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ابزارهاي سامانه پیام كوتاه SMSMOD
-1ارسال سريع:
ابزار ارسال سريع براي فرستادن آنی پیامك به يك يا چند مخاطب به كار می رود  .در اين ابزار كاربر می تواند
مخاطبین پیام خود را از میان گروه هاي درج شده در دفترچه تلفن انتخاب نمايد ،شماره ها را از محیط ديگري كپی كند
يا از طريق فايل (با فرمت اكسل يا فايل متنی) بارگزاري نمايد.
در ارسال سريع امكان انتخاب ارسال پیامك به صورت فلش نیز وجود دارد .در ارسال به صورت فلش ،پیامك به
محض رسیدن به گوشی مخاطب بطور خودكار روي صفحه گوشی باز می شود و محتواي آن قابل مشاهده است .اين
نوع ارسال بیشتر براي پیام هاي اطالع رسانی با حجم كمتر از يك صفحه كاربرد دارد.
-2ارسال زماندار:
ابزار ارسال زماندار ،كارمند وقت شناس و دقیق كاربران سامانه است و وظیفه دارد پیام ها را در تاريخ و ساعت
تعیین شده توسط كاربران ارسال نمايد .در ارسال زماندار نیازي به روشن بودن رايانه و ورود كاربر به سامانه نیست
و پیام ها در زمان مقرر شده به طور خودكار ارسال می شوند.
-3ارسال وپ پوش:
ابزار ارسال وپ ،ارسال لینك دانلود يك فايل يا نشانی يك سايت از طريق پیام كوتاه را میسر می كند .با توجه به
اينكه بسیاري از كاربران شبكه تلفن همراه كشور هنوز از MMSاستفاده نمی كنند و امكان ارسال انبوه پیام هاي
چند رسانه اي وجود ندارد ،ارسال وپ راهكار مناسبی براي هدايت كاربران به يك نشانی اينترنتی و يا ارائه لینك
دانلود فايل ها به مخاطبان است.
-4ارسال سفارشی:
ابزار ارسال سفارشی هنگام ارسال هاي گروهی كاربرد دارد و اين امكان را فراهم می كند كه متن پیام ارسالی به
هرمخاطب ،بر اساس اطالعات ثبت شده ،اختصاصی شود .به عبارت ديگر ارسال سفارشی می تواند اسامی ،تاريخ ها
و سايراطالعات ثبت شده در دفترچه تلفن را فراخوانی كرده و درون متن ارسالی براي هر مخاطب جايگزين نمايد تا
پیامكی كه براي مخاطب ارسال می شود حاوي اطالعات مختص همان مخاطب باشد.
-5ارسال هوشمند:
ابزار ارسال هوشمند در ارسال هاي گروهی كه نیاز به تولید متن خاص در پیامك ارسالی به هر كاربر وجود دارد،
بكار می رود .براي ارسال هوشمند كلمات و مقاديري كه بايد در متن پیامك ها درج شوند ،در قالب يك فايل اكسل
ذخیره شده و در سامانه بارگزاري می شوند .پس از تعیین ساختار كلی متن پیامك ،اطالعات مندرج در فايل اكسل به
طور هوشمند درون متن جايگذاري می شوند و براي مخاطبان ارسال می گردند.

شماره پشتیبانی 99095289990 :

WWW.SMSMOD.COM

2

-6ارسال هدفمند:
ابزار ارسال هدفمند براي ارسال پیامك به مشتركین همراه اول است .در اين نوع شماره هاي فعال بر اساس شهر
و نوع شماره (دائمی يا اعتباري) تفكیك شده اند و كاربر می تواند بر اساس اين جزئیات اقدام به ارسال پیامك
انبوه نمايد.
تفاوت اين ابزار با ارسال انبوه در اين است كه شماره هاي مخاطبان كنترل شده و شماره هاي فعال هر شهر با تقريب
بااليی صحت دارد.
-7ارسال از نقشه:
ابزار انتخاب منطقه هدف از روي نقشه و ارسال پیامك به افراد ساكن در يك محدوده خاص شهري ،يكی از ابزارهاي
اختصاصی  SMSMODاست .كاربر با استفاده از اين ابزار می تواند جديدترين نقشه شهرها را مشاهده كرده و
محدوده ارسال پیامك را از روي نام خیابان ها و میادين بیابد .در اين ابزار نیازي به دانستن اطالعاتن جزئی مخاطبان
مثل كدپستی يا منطقه شهرداري نیست و كاربر با دانستن اطالعات حداقلی نظیر نام يك منطقه نیز می تواند افراد
ساكن در يك محدوده را مخاطب قرار دهد.
-8ارسال رنجی:
ابزار ارسال انبوه براي ارسال پیامك به شماره هايی از يك پیش شماره خاص مثالً  912يا  913132استفاده می شود.
اين ابزار می تواند شماره ها را به تعداد دلخواه كاربر و به صورت تصادفی يا ترتیبی تولید نموده و پیامك را به آن
ها ارسال كند .هر چند براي ارسال انبوه بهتر است از ابزار ارسال هدفمند استفاده شود اما گاهی اوقات براي
مخاطب قراردادن يك رنج خاص بدون توجه به محل حضور مخاطبان ،ارسال رنجی ابزار مناسبی است.

