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به سامانه ارسال و دریافت پیامک

پـیـامگـاه

خوش آمدید.

 – 1در این نمودار شما می توانید تعداد پیامک های ارسالی خود را به صورت
نمودار گرافیکی مشاهده کنید.
 – 2این قسمت مربوط به اعالن ها و اطالعیه هایی است که برای شما کاربران
گرامی قرار میدهیم.
 – 3در صورتی که در هنگام کار با سامانه با مشکلی مواجه شدید و یا سوالی
برای شما پیش آمده است از این بخش می توانید وارد بخش پشتیبانی شده و یک
تیکت جدید ایجاد نموده ،سپس صبر نمایید تا تیم پشتیبانی مشکل یا سوال شما
را بررسی کرده و پاسخ دهد.
 – 4این بخش اعتبار سامانه شما را نشان می دهد.به فرض مثال اگر اعتبار را
 100زده باشد شما می توانید  100پیامک فارسی  70کاراکتری ارسال کنید .برای
افزایش اعتبار خود از منوی سمت راست بر روی گزینه حساب کاربری >> شارژ
حساب کلیک کنید.حاال در صفحه باز شده می توانید از دو طریق پرداخت آنالین و
واریز به حساب  ،به افزایش اعتبار خود اقدام کنید.
 – 5از این بخش میتوانید پیامک های دریافتی خود را مشاهده کنید.
 – 6در صورتی که بخواهید یک پیامک به یک یا چند گیرنده ارسال نمایید می
توانید از ارسال سریع که از سمت راست صفحه قابل دسترسی است استفاده
نمایید  ،همچنین برای ارسال پیامک تستی نیز می توانید از این بخش استفاده
نمایید.
* توصیه می شود قبل از هر ارسال انبوهی یک تست به گوشی خود ارسال
نمایید تا از درست بودن متن پیامک و وصل بودن سامانه خود اطالع پیدا
کنید.
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* دقت فرمایید که از این بخش می توانید به تعداد زیادی گیرنده پیامک
خود را ارسال کنید .ولی پیشنهاد می شود در چند مرحله جدا این کار را
انجام دهید.

ارسال >> ارسال پیامک

 – 1شماره فرستنده خود را از این بخش می توانید انتخاب کنید.
 – 2از این بخش می توانید گیرندگان خور را مشخص کنید.می توانید از دفترچه
تلفن و یا از بارگزای فایل استفاده کنید.اگر غیر از این بود می توانید
شماره های خود را به صورت دستی در کادر زیری وارد کنید(بخش  )3فقط توجه
کنید که در هر خط یک شماره وارد شود.
*دقت فرمایید که برای مدیریت دفترچه تلفن می بایست به بخش امکانات >>
دفترچه تلفن مراجعه نمایید.
 -4در این بخش می توانید متن پیامک خود را وارد کنید.
* در هنگام ورود متن به تعداد کاراکتر ها و تعداد بخش های پیامک که در
پرانتز نمایش داده می شود دقت نمایید  ،هزینه هر پیامک در تعداد بخش ها و
تعداد گیرندگان ضرب خواهد شد.
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 – 5اگر ارسال به صورت فلش را تیک دار کنید پیامک ارسالی به صورت خودکار
بر روی گوشی مخاطب باز می شود و اغلب اوقات در گوشی مخاطب ذخیره نمی شود.

ارسال >> ارسال زمان دار
در این قسمت شما می توانید پیامک هایی را که می خواهید در ساعت و روز
مشخصی ارسال شود را تنظیم کنید.
برای این کار روی گزینه درج ارسال زماندار کلیک کنید

گیرندگان  ،متن پیامک و سپس زمان ارسال را تنظیم و روی دکمه تایید کلیک
کنید.
ارسال >> ارسال سفارشی
ارسال سفارشی هنگام ارسال های گروهی کاربرد دارد و این امکان را فراهم می
کند که متن پیام ارسالی به هر مخاطب،بر اساس اطالعات ثبت شده ،اختصاصی
شود .به عبارت دیگر ارسال سفارشی می تواند اسامی ،تاریخ ها و سایر اطالعات
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ثبت شده در دفترچه تلفن را فراخوانی کرده و درون متن ارسال برای هر مخاطب
جایگزین نماید تا پیامکی که برای هر مخاطب ارسال می شود حاوی اطالعات مختص
همان مخاطب باشد.

