
 آموزش پنل نمایندگی سامانه اس ام اس برتر

ی ارا زده و از منوهامکانات سامانه کافی است وقتی وارد سایت ما شدین , از منو های باالی سایت گزینه  پنل خودبرای ورود با 

 .را بزنیدورود به سامانه جدید باز شده گزینه 

 

.را بزنیدورود زیر می شود که کافی است یوزر و پسورد خود را وارد کنید و گزینه  صفحه عد از آن وارد ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .نمایش داده می شود "یدشدشما با موفقیت وارد سیستم  "پیام ،در صورتی که اطالعات وارد شده را درست وارد کنید 



 اطالعیه ها

 ستا نوشته می شود که بهتر) مشکل یا تاخیر در ارسال و گزارش های خطوط ( در این قسمت اطالعیه های مربوط به خبر ها و مشکالت 

 این قسمت چک شود.، هر در هر بار ورود به پنل 

 

  خالصه اعتبار

 اطالعاتی از موجودی حساب  کاربری و در این قسمت

حساب پیامکی و اطالعاتی ارسال و دریافت و همچنین نوع 

پنل شما مشخص شده است و قابلیا شارژ از این قسمت نیز 

  وجود دارد.

 

 

 

 شماره های اختصاصی یافته 

همراه با تعرفه  اهدر این قسمت اطالعات کامل شماره 

پیامک فارسی و انگلیسی حساب شده برای پنل شما در این 

 . استقابل مشاهده  قسمت 

 

 

  ماژول های فعال

در این قسمت لیست ماژول های فعال شما نمایش داده 

شده است و جزئیات انقضا آن نیست مشخص است که 

بعد از گذشت تاریخ ثبت شده آن ماژول غیر فعال 

 خواهد شد

که به صورت استاندارد تاریخ یکساله دارد که شروع تا 

 پایان زمان استفاده از پنل است.

 

 

 

 منو ارسال پیامک:

در  و نها خیلی زیاد نیست استفاده کنیدآکه می خواهید به یک یا چندین نفر ارسال شود که تعداد از این قسمت می توانید پیامک هایی 

ماره ش ،از شماره شماره ها را طبق راهنمایی که زیر کادر نوشته شده است درج کنید و در کادر شماره های موبایل مخاطب )مخاطبین ( کادر 

پیام  متنو در کادر  "در صورتی که یک خط دارید به صورت پیش فرض نمایش داده می شود"را انتخاب کرده ) شماره خط ( ارسال کننده 

 و گزینه ارسال را بزنید. یز متن خود را تایپ یا وارد کنیدن کوتاه 

پیامک هاو ـمن  



کلیک  در صورتی که می خواهید پیامک شما در زمان یا روز خاصی ارسال شود از قسمت ارسال زماندار روی ایکون ارسال زماندار: 

و برای لغو ارسال های  کنید و زمان و روز مورد نظر خود را انتخاب و گزینه ارسال را بزنید , پیامک شما در صف ارسال قرار خواهد گرفت.

 شما برگشت داده شود. صورت اتوماتیک بهموجود در صف ارسال باید آنها را حذف کنید تا هزینه به 

 

 منو ارسال گروهی:

اده            دمنو مخاطبین که آموزش این مورد در ارسال کنید  اینپورت کرده ایدانید  به  شماره هایی که از فایل به پنل از این قسمت می تو

 می شود

 

 

 

 

گروه مورد نظر را که تعداد مخاطبین هم نمایش می دهند را  1طبق عکس شماره کافی است از قسمت گروه های مخاطبین ارسال گروهی: 

روی  2عکس شماره  قطب،  دقبالً ذخیره کردیکاربرد پیامک های پرتیک زده  و متن پیامک خود را نوشته یا اگر متن پیامک در قسمت 

 کنید.ایکون مربوطه کلیک کنید و متن خود را انتخاب کنید و ارسال 

 

 ارسال زماندار دقیقاً مطابق با ارسال تکی زماندار است که آموزش این مورد در قبلتر نوشته شده است. ارسال زماندار گروهی:

 

 از فایل:پیامک منو ارسال 

یست و ن )گروه مخاطبین( کرده و نیازی به گروه سازی بارگذاریقسمت شما می توانید به صورت مستقیم  شماره های را از فایل  از این

طبق عکس زیر شماره ها شناسایی و آدرس فایل مورد نظر رو وارد کرده    Browseاز گزینه فایل برای این منظور کافی است از قسمت 

 و بقیه مراحل نیز طبق آموزش های قبلی انجام دهید. می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منو ارسال نظیر به نظیر از فایل:



از این قسمت شما میتوانید اس ام اس های مختلف برای شماره های مختلف ارسال کنید که کافی است فایل نمونه را دانلود کرده و شماره 

 و متن های خود را وارد کنید .

