آموزش ارسال پیامک ی
متن با پنل
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ارسال تیکت
ی
پشتیبان  7روز هفته  24ساعت شبانه روز یم توانید درخواست های خود را از طریق تیکت
برای ارتباط با واحد
برای ما
ارسال نمایید.
بر روی ارسال تیکت کلیک کنید.

2

شارژ حساب
برای افزایش شارژ حساب کاربری خود بر روی شارژ حساب کلیک و سپس مطابق تصویر اقدام به شارژ نمایید.

پروفایل
برای مشاهده اطالعات حساب کاربری خود بر روی پروفایل کلیک نمایید.

اطالعات تماس و حساب
با کلیک بر روی این این آیکون یم توانید اطالعات تماس و حساب ها ی بانیک گپیار را مشاهده نمایید.
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ارسال
این منو شامل چند زیر منو یم باشد که به
ترتیت برای شما توضیح داده یم شود.
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ارسال پیامک
 اضافه کردن شماره

ی
مخاطبی خود
برای ارسال پیام به
 .1بر روی افزودن گیندگان کلیک کنید ،در این قسمت شماره تلفن مخاطب خود را وارد و سپس افزودن را
انتخاب نمایید  ،در صورتیکه یم خواهید چند شماره وارد نمایید شماره اول را وارد سپس کلید ر
اینی را از
صفحه کلید خود انتخاب و سپس شماره بعدی ر
وقت همه شماره ها را وارد کردین کلید افزودن را انتخاب
نمایید.
ر
ی
 .2در قسمت نمایش اعداد در صورتیکه در ی
التی ارسال
می پیام اعداد داشته باشید مشخص کنید اعداد
شود یا اعداد فاریس ارسال شود.
ی
همی لحظه ارسال شود یا در زمان اینده
 .3زمان ارسال در این قست یم تواندی مشخص کنید پیام شما در
کشون انتخاب شماره شماره ای که یم خواهید پیام با آن ارسال شود را انتخاب نمایید و در
 .4از لیست
ی
انتها کلیک ارسال پیام را انتخاب نمایید.
 .5در قسمت م ر ی
ی پیام  ،پیام خود را تایپ نمایید .
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 اضافه کردن ر
دفتچه
دفیچه تلفن های مورد نظرتان را به دو صورت کیل و ی
با استفاده از این گزینه یم تونید ر
جزن وارد نمایید.
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کیل
با انتخاب این گزینه یم توانید کل اعضای ر
دفیچه تلفن را به لیست گیندگان اصافه نمایید.
دفیچه تلفن را انتخاب کنید کافیست کلید ر
اگر یم خواهید چندین ر
کنیل را ی
پایی نگه داشته و انتخاب نمایید.

ی
جزئ
برخ از اعضای ر
با انتخاب این گزینه یم توانید طبق تصویر ی
دفیچه را انتخاب کنید .
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ارسال منطقه ای کشوری

ر
اطالعان خایص در اختیار ندارید یم توانید از
در صورتیکه یم خواهید به شماره همراه ارسال داشته باشید و بانک
ارسال منطقه ای کشوری استفاده نمایید.

در این قسمت ابتدا مشخص نمایید وضعیت ارسال کیل یا پیش شماره یم باشد  ،تفاوت این دو وضعیت را در زیر
توضیح خواهیم داد.

وضعیت کیل :
 .1شما نوع شماره های خود را مشخص نمایید که یم خواهید به شماره های دائیم یا اعتباری ارسال داشته
باشید .
 .2استان مورد نظر را انتخاب نمایید و در قسمت شهر  ،شهر مورد نظر را انتخاب و سپس یم توانید
مشخص کنید از ردیف چند و چه تعداد پیام شما ارسال شود.
ی
قابل ذکر است بعد از انتخاب هر شهر  ،شماره تلفن های استخراج شده از آن شهر در پایی صفحه
نمایش داده یم شود.
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می پیام اعداد داشته باشید مشخص کنید اعداد ی
در قسمت نمایش اعداد در صورتیکه در ر ی
التی ارسال شود یا
اعداد فاریس ارسال شود.
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ی
همی لحظه ارسال شود یا در زمان اینده  .سپس
زمان ارسال در این قست یم توانید مشخص کنید پیام شما در
کشون انتخاب شماره شماره ای که یم خواهید پیام با آن ارسال شود را انتخاب نمایید و در انتها کلیک
از لیست
ی
ارسال پیام را انتخاب نمایید.

