
 امکانات سامانه پیامیک
 

  ارسال پیامک به لیست سیاه

  (خط خدماتی )بدون نیاز به سفته

  ارسال پیامک حاوی لینک

  ارسال پیامک تیک

  ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل

  ارسال پیامک انبوه

  ارسال پیامک زماندار

  ارسال پیام صوتی 

  ارسال هوشمند کلمات کلیدی

  گزارش دقیق ارسال پیامک

  های ناموفق بازگشت هزینه پیامک

 

 ارسال پیامک هدفمند
 

  ارسال پیامک با سیمکارت

  ارسال بر اساس مشاغل

 BTS  ارسال بر اساس دکل

  ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر

  ارسال بر اساس سن و جنسیت

  (ارسال بر اساس نقشه )پیامپ

  (ه اول و ایرانسلاارسال به کد پسنی )همر 

  ارسال با تفكيک پیش شماره

 

 

 خطوط اختصایص



 خط اختصایص
خط اختصایص +  3

 120خط 

  رقیم ارسال انبوه 8و  6خطوط 

  (خط خدماتی )بدون نیاز به سفته

  خط خدماتی اختصایص

  ارسال پیامک با سیمکارت

  (120خط هدیه متناظر تلفن ثابت )

 

ی و ارتباط با آن  حفظ مشتر

 

چه تلفن   ساخت دفتی

چه تلفن   گروه بندی دفتی

چه تلفن   ارسال پیامک به دفتی

  ثبت شماره از فایل اکسل

چه تلفن   عضویت خودکار در دفتی

چه ی دفتی یک تولد به مخاطبی    تتر

ونییک   کارت ویزیت الکتی

  یاداوری زماندار

  پاسخ خودکار به پیامک دریافنی 

 

فته پنل پیامیک  امکانات پیشر

 

  کدخوان و گاراننی چک

  دایورت پیامک

  رسال کد هدیها

  نوبت دیه پیامیک

  پاسخگوی هوشمند

  مسابقه و نظرسنجر پیامیک

  ارسال نظت  به نظت  



ونییک   کارت ویزیت الکتی

چه ی دفتی یک تولد به مخاطبی    تتر

  ارسال هوشمند کلمات کلیدی

  ارسال اتوماتيک اخطاريه

  ریاداوری زماندا
 

 افزونه های پیامیک رایگان

 

  افزونه دیجیتس رایگان

  افزونه پیامک ووکامرس رایگان

  افزونه پیامک گروینی فرم رایگان

  افزونه پیامک بوکیل رایگان

 EED  افزونه رایگان پیامک

  گاری کامل با وردپرسساز 

  رایگان WHMCS افزونه ثبت نام پیامیک

  افزونه ثبت نام پیامیک جومال رایگان

  افزونه پیامک پرستاشاپ رایگان

  افزونه پیامک اپن کارت رایگان

  افزونه پیامک میهن پنل
 

  API سازگاری کامل وب رسویس و

 

یس کامل به وب رسویس   دستی

REST API  

  وب رسویس خدماتی 

 url  انتقال پیامک دریافنی به

  وب رسویس اعتبار سنجر 

  وب رسویس صوتی 

ی الملل   وب رسویس پیامک بی 



  وبرسویس ارسال رسی    ع خدماتی 

  وب رسویس اعتبارسنجر 

 

 تنظیمات و پشتیبانی سامانه پیامیک

 

  آموزش ویدیوت  

  ایجاد کارمند

  هشارژ آنالین سامان

  راهنمای آنالین سامانه

  (اپلیکیشن موبایل )اندروید

، آنالین و ایمیل   پشتیباتی تلفنی

  استفاده از پنل در گویسی موبایل

  تراکنش های مایل

 

 

 سواالت متداول

 
 پنل پیامک نیازمند تمدید سالیانه و پرداخت هزینه است؟آیا  .0

 
، پنل اس ام اس به صورت دائیم و مادام العمر است و شما فقط یک مرتبه هزینه پنل اس ام اس را پرداخت یم کنید و بعد از فقط  خت 

 .بایست برای ارسال پیامک پنل کاربری خود را شارژ نمایید یم
 

 شود؟ افزوده اضافه می آیا به قیمت پنل پیامکی و ارسال پیامک، مالیات بر ارزش .2
 

افزوده است ویل بر روی  ات اضافه نخواهد شد و مبلغ اعالیم با احتساب مالیات بر ارزشمالی  به تعرفه خرید سامانه پیامیک، هزینه
شود. در صورت نیاز به فاکتور بعد از خرید سامانه  افزوده مطابق قانون مالیاتی اضافه یم % مالیات بر ارزش9تعرفه شارژ پیامک 

 .ت نمایید تا فاکتور برای شما ارسال شودپیامک از طریق تیکت پشتیباتی به واحد مایل درخواست خود را ثب
ی از ابتدای سال  ، مبلغ 0410الیحه بودجه سال  05، طبق مصوبه مجلس شورای اسالیم و باتوجه به بند الحاقی تبرصه 0410همچنی 

 .شود گردد و به حساب خزانه دولت واریز یم به مبالغ فوق اضافه یم” در زمان ارسال“تومان  3
 

 بعد از خرید پنل اس ام اس، فعالسازی سامانه چقدر زمان میبرد؟ .3
 
انمحض خرید سامانه پیامیک  به ، به صورت خودکار نام کاربری و رمز به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد و از قسمت آریا گستی
 .شوید توانید وارد حساب کاربری خود  یم” ورود به سیستم“



انبرای استفاده از سامانه پیامیک  ی مرتبه الزم است تا مدارک احراز هویت شامل تصویر کارت میل و یک شماره  آریا گستی  06در اولی 
 05بانیک به نام صاحب پنل ارسال نمایید تا قابلیت ارسال پیامک فعال شود. فرایند برریس و تایید مدارک معموال کمتی از  رقیم کارت
نت اقدام نمایید  شود و بعد از آن یم جام یمدقیقه ان  .توانید برای ارسال پیامک از طریق اینتی

 
 محدودیت روزانه؟ یا محدودیت در هر بار ارسال؟آیا برای ارسال پیامک محدودیتی وجود دارد؟  .4

 
های سامانه  ال پیامک انبوه وجود ندارد، در تمایم پکیجمحدودینی ازنظر تعداد دفعات ارسال پیامک یا محدودیت روزانه برای ارس

انپیامیک   .توانید پیامک ارسال نمایید ، هر تعداد که بخواهید یمآریا گستی

 