 منو پیامک های دریافتی:

 که مشخص است پیامک های رسیده به شما را نمایش می دهند . از این همانگونه

 منو پیامک های ارسالی:

 ک های ارسالی را با جزئیات ببینید.مقسمت می توانید پیااز این 

 

 



کلیک کرده و اطالعات  به صورت زیر نمایش داده        برای مشاهده گزارش ارسال کافی است از منو ابزار بر روی ایکون 

 گزارش ارسال رو ببینید. شده و

     

 

 

و همچنین برای دیدن وضعیت هر گزارش یا دانلود آن کافی است طبق عکس قبلی بر روی تعداد مخاطبین کلیک کرده تا 

 وارد قسمت زیر شود

 

برای دانلود گزارش می توانید از قسمت  قرمز شده در تصویر و با کلیک بر روی ایکون فایل اکسل خروجی اکسل از ارسال ها: 

 .گزارش را دانلود کنید

 منو پیامک های پرکاربرد:

از این قسمت می توانید متن پیامک های ارسالی که زیاد استفاده می کنید در سیستم ذخیره کنید و در زمان الزم با کلیک بر روی قسمت 

زیت مکنید و اقدام به ارسال کنید. از متن پیام کوتاه در تصویر زیر متن ها را مشاهده کرده و متن خود را با دوبار کلیک کردن وارد کادر  2

 های این قسمت این است که الزم به تنظیم مجدد متن پیامک نیست و احتمال اشتباه تایپی را به صفر می رساند.

 

 

 

 

 



 

 :مخاطب جدیدمنو 

 قسمت می توانید نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل شخص را وارد  کرده و این مخاطب را به گروهی اختصاصاین از 

و در نهایت با تیک زدن گروه مورد نظر و زدن گزینه ثبت اطالعات منو مخاطبین ( ) آموزش ساخت گروه در ادامه آموزش دهید 

 مخاطب را در گروه مربوطه ذخیره  کنید.

 منو مخاطبین جدید:

 وارد  و در پنل ذخیره کنید. گروهی قسمت می توانید نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل تعدادی را به صورت این از

 منو لیست مخاطبین:

 قسمت می توانید شماره های و گروه ها را مشاهده کنید و امکان جستجو شماره ، نام یا ایمیل برای اشخاص وجود دارد. این زا

 منو گروه مخاطبین:

زودن گروه افیا  گزینه سبز رنگ اینتر کیبورد انتخاب کنید و با زدن عنوان قسمت می توانید برای گروه مورد نظر خود  این از

  دهید و همچنین            و طبق آموزش های قبلتر به این گروه ها شماره و اطالعات اختصاص  گروه جدید را ایجاد کنید مخاطبین

 می توانید از این قسمت گروه ها را حذف کنید.

 منو ورود اطالعات از فایل :

مورد نظر خود انتقال دهید و برای این  قسمت شما می توانید شما های مورد نظر خود را که در فایل وجود دارد به گروهاین از 

آدرس فایل مورد نظر رو وارد کرده و گزینه    Browseاز گزینه فایل مورد کافی است تیک گروه مورد نظر را زده و از قسمت 

 ثبت را بزنید.

ری باشد اجازه                ای تکرا با تیک زدن این قسمت در صورتی که شمارهگزینه ثبت شماره های تکراری در گروه )های( جدید: 

 می دهید آن شماره مجدد در پنل و در گروه انتخاب شده نیز ثبت شود.