متن پیامک خود را با توجه به فیلد های مخاطبین تنظیم کنید و در نهایت بر
روی دکمه ارسال کلیک کنید.

ارسال >> ارسال هوشمند
ارسال هوشمند در ارسال های گروهی که نیاز به تولید متن خاص در پیامک
ارسالی به هر کاربر وجود دارد ،بکار می رود .برای ارسال هوشمند کلمات و
مقادیری که باید در متن پیامک ها درج شوند ،در قالب یک فایل اکسل ذخیره
شده و در سامانه بارگزاری می شوند .پس از تعیین ساختار کلی متن پیامک،
اطالعات مندرج در فایل اکسل به صورت هوشمند درون متن جایگذاری می شوند و
برای مخاطبان ارسال می گردند.
فرض میکنیم که شما مسئول یک تعاونی هستید و می خواهید مبلغ بدهی همه
اعضای تعاونی را به هر شخص اعالم نمایید یا معاون یک مدرسه هستید و می
خواهید نمره های دانش آموزان را به اولیا اعالم نمایید و...
5

-

سامانه ارسال و دریافت پیامک پـیـامگـاه

Payamgah.net

متن پیامک شما برای همه اولیا ثابت می باشد و فقط نمره ها و اسامی متفاوت
می باشند.

دانلود فایل نمونه را کلیک نمایید  ،فایل را بر روی کامپیوتر خود ذخیره
نمایید و ستون های مورد نظر را پر نمایید.
توجه داشته باشید که می توانید این ستون ها را هر تعدادی که نیاز دارید
پر نمایید و هر مقداری که دوست دارید قرار دهید.

بعد از آماده سازی فایل اکسل و ذخیره آن  ،بر روی بارگزاری فایل کلیک
کنید و فایل اکسل مورد نظر را بارگزاری کنید و بعد از اتمام بار گذاری،
بر روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.
در این مرحله متن پیامک خود را تنظیم کنید.
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شما می توانید بر روی مشاهده متن نمونه کلیک کنید تا از صحت متن اطمینان
حاصل فرمایید.
در نهایت بر روی دکمه ارسال کلیک کنید تا پیامک های هوشمند شما ارسال
شوند.
ارسال >> ارسال هدفمند
ابزار ارسال هدفمند برای ارسال پیامک به مشترکین همراه اول است .در این
نوع شماره های فعال بر اساس شهر و نوع شماره (دائمی یا اعتباری) تفکیک
شده اند و کاربر می تواند بر اساس این جزئیات اقدام به ارسال پیامک انبوه
نماید .تفاوت این ابزار با ارسال رنجی در این است که شماره های مخاطبان
کنترل شده و شماره های فعال هر شهر با تقریب باالیی صحت دارد.
بر روی گزینه ارسال جدید کلیک کنید

از بخش شاخه ،استان و یا شهرستان مورد نظر خود را که می خواهید به آن
پیامک انبوه ارسال کنید را انتخاب کنید(در کنار هر استان عالمت
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دارد که بر روی آن کلیک کنید شهرستان های آن استان به نمایش در می آید)