وضعیت پیش شماره :
 .1نوع شماره های خود را مشخص نمایید که یم خواهید به شماره های دائیم یا اعتباری ارسال داشته
باشید .
 .2استان مورد نظر را انتخاب نمایید و در قسمت شهر  ،شهر مورد نظر را انتخاب و سپس از قسمت پیش
ی
همچنی یم توانید مشخص کنید از ردیف چند و چه
شماره  ،پیش شماره های مورد نظر را انتخاب و
تعداد پیام شما ارسال شود.
قابل ذکر است بعد از انتخاب هر شهر شماره تلفن های استخراج شده از آن شهر در ی
پایی صفحه
نمایش داده یم شود  ،در انتها بر روی افزودن پیام کلیک نمایید.

می پیام اعداد داشته باشید مشخص کنید اعداد ی
در قسمت نمایش اعداد در صورتیکه در ر ی
التی ارسال شود یا
اعداد فاریس ارسال شود.
ی
همی لحظه ارسال شود یا در زمان اینده .
زمان ارسال در این قست یم تواندی مشخص کنید پیام شما در
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کشون انتخاب شماره شماره ای که یم خواهید پیام با آن ارسال شود را انتخاب نمایید و در
سپس از لیست
ی
انتها کلیک ارسال پیام را انتخاب نمایید.

 ارسال منطقه ای لیست سفید
هان یم
این قسمت هم مشابه هم حالت ارسال منطقه ای یم باشد با این تفاوت که این لیست شامل شماره ی
ر
ر
تبلیغان برای آن ها ارسال و در گوش خود دریافت پیام را
تبلیغان خود را نبسته اند و پیام های
باشد که پیام
ر
ی
خواهند داشدر قسمت می پیام  ،پیام خود را تایپ نمایید

 ارسال مشاغل
برای ارسال به مشاغل مختلف یم توانید از این امکان استفاده نمایید.
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 ارسال مشاغل به تفکیک استان
این حالت هم مشابه ارسال مشاغل یم باشد با این تفاوت که به تفکیک استان و شهر دلخواه یم توانید به هر
ی
صنف ارسال پیام داشته باشید.

 ارسال کد ر
پسن
در این قسمت یم توانید به کد ر
پست افرادی ک شماره تلفن همراه ( همراه اول و ایرانسل ) دارند ارسال نمایید .
کد ر
پست افرادی که شماره همراه آن ها همراه اول یم باشد .
کد ر
پست افرادی که شماره همراه آن ها ایرانسل یم باشد .
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 ارسال محله ای
د ر صورتیکه بخواهید به منطقه خایص از شهر تهران ارسال داشته باشید یم توانید از این امکان استفاده نمایید.

 ارسال از فایل ی
متن یا اکسل
متت یا اکسل باشد  ،به ر ر
در صورتیکه شماره های شما داخل فایل ی
احت یم توانید با قابلیت  Importفایل به این
شماره ها ارسال پیام داشته باشید.
13

 ارسال دکل BTS
در این بخش با کلیک بر روی لیست گیندگان صفحه ای نمایش داده یم شود که نقشه  GoogleMapباز یم
شود .ی
مکان را که یم خواهید ارسال داشته باشید را انتخاب نمایید  ،سپس در فیلد تعداد تعداد ارسال را مشخص
نمایید.بعد از این استان و شهر و در نهایت در قسمت شماره موبایل یک شماره ایرانسل را وارد نمایید تا پس از
اتمام ارسال یک پیامک برای شما ارسال شود.
قابل توجه  :حداقل گیندگان باید  10000عدد باشد.

 ایرانسل منطقه ای
نوع تفکیک  :نوع تفکیک را مشخص نمایید.
استان و شهر را انتخاب و در نهایت از ردیف چندم و به چه تعداد را مشخص نمایید.
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نظت
نظت به ر
 ارسال ر
با استفاده از این قابلیت یم توانید بصورت همزمان چندین ر ی
می را به شماره های مختلف ارسال نمایید .

