوب ٍ کذ اهٌیشی هی ثبضاذ ثِ آدسس ایٌشااشًشی ) (URLکِ
هطخع کشدُ ایذ ثػَسر  POSTاسسبل هی ضَد .ثشای ًوًَِ :
http://www.yourdomain.com/sms/receive_sms.php

مىً تغییر رمس عثًر:

دس ایي لسوز هی سَاًیذ سهض ػجَس خَد سا سغییش دّیذ.
یبداٍسی هی ضَد سهض ػجَس ضوب ّوبى سهض ٍثسشٍیس اسز.