از بخش تنظیمات ،عنوان ،شماره ها ،نوع ارسال و تعداد درخواستی را مشخص
کنید.
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عنوان  :نام درج ارسال انبوه شما می باشد  ،همانند نام فولدر در کامپیوتر
عمل می کند و برای گیرنده پیام ارسال نمی شود.
شماره ها  :مشخص کنید که میخواهید به شماره های اعتباری  ،دائمی و یا هر
دو آن ها ارسال شود(.توجه کنید که شماره های ایرانسل فعال نمی باشد و فقط
شماره های همراه اول وجود دارد)
نوع ارسال  :در صورتی که میخواهید پیامک های به صورت ترتیبی یا تصادفی
ارسال کنید از این منو استفاده کنید.
تعداد در خواستی :در صورتی که میخواهید به تعداد مشخصی پیامک ارسال شود
،تعداد مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید
متن پیامک  :در این قسمت متن پیامک را وارد کنید
زمان ارسال  :در این قسمت زمان ارسال خود را تعیین کنید.
توجه  :زمان ارسال حداقل  30دقیقه جلو تر از زمان فعلی باید تنظیم گردد.
یعنی اگر ساعت  11:00باشد و شما باید زمان ارسال رو  11:30تنظیم کنید (.در
غیر اینصورت پیامک ارسال نخواهد شد )

ارسال >> ارسال از نقشه
ابزار ارسال از نقشه برای ارسال پیامک به مناطق و محله های شهرها می باشد .با
استفاده از این ابزار و بدون نیاز به کدپستی می توانید خیابان و محدوده ارسال
پیامک را از روی نقشه تعیین کرده و پیامک خود را ارسال نمایید.
برای استفاده از این ابزار بر روی آن کلیک کنید
شما می بایست صفحه ای همانند صفحه زیر مشاهده کنید
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بر روی انتخاب ناحیه کلیک کنید.از پنجره باز شده ناحیه مورد نظر خود را
انتخاب کنید و در نهایت بر روی دکمه
کلیک کنید.
نکته  : 1می توانید بر روی نقشه زوم کنید تا محدوده منطقه ها کوچکتر
شوند.
نکته  : 2با کلیک بر روی هر منطقه تعداد شماره موبایل های موجود در آن
منطقه به نمایش در می آید.
در صورتی که می خواهید تعداد معین پیامک بفرستید(به فرض مثال  10.000پیامک
) تعداد درخواستی را پر کنید و اگر می خواهید به کل شماره موبایل های آن
منطقه پیامک ارسال شود با این قسمت کاری نداشته باشد.
ارسال >> ارسال دوره ای
ابزار ارسال دوره ای پیام کوتاه ،برای ارسال دوره ای و مستمر پیام کوتاه
در بازه های زمانی مختلف تهیه شده است.
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بوسیله این ابزار میتوان در بازه های زمانی ساعتی ،روزانه ،هفتگی،
ماهیانه و سالیانه بصورت اتوماتیک اقدام به ارسال پیام کوتاه نمود .برای
مثال ،شما مدیر یک مدرسه هستید و در پایان هرماه کارنامه ماهانه ارائه
میدهید .با استفاده از این ابزار ارسال پیامک و تنظیم متن و گیرندگان،
فقط کافیست دوره ارسال را مشخص کنید .در این صورت دیگر نگران فراموش کردن
ارسال پیام کوتاه به اولیاء نخواهید بود.
این ابزار بسیار مورد استفاده مدیران مدارس ،مدیران مشاغل ،بیمه ها ،هیئت
های مذهبی و… خواهد بود.
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پیام ها >> ارسال شده
در این بخش میتوانید پیامک هایی که تا کنون ارسال کرده اید را مشاهده
کنید.
پیام ها >> دریافت شده
در این بخش می توانید پیامک هایی را که دریافت کرده اید را مشاهده کنید.
پیام ها >> حذف شده
در این بخش می توانید پیامک هایی که حذف کرده اید را مشاهده کنید.
پیام ها >> ارسال نشده
در این بخش می توانید پیامک هایی که ارسال نشده است را مشاهده کنید.
پیام ها >> آرشیو
این بخش آرشیو کلی پیامک های شما می باشد.