ارسال از طریق فایل اکسل
ر
در صورتیکه یم خواهید ر ی
متفاون را به شماره های مختلف ارسال کنید باید در ستون  Aمحتوی پیام
می های
را وارد و در ستون  Bشماره تماس را وارد نمایید در صورتیکه یک ر ی
می را به چند شماره یم خواهید ارسال کنید
شماره اول را تایپ و سپس با کاما شماره بعدی را جدا نمایید.
سپس فایل اکسل را از طریق افزودن فایل انتخاب نمایید و در نهایت بر روی ارسال پیام کلیک کنید.
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ر
دسن
بصورت
ابتدا تعداد جعبه انتخان را مشخص نمایید و سپس در کادر ایجاد شده ر ی
می و شماره را وارد نمایید.
ی

 ارسال با کلمات کلیدی
زمانیکه ی
متت را به چند نفر یم خواهید ارسال کنید که محتوی پیام یکسان یم باشد ویل متغی های موجود متفاوت
از این قابلیت یم توانید استفاده نمایید.
ی
ی
میان بدیه ر
به عنوان مثال یم خواهید ی
رسان کنید  ،نام و نام خانوادگ و مبلغ بدیه متغی یم
مشییان خود را اطالع
باشد.

سپس فایل اکسل را از طریق افزودن فایل انتخاب نمایید و در نهایت بر روی ارسال پیام کلیک کنید.

 رده ی
سن و جنسیت
د ر این قسمت تنها یم توان از خطوط با پیش شماره  5000برای ارسال استفاده نمود.
مخاطبیت که جنسیت و بازه ی
ی
ی
مخاطبی هدف مهم باشد انجام یم شود.
ست آن ها به عنوان
ارسال پیامک به

 ارسال از روی نقشه
از این قابلت یم توانید ب ا استفاده از نقشه منطقه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس به شماره همراه اول و ایرانسل
ارسال داشته باشید.
.1ابتدا شهر مورد نظر زا انتخاب نمایید
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.2با انتخاب شهر تعداد شماره های ایرانسل و همراه اول در آن منطقه نمایش داده یم شود.

ر
صوئ
 ارسال پیام
ر
صون داشته باشید.
یم توانید از طریق سامانه گپیار ارسال پیام
در این نوع ارسال هزینه پیام های نرسیده عودت داده یم شود.
تعداد تالش  :ی
یعت اگر مخاطب پاسخگو نبود پیام تا چند بار تکرار شود.

گزارشات ارسال
می پیام  ،بازه ی
شامل گزارش تمایم ارسال های شما یم باشد و یم توانید گزارشات را بر اساس ر ی
زمان ارسال  ،شماره
خط ،کد بالک و  ...جستجو نمایید.
برای مشاهده وضعیت پیام در کنار هر پیام عالمت ذره ی
بی وجود دارد که با انتخاب این گزینه یم توانید وضعیت
پیام را مشاهده بفرمایید.
دلیوری ارسال ها بصورت زیر یم باشد :
منتظر ارسال  :در صورتیکه پیامک شما بصورت زمانددار ایجاد شده باشد دلیوری ارسال به این شکل نمایش داده
یم شود.
ارسال  :ی
یعت پیامک شما از سیستم خارج شده ویل هنوز دلیوری از طرف اپراتور اعالم نشده است.
ر
بلک لسیت  :ی
تبلیغان خود را غی فعال کرده است و هزینه این پیام ها عودت داده
یعت مخاطب شما پیامک های
یم شود.
رسیده به مخابرات  :پیامک شما از سیستم خارج شده است و ر
حت از اپراتور هم خارج شده ویل وضعیت دقیق
ارسال از طرف اپراتور مشخص نشده است.
کوش و نرسیده به ی
رسیده به ی
گوش

 گزارشات ارسال سیستیم
پیامک هان که بصورت سیستیم (مانند پاسخگوی خودکار  ،اعالم ورود  ،ی
نظرسنج
منش عضویت  ،مسابقات و
ی
ی
و  )...ارسال یم شود و در این بخش قرارا یم گید.