دارد که دارای نام و نام خوانوادگی ، ایمیل و شماره   داین مورد برای گروه ها کاربربروز رسانی اطالعات شماره های تکراری: 

 ین  اطالعات قدیمی می شود.مربوط به این شماره در فایل جایگزموبایل است که با تیک زدن این مورد اطالعات جدید 

 

شماره  ) نام و نام خانوادگی ،توجه: در صورتی که در فایل جدید شماره موبایل به تنهایی باشد و قبالً همین شماره به صورت کامل 

 جدید جایگرین می شود.وارد شده باشد در این صورت اطالعات قبلی حذف شده و فقط شماره موبایل و ایمیل ( 

 

 منو متن پیامک جدید:

در صورت تایید  و ثبت کنیدبرای استفاده از این منو حتماً باید متن تبلیغاتی که می خواهید ارسال کنید از این منو نوشته و ارسال 

 خواهید بود.از منو تبلیغات ) شماره موبایل های موجود در پنل ( قادر به ارسال آن 

 

مخاطبینو ـمن  

تبلیغاتو ـمن  



 منو لیست پیامک های قابل ارسال:

مشاهده متن پیامک هایی که تائید شده اند و قابل ارسال هستند و به طور کلی مشاهده وضعیت های متن پیامک های  برای

 تبلیغاتی تاییده شده و رد شده از این منو می توانید اقدام کنید.

 منو لیست ارسال ها:

و نمایش جزئیات دلیوری می توانید از این منو تبلیغات یا شماره های خود پنل مشاهده پیامک های ارسال شده از طریق  برای

 که آموزش آن ارائه شده است. طبق منو پیامک های ارسال در قبلتر می باشد این قسمتابزار های  گزینه اقدام کنید. موارد و

 

 

 

 

 

 

 منو ارسال کشوری:

 در عکس زیر این قسمت نمایش ارسال تبلیغات و استفاده از شماره های دائمی و اعتباری از این گزینه استفاده می شود برای

 داده شده است و قسمت های مختلف شماره گذاری شده است که به ترتیب استفاده توضیح داده خواهد شد.

بلیغات شما غات ابتدا باید متن تلیالزم به یاداوری است که برای ارسال تبلیغات و استفاده از این گزینه و سایر گزینه های منو تب

 که گرفتن تائیدیه در چند مورد قبل تر آموزش داده شد. مورد تائید قرار بگیرید تا بتوان تبلیغ را ارسال کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .را انتخاب کنید) دائمی یا اعتباری ( کارت نوع سیم در این قسمت شما باید  :

 .مورد نظر خود را انتخاب می کنیداستان در این قسمت شما  :

 را انتخاب کنید. یک شهر دقت کنید فقط باید  مورد نظر خود را انتخاب می کنید.شهر در این قسمت  :

این است که این اعداد  4مورد  دردر تصویر باال  8-7-3-1در این قسمت شماره های موجود نمایش داده می شود. منظور از  :

می توانید یک  می باشد که شما  71178یا  71171بعد از کد موبایل قرار دارد و شروع شماره با این اعداد است، به عنوان مثال 

 را انتخاب کنید. پیش شماره ها ییا تمام

 کادر زرد رنگ()می شودمشخص  6در قسمت شده  های انتخابتعداد شماره محاسبه مخاطبین در این قسمت با زدن گزینه :

 موجود در پیش شماره های انتخاب شده نوشته می شود.در این قسمت تعداد شماره موبایل های  :

متن پیامک های تائید شده نمایش داده می شود و با دوبار کلیک کردن روی متن مورد نظر ،            ایکونبا کلیک روی  :

 می شود. متن پیامک متن وارد کادر 

 به چند شماره می خواهید تبلیغ  ارسال کنید.در قسمت تعداد شما می توانید مشخص کنید که از تعداد موجود  :

 

در این مرحله در  قسمت صورت حساب اطالعاتی نظیر  :

تعداد شماره ها ، تعداد صفحه پیامک تبلیغاتی شما ) دو تکه ای 

= دو صفحه ( و تعرفه ارسال شما و همچنین مقدار شارژ پیامک 

در صورتی که مقدار شارژ مورد نیاز  هد.مورد نیاز را نشان می د

از موجود شما بیشتر است باید یا پنل را شارژ کرده یا تعداد 

شماره های انتخاب شده را کمتر کنید تا بتوانید ارسال انجام 

 .دهید

 