امکانات >> دفترچه تلفن
در برخی موارد کاربران تمایل به ذخیره سازی لیستی مشخص از مخاطبین خود را
دارند .این می تواند گروهی از همکاران ،دوستان ،مشتریان و  ...باشد .با
گروه بندی مخاطبین ،در هر نوبت ارسال دیگر نیازی به ورود مجدد شماره های
مخاطبین نیست .در اینجا قصد داریم تا روش ذخیره سازی مخاطبین در کنترل
پنل سامانه پیامک پارس لیدوما به شما کاربران گرامی آموزش دهیم.

 .1ذخیره اطالعات به صورت تک عضوی
در این حالت مخاطبین با نام و نام خانوادگی به صورت تکی ذخیره می گردند.
برای این کار ابتدا وارد منوی امکانات و سپس دفترچه تلفن شوید.
با این کار وارد صفحه اصلی دفترچه تلفن می شوید .به تصویر زیر نگاه کنید.
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برای گروه بندی مخاطبین به صورت تک عضوی ابتدا بر روی درج عضو جدید کلیک
کنید .سپس فیلد های خواسته شده را تکمیل نمایید .در صورتی که مخاطب مورد
نظر شما دارای بیش از یک شماره تلفن همراه است ،می توانید با استفاده از
دکمه

،متوالیا فیلد اضافی ایجاد نمایید.

با استفاده از دکمه درج اطالعات تکمیلی نیز می توانید اطالعاتی از قبیل نام
مستعار ،نام شرکت ،ایمیل ،تاریخ تولد ،جنسیت ،تاریخ دلخواه ،توضیحات،
شماره تلفن و فکس را به مخاطب خود اضافه کنید.
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در قسمت بعد نیز می توانید در صورتی که گروهی ایجاد کرده باشید (در ادامه
همین فایل آموزشی به تفصیل آموزش داده خواهد شد)
 ،این مخاطب را به گروه مربوطه اضافه کنید.

و در آخر با کلیک کردن بر روی دکمه تایید ،مخاطب شما ایجاد می شود.

 .2ذخیره اطالعات به صورت گروهی
در این حالت شما می توانید به صورت گروهی شماره های تلفن همراه را ذخیره
کنید .برای مثال در مدارس مدیران می توانند لیست اولیای دانش آموزان یک
کالس را به صورت گروهی ذخیره کنند .یا مدیر یک شرکت می تواند لیست شماره
های تلفن های همکاران خود را به صورت گروهی ذخیره کند.
برای این کار ابتدا باید به صورت زیر یگ گروه ایجاد کنید .ابتدا بر روی
تب گروه ها کلیک کنید.
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پنجره ای مطابق شکل زیر باز خواهد شد .در اینجا ابتدا بر روی درج گروه
جدید کلیک کنید .سپس نامی برای گروه خود انتخاب کنید و در پایان بر روی
دکمه تایید کلیک کنید.
گروه شما مطابق شکل زیر خواهد شد.

برای افزودن عضو جدید به گروه مورد نظر در هنگام درج عضو جدید ،در کادر
گروه ها که در شکل زیر مشاهده می کنید ،گروه مورد نظر را تیک دار کنید تا
آن عضو به آن گروه اضافه شود.

شما می توانید اعضای گروه خود را از طریق فایل اکسل ایمپورت کنید.
برای این کار بر روی دکمه ایمپورت از اکسل کلیک کنید.

مراحل را طبق راهنمای موجود در صفحه باز شده ادامه دهید.
امکانات >> پاسخگو
پاسخگو یکی دیگر از ابزار های این سامانه می باشد .این ابزار می تواند بر
اساس کلمات و کد ها پاسخ های متناسب را ارسال کند .یکی از کاربردهای این
ابزار امکان ارائه سریال فعال سازی یکبار مصرف برای نرم افزار ها و لوح
های فشرده یا هر محصول دیگری است که با سریال و ثبت آن ارتباط دارد.