ر
دریافن
پیام های
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کلیه پیام های در ر
ی
مخاطبی که به خطوط اختصایص شما ارسال داشته اند را یم توانید مشاهده نمایدد.
یافت از
همچنی یم توانید پیام های در ر
یافت را بر اساس ر ی
ی
می پیام  ،بازه زمان ،شماره فرستنده و گینده و  ...جستجو کنید .
خروج اکسل  :با کلیک بر روی این گزینه یم تواندی از کلیه پیام های در ر
خرخ اکسل تهیه نمایید.
یافت خود ی
ی

ر
 ی
دریافن
منش پیام های
ر
صورن که یم خواهید پیام از پیش تعریف شده ای را در پاسخ پیامک های در ر
یافت خود ارسال نمایید.
در

 لیست سیاه دریافت
د ر این بخش یم توانید پیامهای ارسایل مخاطب خایص را مسدود کنید تا در سامانه هیچ پیایم از این مخاطب
دریافت نشود و هیچ پاسخ خودکاری هم ارسال نگردد.
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و سپس شماره موردنظر را وارد نمایید.

پیام پیش فرض
ی
مخاطبی ارسال یم کنید یم توانید این پیام را بصورت پیش فرض در سیستم تهیه
اگر یک پیام را به دفعات برا ی
نمایید .
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سپس در قسمت پیام پیش فرض را وارد نمایید.

ر
دفتچه تلفن
مخاطبی خود را در د ر
ی
فیچه تلفن ذخیه نمایید .
به دو طریق یم توانید شماره

 .1ر
دسن
.2از طریق فایل
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 افزودن رسی ع شماره
پیشفته  ،و گرویه به ر
دست به سه طریق سطر ساده  ،سطر ی
ر
دفیچه
یم توانید شماره های مورد نظرتان را بصورت
های ایجاد شده اضافه نمایید.
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سطر ساده

سطر ی
پیشفته
ر
بیشی است سطر ی
پیشفته را انتخاب نمایید تا بتوانید خوصیات مورد نظر
اگر گروه مورد نظر دارای خصوصیات
را وارد نمایید.
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گرویه
لیست از شماره ها بدون نام و  ...را در اختیار دارد و بخواهید به یکباره همه ان ها را به ر
ر
دفیچه اضافه کنید
اگر
از قسمت سطر گرویه استفاده نمایید.
ر
ر
بیشت کلیک کنید.
بیشیی را وارد نمایید بر روی افزودن
در صورتیکه یم خواهید اطالعات

 افزودن شماره از فایل
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در این بخش یم توانید شماره ها را از طریق فایل ی
متت با پسوند txtو یا فایل اکسل اضافه نمایید.
فایل ی
متت  :در هر خط یک شماره قرار دهید.
فایل اکسل  :پس از انتخاب ر
دفیچه طبق راهنمای ستون ها  ،اطالعات را در فایل اکسل چیدمان کنید.

ر
بیشت
 مدیریت خصوصیات
مخاطبی را در ر
ر
ی
دفیچه تلفن ذخیه نمایید از این قسمت یم توانید وارد
بیشیی از
در صورتیکه بخواهید اطالعات
نمایید.
ر
اطالعان از جمله (نام پدر ،کد میل  ،تاری خ عضویت و ) ...

امکانات ی
پیشفته
 پاسخگوی خودکار
ر
ی
اطالعان بهره مند شوند.
مخاطبی شما یم توانند با ارسال کلمه ای خاص از
با استفاده از این امکان

ی
همچنی یم توانید از قسمت فایل  Browseرا انتخاب کرده و فایل اکسل محصوالت را بارگزاری نمایید.
در ستون  Aکلمه کلیدی و در ستون  Bر ی
می پیام را وارد نمایید.
24

نظرسنج

ی
ی
نظرسنج را در ی
مخاطبی خود اجرا کنید.
بی
یم توانید
ی
برای این مورد بر روی گزینه جدید کلیلک نمایید.
نظرسنج را وارد نمایید.
عنوان  :عنوان
ی
دریافت از  :شماره که یم خواهید دریافت پیام داشته باشید را انتخاب کنید.
ارسال از  :از شماره که یم خواهید با آن پیام ارسال شود.

پاسخ ها  :کلمه کلیدی ( گزینه ای که مخاطب باید برای شما ارسال کند ) و در قسمت پاسخ ر ی
می مود نظر را وارد
نمایید.
ر
بیشی بر روی +
در صورت نیاز به ایجاد کلمات کلیدی
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کیک کنید.