 را تنظیم کنید.) نحوه ارسال ( در این قسمت شما باید نحوه انتخاب شماره ها  :

 ند.می ک انتخابدر این روش سیستم به صورت رندوم یا به عبارتی شانسی شماره هایی را از تعداد انتخاب شده  تصادفی:

ترتیب ارسال می شود و مزیت این روش این است که در انجام سری بعدی تبلیغات می تونید به این روش شماره ها  در ترتیبی: 

 ره های تکراری ارسال نمی شود.و در واقع به شما بدهیدبه ادامه شماره ها اس ام اس 

 توضیحات بیشتر در این مورد در صفحه بعد.

 

 



نحوه شماره را انتخاب کردیم . در قسمت  14500ما تعداد  ها مانطور که در تصویر باال می بینید برای مثال از تعداد  شمارهه

 148983را وارد می کنیم که از اولین شماره از مجموع  1عدد شروع از ردیف را انتخاب کردیم و قسمت ترتیبی گزینه ارسال 

بعد باز خواستید اس ام اس ارسال کنید کافی  یانتخاب شود و به این ردیف ها ارسال شود. و اگر برای سر 14500شما تا شماره 

ی این سری ارسال شود. و به تعداد انتخاب اانتخاب کنید ت 14501را شروع از ردیف انتخاب کرده و ترتیبی را نحوه ارسال است 

تا شماره را انتخاب کردین برای سری سوم باید  5000در سری های بعدی نیز به همین صورت. به عبارتی اگر این سریع شما 

را وارد  19501( شماره بوده است را انتخاب کنید و در شروع از ردیف  5000 + 14500از ادامه مجموعه دو سری  قبلی که )

 کنید.

 

 زمان ارسال را می تواند یه سه حالت انتخاب کرد :

 ارسال می شود.( 13) مورد با انتخاب این گزینه اس ام اس ها در همین لحظه و با فشردن گزینه ثبت همین حاال: 

اعت و س دقیقاً مشابه ارسال زماندار هست که در منو های قبتر آموزش دادیم و با این گزینه می توانید تاریخارسال در آینده:  

 .یاداور بیمه و ... ( –ازدواج  –تاریخ تولد  –) قابل استفاده برای یاداور مورد نظر خود را تنظیم کنید 

 در این روش نیز می توانید به سه حالت اقدام به ارسال کنیدبرنامه ریزی: 

 

 

 

 

در صورتی که این گزینه را انتخاب  از ساعتی که اس ام اس تنظیم می شود به فاصله زمانی یک ساعت به یک ساعت هر ساعت: 

( طبق مثال قبل به صورت اتوماتیک  14577مجموعه تعداد انتخاب شده ) از وارد می کنید ،  به تعداد پیامکی که در کادر مربوطه

و الزم به یاداوری است که هر ساعت به همان تعداد شماره  انتخابی قبلی ارسال می شود و به عبارتی ارسال تکرار ارسال می شود.

 می شود.

ارسال می شود ، مثالً اگر در کادر  دهر روز در ساعتی که تنظیم کرده ای در این روش تعداد وارد شده در کادر مربوطه هر روز:

از تعداد اصلی انتخابی که در این مثال  شماره 5777صبح به تعداد  1باشد هر روز ساعت  1را وارد کنید و ساعت ارسال  5777

 می کند. متن را در ساعت تنظیم شدهمجدد روز بعد به همین شماره ها همان  ارسالی خواهید داشت و شماره است  14577

و هفته بعد نیز به همان شماره ها مجدد  شودو ساعت انتخابی ارسال می   ین روش تعداد وارد شده هر هفته در روزدر ا هر هفته:

 در ساعت تنظیم شده ارسال می کند.

