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سامانه ی پیشرو پیام
سامانه ی پیشرو پیام چیست ؟
پیشــرو پیــام ســامانه ای قدرتمنــد بــرای ارســال  ،دریافــت و مدیریــت تبلیغــات از
طریــق پیــام کوتــاه مــی باشــد  ،ایــن ســامانه بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد کــه
از طریــق بســتر اینترنــت بــدون نیــاز بــه هیــچ دســتگاه جانبــی و از طریــق خطــوط
مجــازی ( ماننــد خطــوط  3000 ، 2000 ، 1000و ) ...بــا روش هــای گوناگــون پیامــک
ارســال نماییــد .
ایــن ســامانه امکاناتــی را جهــت ارســال انبــوه پیامــک هــای تبلیغاتــی بــه کل مناطــق
کشــور ( بــه تفکیــک اســتان  ،شــهر  ،ناحیــه  ،کــد پســتی و محلــه ) فراهــم نمــوده
اســت  ،ارســال بــه مشــاغل و اصنــاف  ،ارســال زمانبنــدی شــده  ،ایجــاد انــواع مســابقه
و نظرســنجی  ،ارســال هوشــمند جهــت اطــاع رســانی و ..نیــز از دیگــر امکانــات ایــن
ســامانه مــی باشــد
چرا پیشرو پیام ؟
شــرکت پیشــرو آســاک بــا بیــش از  8ســال ســابقه در زمینــه تولیــد نــرم افــزار هــای
تحــت وب ایــن ســامانه ی قدرتمنــد را بــه صــورت کامــا بومــی تولیــد نمــوده اســت
 ،بــه جــرات میتــوان گفــت ایــن نــرم افــزار نــه تنهــا در کشــور بلکــه در کل دنیــا بــی
نظیــر بــوده و هیــچ مشــابه خارجــی نــدارد.
مفتخریــم کــه بیــش از  15شــرکت بــزرگ ارائــه دهنــده خدمــات پیــام کوتــاه ایــن
نــرم افــزار را بــه صــورت ســورس اختصاصــی خریــداری و تــا کنــون توســط ایــن نــرم
افــزار بیــش از  5000پنــل نمایندگــی ارائــه شــده اســت  ،پنــل هــای کاربــری ارائــه
شــده توســط ایــن نــرم افــزار بالــغ بــر  70,000پنــل بــوده و پیامــک هــای ارســالی
توســط ایــن ســامانه بــه طــور متوســط  10میلیــون پیامــک در روز مــی باشــد کــه
ســهم عظیمــی از بــازار پیامــک کشــور را تامیــن مــی نمایــد .
برخی از مواردی که این سامانه را کامال متمایز می کند به شرح زیر است :
• مجوز فعالیت و ثبت نرم افزار :
یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه قبــل از تهیــه یــک نــرم افــزار ارســال پیامــک بایــد
بــه آن توجــه کــرد مجــوز فعالیــت و ثبــت نــرم افــزار میباشــد  ،شــرکت پیشــرو
آســاک مفتخــر اســت بســتر نــرم افــزار پیشــرو پیــام را ثبــت کــرده و از وزارت
ارشــاد و مرکــز توســعه فــن آوری اطالعــات و رســانه هــای دیجیتــال مجــوز کســب
نمــوده اســت
 •.کارآفرینی و اشتغال زایی :
ارائــه  5000نماینــده ریبرندینــگ ظــرف مــدت کوتــاه بــه معنــی ایجــاد  5000شــغل
مجــزا و درآمدزایــی مــی باشــد .
بســیاری از ایــن نماینــدگان بــه صــورت حقوقــی و کامــا رســمی فعالیــت کــرده و
تمامــی فعالیــت خــود را بــر روی ایــن موضــوع متمرکــز کــرده انــد و برخــی دیگــر
بــه صــورت شــخص حقیقــی فعالیــت نمــوده و منبــع درآمــد مناســبی در کنــار شــغل
اصلــی ایجــاد نمــوده انــد .
• به روز رسانی :
از آنجایــی کــه ایــن نــرم افــزار بــه صــورت بومــی در شــرکت طراحــی و پیــاده ســازی
شــده اســت بــه صــورت روزانــه  ،هفتگــی و ماهیانــه بــه روز رســانی میگــردد  ،میتــوان
گفــت بیــش از  50بخــش جدیــد ظــرف مــدت یــک ســال بــه ایــن ســامانه اضافــه و
بیــش از  200ورژن بــه روز رســانی شــده اســت .