دريافت:
ابزار دريافت ،پیام هاي ارسال شده به شماره مجازي سامانه را نمايش می دهد .دريافت پیامك به شماره اختصاصی
نیاز دارد بنابراين شماره هايی كه بین كاربران مختلف به اشتراك گذاشته می شوند فقط قابلیت ارسال دارند و از
دريافت پیام كوتاه محروم خواهند بود .به همین دلیل درپنل هاي كار و ويژه  SMSMODبه همراه هر سرويس ،يك
شماره غیر انتخابی  00رقمی تا پايان مدت پنل هديه داده می شود .
.در SMSMODدريافت پیام كوتاه رايگان است و براي كاربر هزينه اي نخواهد داشت.
-9پوشه بندي:
ابزار پوشه بندي امكان تفكیك و دسته بندي پیامك ها را فراهم می كند .با استفاده از اين ابزار كاربران می توانند
پیامك هاي ارسالی و دريافتی را در قالب پوشه هاي مختلف ذخیره كنند.
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-10دفترچه تلفن:
در دفترچه تلفن  SMSMODامكان دسته بندي مخاطبان در قالب گروه هاي مختلف فراهم است .تعداد گروه ها و
مخاطبان قابل درج در هر گروه نا محدود است و هر مخاطب می تواند به طور همزمان در چند گروه عضو باشد.
همچنین براي ذخیره سازي گروهی اطالعات مخاطبان ،امكان وارد كردن اطالعات آن ها از طريق فايل اكسل وجود
دارد و اطالعات موجود در دفترچه تلفن نیز در هر زمان قابل استخراج در قالب فايل اكسل و چاپ است.
-11منشی پیامك:
ابزار منشی براي پاسخگويی خودكار به پیام هاي دريافت شده در سامانه است .چنانچه كاربر از چندين شماره مجازي
به طور همزمان استفاده كند منشی پیامكی می تواند به ازاي هر يك از شماره هاي مجازي ،تنظیمات متفاوتی در متن
و زمان فعال بودن منشی داشته باشد.
-12پیامك از موبايل:
اين ابزار شرايطی را براي كاربر فراهم می كند تا بدون نیاز به رايانه و اينترنت و تنها از طريق تلفن همراه خود به
سامانه فرمان بدهد تا متن مورد نظر كاربر به گروه هاي ثبت شده در دفترچه تلفن ارسال شود .سامانه پس از انجام
فرامین پیامكی كاربر گزارش كار خود را از طريق پیام كوتاه ارائه می نمايد.
-13انتقال به موبايل:
ابزار انتقال به موبايل يك نسخه از پیامك هاي ارسال شده به سامانه را به همراه شماره ارسال كننده آن پیام به
موبايل هاي تعريف شده ارسال می نمايد .بدينوسیله كاربر بدون مراجعه به سامانه می تواند از پیام هاي دريافت
شده در سامانه اطالع يابد.
-14انتقال به ايمیل:
كاربران می توانند پیام هاي دريافتی را عالوه بر سامانه به صورت ايمیل نیز دريافت كنند .براي اين كار كافی است
در ابزار انتقال به ايمیل آدرس يك ايمیل معتبر را ثبت كنند.
-15انتقال به سايت:
اين ابزار به كاربرانی كه می خواهند بر اساس پیام هاي دريافتی عملیات خاصی را روي سايت براي كاربران وب
سرويس و httpيا سرور خودبر اساس  URLهاي تعريف شده داشته باشند كاربرد دارد.