 

 



 :منطقه ایمنو ارسال 

خواهید دید ا رانتخاب کد پستی این منو بر اساس منطقه یا کد پستی بوده ، شما با انتخاب این گزینه ، به صورت پیشفرض تب 

عداد شماره تمحاسبه مخاطبین است و در نهایت با زدن انتخاب محله و بعد شهر مورد نظر و بعد استان که مطابق منو قبلی ابتدا 

 ید کرد ، بقیه موارد هم مطابق با آموزش منو ارسال کشوری است.های موجود را مشاهده خواه

طقه منو  ارسال منالزم به یاداوری هست این قسمت فقط برای مناطق موجود در لیست کاربرد دارد و برای ارسال کشوری باید از 

 استفاده کرد.ای کل کشور 

مناطق موجود در لیست را وارد کنید ، مثالً با انتخاب تهران در کد پستی در این قسمت شما می توانید  تب وارد کردن کد پستی:

رقم تعداد مخاطبین موجود را مشاهده کرده و و طبق آموزش داده شده اقدام به ارسال  17تا  2کادر باال و با وارد کردن کد پستی 

 کنید .

طقه منو  ارسال منبرای ارسال کشوری باید از  الزم به یاداوری هست این قسمت فقط برای مناطق موجود در لیست کاربرد دارد و

 استفاده کرد.ای کل کشور 

 :منو ارسال منطقه ای کل کشور

را  ر کد پستیکادبوده ، شما با انتخاب این گزینه ، به صورت پیشفرض  کل مراکز استان ها این منو بر اساس منطقه یا کد پستی

 رد کنید و مطابق آموزش اقدام به ارسال کنید.رقم کد پستی را وا 5تا  2می بینید که می توانید 

 منو ارسال تالیا:

شماره موبایل تالیا وجود دارد) بدون دسته بندی شهری و استانی ( که می توانید طبق آموزش اقدام به  352771در این منو 

 استفاده نمائید.

 منو ارسال مشاغل:

ا مشاهده رشغلی  عناوینمورد نظر را انتخاب کنید و در کادر بعدی گروه شغلی در این قسمت شما می توانید از قسمت اول ابتدا 

 را زده و طبق آموزش اقدام به ارسال کنید.محاسبه مخاطبین کرده و انتخاب کنید و بعد گزینه 

 

 

 

 منو مسابقه / نظرسنجی جدید:

 خوانید.ب آموزش این قسمت شما می توانید مسابقه یا نظر سنجی تنظیم  کنید و برای این منظور توضیحات الزم را در ادامه  در

 

 

 

مسابقه و نظرسنجیو ـمن  



 

 

 

 سوال مورد  نظر خود را می نویسید: در این قسمت                                                                                              

 را اینجا بنویسید توضیحات الزم در مورد جواب                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط یا هر چیز دیگر –بد  –الف                                           جواب: مثالً خوب                  

 

 

 

 

 بقه باشد یا نظرسنجیمساا مشخص می کنید که در این قسمت شمنوع:

 ح می کنید ، به عنوان مثال : نظر شما در مورد پیشرفت تیم ملی والیبال ایرانردر این قسمت شما سوال خود را مطسوال: 

 جواب برای شرکت کننده ها کمک کند.ن در این قسمت هم توضیحاتی که به شفافتر شدشرح:

 صبح  8ساعت  11/78/1312زمان شروع مسابقه یا نظر سنجی را مشخص می کنید ، مثالً تاریخ شروع: 

 ظهر 12ساعت  11/78/1312مسابقه یا نظر سنجی را مشخص می کنید ، مثالً  پایانزمان تاریخ پایان: 

د زیر این گزینه نمایش داده می شود که می توانی یک را بزنید کادردر صورتی که این تیارسال پاسخ به پیامک های قابل قبول: 

ود بهتر ش نباید جواب درست مشخص ) به دلیل اینکه تا پایان مسابقه و نظر سنجی متن مورد نظر جهت ارسال را مشخص کنید. 

 .(است این قسمت را تیک نزنید



        زیر این گزینه نمایش داده می شود که  یک را بزنید کادردر صورتی که این تیل قبول: به پیامک های غیر قاب ارسال راهنما

اهنمایی کنید انها را رعبارتی افرادی که در مسابقه جواب اشتباه را ارسال کرده اند ارسال شود یا به  بهکه  ،نوشته  یمی توانید متن

 ظ استاندارد مسابقه فعال کردن این گزینه نیز پیشنهاد نمی شود() به طوری کلی برای حف.تا شانس دوباره ای داشته باشند

 هم ازد که بنبزنید یک شماره خط می تواند چندین جواب را ارسال ک ادر صورتی که این تیک رقبول چند پیامک از یک شماره: 