در صورت تمایل در پخش پیام نظر ثبت شده ی
متت را که یم خواهید در جواب مخاطب ارسال گردد ثبت کنید.
با فعال کردن پاسخ های سیستیم ر ی
می ثبت شده در پیام برای مخاطب ارسال یم شود.
درصورت غی فعال کردن این بخش پیایم ارسل نیم شود.
در قسمت روز ی
ی
تعیی نمایید.
سنج را
نی یم توانید زمان پایان نظر ی

 سیستم ایمیل
ی
مخاطبی شما یم توانند آدرس ایمیل خود را به شماره مورد نظر شما ارسال کنند و ایمیل
با استفاده از این امکان
مورد نظر را دریافت کنند.
برای این مورد بر روی گزینه جدید کلیلک نمایید.
نظرسنج را وارد نمایید.
عنوان  :عنوان
ی
دریافت از  :شماره که یم خواهید دریافت پیام داشته باشید را انتخاب کنید.
ارسال از :از شماره که یم خواهید با آن پیام ارسال شود.
مت ایمیل  :ر ی
ری
می مورد نظر را که یم خواهید ایمل شود وارد کنید.
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با فعال کردن پیام سیستیم پذیرش ایمییل پیام تعریف شده ارسال یم شود.

 ی
منش عضویت
مخاطبی شمابا ارسال کلمه کلید عضو ر
ی
دفیچه تلفم شما ود باید اقدامات زیر را انجام
در صورتیکه یم خواهید
دهید.

ابتدا بر روی کلید +
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کیک کنید .

عنوان  :عنوان مورد نظر را ثبت بفرمایید.
ی
مخاطبی باید به آن ارسال داشته باشند.
در یافت از  :شماره ای که
ارسال از  :شماره ای ارسال های شما با آن انجام یم شود.
ر
درفتچه تلفن  :گرویه که یم خواهید شماره در آن ثبت شود.
کلمات کلیدی عضویت  :کلمه کلیدی که با ارسال آن کلمه این فرایند انجام یم شود مثال کلمه کلیدی 1
ری
مت پیام پاسخ عضویت  :در صورتیکه بعد از عضویت یم خواهید پیایم برای مخاب خود ارسال کنید در این کادر
ری
می پیام خود را ثبت بفرمایید.
جهت لغو عضویت در سامانه یم توانید مراحل زیر را انجام دهید.
کلمات کلید لغو عضیت  :کلمه کلیدی جهت لغو یم باشد.
ری
مت پاسخ لغو عضویت  :در صورتیکه بعد از لغو عضویت یم خواهید پیایم برای مخاب خود ارسال کنید در این
کادر ر ی
می پیام خود را ثبت بفرمایید.
مت تکرار  :اگر مخاطب شما بعد از لغو عضویت مجدد بخواهد عضو شود ر ی
ری
می تکرار را باید وارد نمایید.
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ذخیه با نام  :اگر یم خواهید شماره ها با نام ذخیه شوندباید این قسمت را فعال نمایید .بطور مثال اگر کلمه
ی
حسیت
کلیدی  1باشد  1 :مریم
ر
ر
بیشی را فعال نمایید و حرف جدا کننده را
بیشیی وارد نمایید خصوصیات
در صورتیکه یم خواهید اطالعات
مشخص نمایید.
ی
 1نام و نام خانوداگ – کد میل – نام پدر
ی
حسیت –  – 09466598745عباس
 2مریم

 اخطاریه و یتتیکات
چ نانچه برای یادآوری بسیاری از وقایع نیاز به یادآوری دارید یم توانید این مسئولیت را به سامانه پیامیک گپیار
ی
رسان شود.
بسپارید .تاسالروز تولد  ،ازدواج  ،و تاری خ های مهم دیگر برای شما اطالع

بر روی کلید +

جدید کلیک نمایید.