امکانات >> انتقال به موبایل
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در صورت تعریف یک شماره موبایل در منوی انتقال به موبایل سامان پیامک،
کلیه پیامک های دریافتی به یک شماره موبایل مشخص دایورت میشود.
امکانات >> انتقال به ایمیل
در صورت تعریف یک ایمیل در منوی انتقال به ایمیل سامان پیامک ،کلیه پیامک
های دریافتی به یک آدرس ایمیل دایورت میشود.
امکانات >> انتقال به سایت
با استفاده از کد ها و توابع تعریف شده در بخش وب سرویس برنامه نویسان
قادر به انتقال پیامک های دریافتی به یک لینک استاندارد و مشخص از وب
سایت خود خواهند بود.

ابزار ویژه >> نظر سنجی
امکان تعریف بی نهایت نظر سنجی همزمان بدون محدودیت در تعداد گزینه ها،
قابلیت تعریف زمان دقیق شروع و پایان فرآیند جمع آوری آراء ،امکان تعریف
پاسخ مجزا به ازای هر گزینه تعریف شده ،نمایش نموداری نتایج ،امکان قرعه
کشی چندگانه میان شرکت کنندگان گوشه هایی از ویژگی های این ابزار پیشرفته
می باشد.
ابزار ویژه >> مسابقه
ابزار برگزاری مسابقه پیامکی در این سامانه ویژگی های بارز و ممتاز
بسیاری دارد .امکان تعریف بی نهایت مسابقه همزمان بدون محدودیت در تعداد
گزینه ها ،قابلیت تعریف زمان دقیق شروع و پایان فرآیند پذیرش پاسخ مجزا
به ازای گزینه تعریف شده ،نمایش نموداری نتایج و امکان قرعه کشی میان
کسانی که پاسخ صحیح داده اند ویژگی های ممتاز این ابزار می باشد.
ابزار ویژه >> وب سرویس
با استفاده از وب سرویس سامانه پیام کوتاه ،برنامه نویسان نرم افزاری و
برنامه نویسان وب قادر خواهند بود از سامانه پیام کوتاه پیامگاه در محیط
نرم افزاری خود استفاده کنند.
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به بیانی ساده تر ،وب سرویس پیام کوتاه عبارت است از ،استفاده از سامانه
پیام کوتاه ،غیر از محیط کنترل پنل پیامک پیامگاه.
مستندات وب سرویس را در همان صفحه ،ابزار ویژه >> وب سرویس می توانید
دانلود و مطالعه کنید.
ابزار ویژه >> زیر کاربر
زیر کاربر با توجه به تعیین حق دسترسی شما می تواند از امکانات سامانه در
یک پنل مجزا استفاده کند.
در این شرایط زیر کاربر می بایست شارژ ارسال پیامک خود را از کاربر اصلی
تهیه نماید.

حساب کاربری >> شارژ حساب
شما میتوانید برای سامانه خود به دو صورت آنالین و واریز به حساب شارژ
خریداری کنید.
الف) در روش خرید آنالین بالفاصله حساب کاربری شما شارژ می شود.
ب) در روش واریز به حساب مدتی زمان برای تایید فیش و شارژ حساب الزم است.

حساب کاربری >> گردش حساب
در این بخش می توانید گردش حساب سامانه پیامک خود را مشاهده و بررسی
نمایید.
حساب کاربری >> گزارش آماری
در این بخش می توانید گزارش کلی از تعداد پیامک های ارسالی و دریافتی در
یک تاریخ معین و اعتبار فعلی و مصرف شده را مشاهده نمایید.
حساب کاربری >> مشخصات کاربری
این بخش شامل دو بخش زیر می باشد.
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ویرایش رمز عبور  :در این قسمت می توانید رمز ورودی به سامانه پیامک خود
را تغییر دهید.
موفق باشید
در صورت داشتن هر گونه سوال با ما تماس بگیرید
تلفن همراه 09197408393 :
پست الکترونیک sms@payamgah.net :
آدرس دفتر مرکزی:استان فارس.شهرستان ممسنی.شهر نورآباد .خ شهید مفتح .پالک
517
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