-16انتقال دلیوري:
اين ابزار آخرين وضعیت پیام هاي ارسال شده را به ابزار كاربران وب سرويس و httpهاي تعريف شده توسط كاربر
ارسال می كند.
انتقال دلیوري براي با اين روش كاربر بدون مراجعه به  SMSMODمیسر است
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-17خبرنامه پیامكی:
خبرنامه پیامكی يكی از ابزارهاي منحصر به فرد  SMSMODاست كه در كنار دفترچه تلفن قرار می گیرد و از طريق
دريافت كلیدواژه ها ،امكان عضويت خودكار افراد در سامانه را فراهم می كند .افراد عضو شده بر اساس تنظیمات
مورد نظر كاربر در گروه هاي دفترچه تلفن دسته بندي می شوند و ارسال پیامك به آن ها بسیار آسان خواهد
شد.همچنین با ارسال كلیدواژه ديگري امكان لغو عضويت خودكار نیز وجود دارد.
-18تحلیلگر پیامك:
تحلیلگر پیامك يكی از ابزارهاي حرفه اي  SMSMODاست كه قابلیت آنالیز محتواي پیامك هاي دريافتی را داراست .
اين قابلیت به كاربر اجازه می دهد پیام هاي حاوي كلمات يا محتواي خاصی را از ساير پیام هاي دريافتی يا تلفن URL ،
 ،تفكیك نمايد و پیام هاي تفكیك شده را به طور خودكار به مقصد مورد نظر كاربر ،اعم از پوشه ،ايمیل همراه منتقل
كند و يا پاسخ مشخصی را براي فرستنده ارسال كند.
-19نظرسنجی:
امكان تعريف بی نهايت نظرسنجی همزمان بدون محدوديت در تعداد گزينه ها ،قابلیت تعريف زمان دقیق شروع و
پايان فرآيند جمع آوري آراء ،امكان تعريف پاسخ مجزا به ازاي هر گزينه تعريف شده ،نمايش نموداري نتايج ،امكان
قرعه كشی چندگانه میان شركت كنندگان گوشه هايی از ويژگی هاي اين ابزار پیشرفته هستند.
-20مسابقه:
ابزار برگزاري مسابقه پیامكی در  SMSMODويژگی هاي بارز و ممتاز بسیاري دارد .امكان تعريف بی نهايت مسابقه
همزمان بدون محدوديت در تعداد گزينه ها ،قابلیت تعريف زمان دقیق شروع و پايان فرآيند پذيرش پاسخ ها ،امكان
تعريف پاسخ مجزا به ازاي هر گزينه تعريف شده ،نمايش نموداري نتايج و امكان قرعه كشی میان كسانی كه پاسخ
صحیح داده اند ويژگی هاي ممتاز كننده اين ابزار هستند.