ر
دفیچه تلفن را انتخاب نمایید  ،سپس در قسمت فیلدها تاری خ مورد نظر را انتخاب  ،شماره ای که با آن یم
خواهید با آن پیامک ارسال شود را انتخاب نمایید.
توجه  :در قسمت زمان ارسال نوع مقایسه تاری خ توسط سیستم را مشخص نمایید :

دقیقا مطابق با تاری خ  :اگر این گزینه انتخاب شود تاری خ حساس به روز  ،ماه  ،سال خواهد بود و فقط یکبار در
روز برای مخاطب ارسال یم شود .
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سالنه  :با ناتخاب این گزینه تاری خ به روز و ماه حساس ی شود و پیمک بصورت ساالنه برای مخطب ارسال یم
شود.
ماهانه  :با انتخاب این گزینه تاری خ به روز حساس یم شود و پیامک بصورت ماهانه ارسل یم شود.
اگر یم خواهید چند روز قبل ارسال شود کافیست تعداد روزهای مورد نظر را در بخش چندر وز قبل وارد نمایید،
اگر یم خواهید در همان تاری خ ارسال شود تعداد روز را  0وارد نمایید.
ارسال متواایل  :هر روز یک پیام برای شخص ارسال یم شود.
ر
باق مانهد کافیست در ر ی
می پیام ] [Rقرار دهید.
برای استفاده از تعداد روزهای
ی
و در نهایت ر ی
تعیی نمایید..
می پیام و ساعت ارسال را

خدمات هوشمند
 انتقال دهنده
با استفاده از این امکان شما قادر خواهید بود تا هر پیایم که به سامانه ارسال یم شود را به موبایل  ،ایمیل و یا
یک  URLخاص انتقال دهید.
ی
ی
تعیی کنید
همچنی در این بخش یم توانید
در اینصورت از تمام پیام ها برای شما یک نسخه ارسال خواهد شد ،
که پیامک های در ر
یافت پس از انتقال در سامانه ذخیه شود یا خی.
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 ر
کنتل پنل از موبایل
دسییس به ی
تاکنون اتفاق افتاده که با وجود عدم ر
اییتنت نیاز به ارسال پیام از سامانه داشته باشید.
برای انجام این کار کافیست طبق دستورالعمل نوشته شده در سامانه پیایم را به ییک از شماره های اختصایص خود
ارسال کنید.

مدیریت و تنظیمات
در این قسمت شما یم توانید تراکنش ها  ،مدارک ارسال شده را مشاهده بفرمایید.

خدمات وب رسویس
مشی ی
برای ر
یان یم باشد که یم خواهند سامانه گپیار را از طریق وب رسویس به سامانه یا نرم افزار دیگری متصل
کنند.

ی
پشتیبائ
 ارسال تیکت
ی
پشتیبان ارسال
شما در تمایم روزهای هفته و  24ساعت شبانه روز یم توانید درخواست های خود را به واحد
کنید.

 مشاهده تیکت
در این قسمت یم توانید کلیه تیکت های ارسایل را مشاهده کنید.

 ارسال مدارک
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در این قسمت برای ارسال مدارک به سامانه گپیار یم باسد.
ر
خدمائ را هم از این قسمت یم توانید مدیریت کنید.
انتقاد و پیشنهاد  ،درخواست خط

عملیات حساب
شامل شارژ حساب  ،گزارشات مایل  ،خرید شماره  ،سبد خرید  ،شماره های ثبت شده  ،تعرفه و اطالعات یم
باشد.

 شارژ حساب
مبلغ را وراد نمایید  ،سپس درگاه بانیک را انتخاب نمایید.
هان که یم توان با این مبلغ شارژ ارسال کنید را نمایش یم دهید و سپس روش پرداخت
تعداد پیامک  :تعداد پیامک ی
را انتخاب و در انتها بر روی ثبت کلیک کنید.

 گزارشات مایل
خروخ اکسل دریافت کنید.
ی
تراکنش های مایل را در این قسمت یم توانید مشاهده و

 خرید شماره
ابتدا رسخط شماره را انتخاب نمایید.
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نوع هویت
ر
ر
حقیف را انتخاب نمایید و در غی اینصورت در صورتیکه یرسکت هستید
حقیف هستید
در صورتیکه شخص
ر
حقوق را انتخاب نمایید.
در قسمت تعداد ارقام تعداد شماره خط را انتخاب و در قسمت شماره مورد نظر شماره دلخواه را ثبت بفرمایید.

 تعرفه و اطالعات
تعرفه ارسایل شما نمایش داده یم شود.
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ی
همراه همیشگ شما
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