 گزینه نیز پیشنهاد نمی شود.استاندارد فعال کردن این با توجه به رعایت قوانین و ارائه یک مسابقه 

 گزینه ها:

یا هر  A-ج–الف  -2-1منظور عدد  یا حرفی است که شرکت کننده در مسابقه یا نظر سنجی باید ارسال کند ، مثالً : کد گزینه 

 . تا تعداد گزینه ها تخصیص می دهد ۱را از رقم کد گزینه چنانچه این فیلد را خالی بگذارید سیستم بطور خودکار ر و متن دیگ

 که به عبارتی جواب هم گفته می شود. مطابق مثال زیر منظور متن کد گزینه است: عنوان گزینه 

 : خوبعنوان گزینه: الف      کد گزینه

 بد: عنوان گزینه     : ب   کد گزینه

 عالی: عنوان گزینه        پ: کد گزینه

ی کلیک  کنید تا گزینه های بیشتر       در حال عادی فقط دو گزینه وجود دارد که برای افزایش گزینه ها می توانید روی ایکون 

 را بزنید.ثبت و در آخر گزینه  را بتوانید فعال کنید.

 :هانظرسنجی منو مسابفات / 

که اطالعات شروع و پایان و سواالت و تعداد گزینه ها و شماره سنجی ها نمایش داده می شود. ت لیست مسابقه یا نظرمدر این قس

 می توانید ببینید.خط مورد استفاده برای آن مسابقه یا نظر سنجی را 

 

 

 

 

 

 .بینیدبجزئیات را  دهنده به گزینه های مختلف را با کلیک کردن روی ایکون         می توایند برای مشاهده تعداد افراد پاسخ 

 توجه:

وجود ندارد . و اگر روی پاکت نامه از )در حال حاضر( مسابقه و نظرسنجی ویرایش و حذف به دلیل افزایش امکانات این قسمت 

ماژول مسابقه و نظرسنجی است که لطفاً گزینه خرید را قسمت ابزار کلیک کنید کادری نمایش داده می شود که مبنی بر خرید 

 کامل برنامه نویسی شود.طور نزنید. تا امکانات به 



 

 :پاسخگوی خودکارمنو 

 نام های منشی پیامکی یا پاسخگویی هوشمند نیز می شناسند. ادر واقع این قسمت را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخص شماره به پیامک طریق از را آن بایست می کنندگان شرکت که است عبارتی یا کلمه کلیدواژه، از منظور :کلید واژه ها

 یا هر عبارتی دیگر help – - 1–. مثالً راهنما نمایند ارسال شده

 این قسمت متنی را که می خواهد بعد از ارسال کلمه یا عبارت مورد  نظر توسط افراد ، برای آنها ارسال شود را می نویسید :پاسخ

 صبح  8ساعت  11/78/1312زمان شروع مسابقه یا نظر سنجی را مشخص می کنید ، مثالً تاریخ شروع: 

 ظهر 12ساعت  11/78/1312کنید ، مثالً زمان پایان مسابقه یا نظر سنجی را مشخص می تاریخ پایان: 

 را بزنید.ثبت بعد از وارد کردن اطالعات فوق برای فعال شدن باید گزینه 

 منو لیست پاسخ های خودکار:

 در این قسمت هم می توانید لیست پاسخ های تنظیم شده را با اطالعات ببنید.

 توجه:

 شد.و بزودی اضاف خواهد  دندارویرایش و حذف این قسمت 

پاسخگوی خودکارو ـمن  



 

 :حساب اصلیمنو تراکنش های 

 این قسمت می توانید تراکنش های حساب اصلی را ببینید در

 

 

 

 

 

 

 

 منو تراکنش های حساب پیامک:

ات تعداد )ارسال ،دریافت( و تاریخ و مبلغ کسر شده یا اضاف ئیحساب پیامک با جزافزایش و کاهش در این منو تراکنش های 

 شده قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پرداخت های بانکی شمامنو 

 است. قسمت لیست پرداخت های واریزی به حساب شما مشخص در این

 منو پرداخت های آنالین  شما:

 در این قسمت لیست پرداخت های آنالین شما مشخص است.