-21پاسخگوي هوشمند:
پاسخگوي هوشمند يكی ديگر از ابزارهاي اختصاصی  SMSMODاست .اين ابزار می تواند بر اساس كلمات و كدهاي
تعريف شده از سوي كاربر ،پاسخ متناسب را ارسال كند و نقطه قوت آن در امكان وارد كردن مقادير انبوه اطالعات از
طريق فايل اكسل و گزارش گیري وسیع است .يكی از كاربردهاي اين ابزار امكان ثبت گارانتی يا ارائه سريال فعال
سازي يكبار مصرف براي نرم افزارها و لوح هاي فشرده است .همچنین پاسخگوي هوشمند می تواند به عنوان ابزاري
براي اعالم قیمت لحظه اي محصوالت يا اقالمی به كار رود كه نیاز به بروزرسانی مداوم و سريع عناوين متعدد دارند.
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-22كارمندان:
ابزار كارمندان يك راه حل سازمانی است و كاربرد آن در مجموعه هاي بزرگی است كه بخش هاي مختلف آن به سامانه
پیام كوتاه مستقل نیاز دارند .با استفاده از اين ابزار می توان بنا به پنل  ،تعداد مشخصی زيركاربر با پنل كاربري،
امكانات مشخص و شماره مستقل ايجاد كرد و در اختیار بخش هاي مختلف مجموعه قرار داد تا بدون تحمیل هزينه
اضافی به سازمان ،همه بخش ها بتوانند از امكانات و مزاياي سامانه پیام كوتاه بهره مند شوند.
-23گزارش آماري:
گزارش آماري يكی از ابزارهاي بسیار كاربردي در سامانه مديريت پیام كوتاه است .كاربر با استفاده از اين ابزار می
تواند ريز گزارش ارسال ها بر اساس تاريخ و شماره مجازي را مشاهده كرده و گزارش هزينه هاي انجام شده در هر
روز و ماه را مشاهده نمايد.
 –24ارسال پیام كوتاه توسط  ( APIوب سرويس و ) http
در بخش پالگین هاي سايت  SMSMODچند پالگین جهت اتصال به  cmsهاي مختلف از جمله ورد پرس  ،جومال و
 Whmcsقرار داده شده كه با قیمت هاي پايین به كاربران اعطا می گردد .
شماره مجازي پیام كوتاه:
براي ارسال پیام كوتاه از بستر اينترنت به شماره اي نیاز است كه آن را " شماره مجازي "می نامند .شماره مجازي به
عنوان ارسال كننده پیام كوتاه در گوشی تلفن همراه مخاطب ديده می شود و قابلیت دريافت پیام را دارد اما تماس
تلفنی با آن امكانپذير نیست زيرا اين شماره ها صرفاً جهت ارسال و دريافت پیام كوتاه تعريف شده اند .شماره هاي
مجازي  3000در اختیار كاربران قرار می گیرند .اين شماره هاي مجازي  ،عمومی در كشور ما با پیش شماره هاي3000
معموالً از  14رقمی تا  5رقمی واگذار می شوند و ارزش گذاري آن ها بر اساس تعداد ارقام و میزان رند و غیر رند
بودن شماره است .در استفاده از اين شماره ها ،چنانچه شماره اختصاصی باشد امكان دريافت پیامك نیز وجود دارد
و كاربر میتواند از ابزارهاي مبتنی بر دريافت مثل مسابقه و نظرسنجی و  ...بهره مند شود.
):(topicارسال پیامك با نام تجاري
براي جذاب تر شدن و شايد آشناتر بودن يك پیام كوتاه نزد مخاطبین راهكاري وجود دارد كه از آن به " نام تجاري"
ياد می شود .نام تجاري جايگزين شماره ارسال كننده پیام می شود و می تواند يك برند ،شماره خاص و يا كاراكترهاي
معنی داري باشد كه مخاطب به محض مشاهده آن ها به هويت ارسال كننده پی ببرد.
هر چند نام تجاري فقط به زبان انگلیسی و حداكثر  11كاراكتر قابل ثبت است و دريافت پیام كوتاه توسط آن ممكن
نیست ،اما جذابیت ها و تاثیرات خاص آن در نهادينه كردن اسامی و برندها ،همچنین سرعت بی نظیر آن در انتقال
حس اطمینان به ويژه در اطالع رسانی ها ،نقاط قوتی هستند كه هر محدوديتی را جبران می كنند.
نكته قابل توجه درباره ارسال با نام تجاري اين است كه در گذشته ارسال با نام تجاري میسر بوده است اما با اعمال
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محدوديت هايی كه از سوي همراه اول انجام شده ،ارسال با نام تجاري به مشتركین اين اپراتور امكانپذير نمی باشد.

درگاه پیام كوتاه : SMSMOD
درگاه پیام كوتاه امكان ارتباط بین نرم افزارهاي مختلف با بستر پیام كوتاه را فراهم می كند .همه نرم افزارها را
مستقل از زبان برنامه نويسی و نوع آن ها كه تحت ويندوز يا تحت وب باشند؛ می توان به درگاه پیام كوتاه متصل
نمود .اين اتصال كاربردهاي فراوانی براي ارسال پیام هاي خودكار جهت اعالم رويدادها ،اخطار و احراز هويت دارد
و امكان كنترل و مديريت نرم افزار توسط پیام كوتاه و بدون استفاده از كامپیوتر را فراهم می كند.

امكان اتصال به درگاه پیام كوتاه در سرويس هاي اقتصادي و ويژه  SMSMODبه طور پیش فرض قرار داده شده و
كاربرانی كه از پنل هاي كار و ويژه SMSMODاستفاده می كنند بدون پرداخت هیچ وجهی می توانند با حساب كاربري
خود از خدمات درگاه پیام كوتاه نیز استفاده كنند.

شماره پشتیبانی 99095289990 :

WWW.SMSMOD.COM

