
  امکانات سیستم:

 :دیدن امکانات سیستم

 :زیر بروید برای دیدن امکانات سیستم کافیست به آدرس

pishroara.coms.S 

 با اطالعات زیر الگین کنید: و

User: demo 

Password: demo 

 را مشاهده کنید.تمامی بخش های سیستم  اکانت می توانید با استفاده از این

 بخش ارسال:

 با استفاده از این بخش میتوانید به سرعت به یک شماره پیام ارسال کنید حتی امکان ارسال به بلک لیست نیز وجود ارسال سریع :
 دارد.

 دفترچه تلفن 
 ارسال ار فایل اکسل 
 به صورت انبوه پیام اختصاصی شده برای هر شماره ارسال کنید مثال:ارسال هوشمند : 

.باشد می ریال 82300 شما اعتبار هاشمی مهدی آقای  

 .باشد می ریال 545600 شما اعتبار اسدی آیسان خانم

 ارسال پیامک بین المللی 
 ارسال کارت ویزیت 
  هر شماره یک پیام متفاوت بفرستید با یک فرآیند ساده و سریع.ارسال نظیر به نظیر : برای 
  دارای این قابلیت هستند که پیام هایشان را به صورت زماندار ارسال کنند در این بخش میمدیریت زماندار: تمامی امکانات فوق 

 توانید این پیام ها مدیریت کنید.
 

 :هدفمند  بخش ارسال

 با دقت بیشتری دریافت کنندگان پیام های خود را معین کنید:از طریق این بخش می توانید 

 BTS ایرانسل 
 سن و جنسیت همراه اول 
 ای و کشوریمنطقه 
 کد پستی ایرانسل 
 کد پستی همراه اول 
 کد پستی تهران 
 مشاغل و نیازمندی ها 

htpp://Sms.pishroara.co/


 نقشه کد پستی 

 بخش ارسال پیام صوتی

 ارسال سریع 
 ارسال به دفترچه تلفن 
 ارسال از فایل 
 ارسال منطقه ای و کشوری 
  کد پستی همراه اولارسال 
 اراسل کد پستی ایرانسل 
 ارسال کد پستی تهران 
  مشاغل و نیازمندی هاارسال به 
 گزارشات 

 بخش گزارشات

 پیام های دریافتی 
 پیام های تکی 
 پیام های گروهی 
 آرشیو ارسال 
 سن و جنسیت 
 BTS 
 کارت ویزیت 
 جستوجوی پیشرفته 
 گزارشات مالی 

 امکانات خاص سامانه:

  امکان اضافه کردن فیلد به کاربران دفترچه تلفن 
  سالیانه پیام تبریک تولد، سالگرد ازدواج و...ارسال پیامک های مناسبتی مثال ارسال 
  ارسال اختیاریه: با این سیستم می توانید یک روز خاص را تعیین کنید و چند روز قبل برای شماره مورد نظر پیام اخطار بفرستید

وی پیام اخطاری با مثال تاریخ سر رسید یک چک مشتری خود را در سامانه مسخص کنید بعد دو روز قبل از تاریخ سر رسید برای 
 متن دلخواهتان ارسال کنید.

  اقساط : با استفاده از این بخش می توانید اقساط مشتری خود را به صورت ماهیانه به وی یادآوری کنید به این صورت که دو روز
 قبل از تاریخ سررسید به وی پیامکی ارسال کنید و تاریخ سر رسید را یادآور شوید.

 به کسانی که شماره های شما پیام بدهند ارسال می کند. منشی: یک متن ثابت را 
  به شما پیام دهند.لیست سیاه: این افراد نمی توانند 
  پاسخ خودکار صوتی: با استفاده از این ویژگی می توانید کلمات کلیدی تعیین کنید که در صورتی که شماره ای برای شما یکی از این

 ورت خودکار این فایل صوتی برای آن ها پخش کند.کلمات کلیدی را ارسال کرد سیستم به ص
  پاسخ هایی از پیش تعیین شده بدهید.منشی هوشمند: با استفاده از این قابلیت می توانید به کلمات خاصی 
 .استعالم لیست سیاه: می توانید تشخیص دهید چه کسانی در لیست سیاه مخابرا برای دریافت پیام های تبلیغاتی هستند 
  هدیه: مثال اگر شخصی یک متن خاص برای شما ارسال کرد شما یک کد هدیه برای آن شخص ارسال کنید.ارسال کد 
  :با استفاده از اینسیستمافراد می توانند با ارسال یک پیامک از نوبت خود را برای مالقات با شما تعیین کنند.نوبت دهی خودکار 



  خاص می توانید به کنترل پنل خود دسترسی داشته باشید.کنترل از راه دور: با استفاده از یک سری فرامین 
 .پشتیبان گیری: به سادگی از تمام داده های خود پشتیبان تهیه کنید 