 

 منو تراکنش های مالی



 منو شارژ اعتبار:

 را به دو صورت شارژ کنید.)حساب کاربری ( در این قسمت شما می توانید حساب اصلی خود 

 تبدیل اعتبار به شارژ پیامک –خرید آنالین ماژول های غیر فعال ، خرید خط اختصاصی   موارد استفاده شارژ  حساب اصلی: 

 

 طبق عکس باال پر می کنید. رااطالعات خواسته شده  قسمت : در این ثبت فیش یانکی

 ملت و ... –ملی  –نام بانک حساب ما که  وجه را واریز کردید ، مثل بانک  پارسیان  نام بانک:

 وارد کنید 7777کد شعبه را صورتی که می دانید وارد  کنید در غیر اینصورت  نام و کد شعبه:

 شماره قرمز رنگ روی فیش واریزی یا شماره رهگیری کارت به کارت  شماره فیش:

 ریز وجه تاریخ وا تاریخ پرداخت:

 مبلغ واریزی به ریال مبلغ:

و در آخر گزینه ذخیره را بزنید ، این فرم شما به  در صورتی که نیاز به توضیح دادن دارید ، در این قسمت بنویسید. توضیح:

 دست ما خواهد رسید و بعد از چک کردن صحت اطالعات و تائید پنل شما با توجه به مبلغ واریزی شارژ خواهد شد.

 : با انتخاب این گزینه شما می توانید  به صورت آنالین حساب خود را شارژ نمائید..آنالین پرداخت



 

 

 

 

 

 

 

 در این  قسمت مبلغ خود را به ریال وارد می کنید :مبلغ

 را انتخاب کرده و گزینه ثبت را بزنید پارسیان: در این قسمت بانک ملت یا پرداخت آنالین

تاریخ انقضا کارت و همچنین   cvv2ا  سوم ی رمزو رمز دوم اینترنتی کارت و  رقمی 16شماره وطه وصل می شود ) بربه بانک م

 خود را الزم دارید ( و بعد از پرداخت حساب شما شارژ خواهد شد.

 منو شارژ اعتبار پیامک:

ید تا داشته باششارژ حساب اصلی ن این است که در پنل خود آاین منو برای افزایش موجود شارژ پیامکی شما است ، ولی الزمه 

ا از روش قبل غی رلکه مباست تبدیل کنید و برای  این مورد باید مرحله قبل را انجام دهید ، فرض بر این بتوانید به شارژ پیامک 

 وارد قسمت زیر می شوید.منو شارژ اعتبار پیامک ون با زدن نشارژ خریده اید و اک

 

 

 

 

 

 ) حتماً باید در این قسمت موجودی داشته باشید(که نمایش داده می شود ست امبلغی حساب اصلی شما موجودی حساب:

 مبلغی را که می خواهید به شارژ پیامک تبدیل کنید به ریال وارد کرده و گزینه ثبت را بزنید. مبلغ:

 

 

 

 



 

 

 

 :اطالعات کاربرمنو 

این قسمت اطالعات شما نوشته شده است ، ایمیلی که وارد شده است جهت دریافت درخواست های پشتیبانی کاربران است که از پنل  در

 خود ارسال می کنند ، پس الزم است ایمیل فعالی را که استفاده می کنید درج کنید.

 

 :تغییر آدرس انتقال ترافیکمنو 

 خود را تغییر دهید.   urlاین قسمت شما می توانید تنظیمات یو ار ال  در

شما ارسال می شود، پس از تایید صحت شماره، اطالعات   قتی پیام کوتاهی به هر یک از شماره های تخصیص یافتهو

که   (URL) رنتیــد به آدرس اینتـ، متن پیام، شماره شما و کد امنیتی می باش شماره فرستنده وتاه که شاملـپیام ک

  :برای نمونه .ارسال می شود POST اید بصورت مشخص کرده

http://www.yourdomain.com/sms/receive_sms.php 

 :تغییر رمز عبورمنو 

 عبور خود را تغییر دهید.این قسمت می توانید رمز  در

 .د رمز عبور شما همان رمز وبسرویس استشویاداوری می 

نظیماتمنو ت  

http://www.yourdomain.com/sms/receive_sms.php