• ایده ها و طرح های جدید :
در ایــن نــرم افــزار از ایــده هــا و نــو آوری هایــی اســتفاده شــده کــه کامــا بــی
نظیــر بــوده و حتــی مشــابه خارجــی هــم نــدارد  ،بســیاری از ایــن ایــده هــا توســط
نماینــدگان محتــرم ارائــه شــده و بــا اســتقبال توســط شــرکت پیــاده ســازی و عملــی
گشــته اســت بــه شــکلی کــه هــر مــاه بخــش هــای زیــادی بــه ایــن نــرم افــزار اضافــه
شــده کــه بخشــی از نیــاز ســرویس دهنــده را برطــرف میکنــد .
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• یکپارچگی :
در ایــن ســامانه شــما بــا تهیــه یــک اکانــت میتوانیــد عــاوه بــر اســتفاده از خدمــات
پیــام کوتــاه از خدمــات دیگــری همچــون فکــس  ،تلفــن گویــا  ،پیامــک صوتــی و...
اســتفاده نماییــد  ،تمامــی امکانــات بــه صــورت یکپارچــه در اختیــار کاربــر قــرار داده
شــده و کاربــر میتوانــد بــا یــک کلیــک بیــن پنــل هــای مختلــف جابجــا شــده و از
امکانــات مختلــف اســتفاده نمایــد  ،بــه عنــوان مثــال پــس از ورود بــه ســامانه میتوانید
یــک پیامــک ارســال کــرده و بــا یــک کلیــک وارد پنــل فکــس شــده و یــک فکــس
نیــز ارســال نماییــد  ،نکتــه حائــز اهمیــت اعتبــار واحــد اســت کــه بــا یکبــار شــارژ
میتوانیــد از امکانــات مختلــف اســتفاده نماییــد .
• پشتیبانی :
تمامــی کاربــران و نماینــدگان از پشــتیبانی کامــل شــرکت برخــوردار هســتند ،
پشــتیبانی بــی نظیــر شــرکت از ســاعت  9صبــح تــا  12شــب یکســره از طریــق تلفــن
و پشــتیبانی آنالیــن مــی باشــد  ،تیــم پشــتیبانی در دوشــیفت بــه صــورت فیزیکــی
در شــرکت حضــور داشــته و پاســخگوی مشــکالت و ســواالت کاربــران و نماینــدگان
مــی باشــند .
• حفاظت از اطالعات :
ســامانه پیشــرو پیــام بــر روی دو ســرور قدرتمنــد بــه صــورت همزمــان در دیتاســنتر
ســروش در کشــور ایــران قــرار داشــته و تمامــی اطالعــات موجــود در ایــن ســرور
هــر  5ســاعت یــک بــار توســط ســرور دیگــری درکشــور آمریــکا بــکاپ گیــری شــده
و تمامــی ایــن اطالعــات روزانــه بــه ســرور بــکاپ در آلمــان منتقــل مــی گــردد .
• پوشش و یکپارچه سازی :
تمامــی نــرم افــزار هــای مشــابه قبــل از ایــن معمــوال از یــک یــا حداکثــر دو اوپراتــور
( مثــا اوپراتــور  1000یــا  ) 3000پشــتیبانی میکردنــد  ،در ایــن نــرم افــزار بســتر بــه
شــکلی فراهــم شــد کــه کاربــران بــا یــک انتخــاب ســاده میتوانــد از کلیــه اوپراتــور
هــای کشــور ( خطــوط  ، 5000 ، 3000 ، 2000 ، 1000ارســال پیامــک از خطــوط
ثابــت  ،ارســال بیــن المللــی  ،ارســال بــا نــام تجــاری و ) ...همزمــان و در یــک پکیــج
نــرم افــزاری اســتفاده نماینــد  .ایــن امــر عــاوه بــر ســهولت و افزایــش ســرعت و
کارایــی کاربــران را از خریــد چنــد نــرم افــزار متفــاوت و پرداخــت چنــد هزینــه بــی
نیــاز نمــوده اســت .
• کنترل و مانیتورینگ :
ایــن ســامانه مجهــز بــه سیســتم کنتــرل هوشــمند و مانیتورینــگ دقیــق مــی باشــد ،
ایــن سیســتم بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه هرگونــه تخلــف قبــل از وقــوع شناســایی
و بــه ســرعت برخــورد گــردد  ،سیســتم فیلترینــگ بــه لیســتی از کلمــات حســاس
مــی باشــد  ،کاربــر بــه محــض تایــپ کــردن ایــن کلمــات سیســتم هوشــمند را فعــال
کــرده و پــس از اطــاع رســانی بــه واحــد پشــتیبانی نــرم افــزار قبــل از ارســال
پیامــک حــاوی ایــن گونــه کلمــات کاربــر مســدود مــی گــردد  ،عــاوه برایــن سیســتم
یکپارچــه کنتــرل و مانیتورینــگ بــه پشــتیبان ســامانه ایــن امــکان را میدهــد کــه بــه
ســادگی کل پیامــک هــای ارســالی را کنتــرل و در صــورت مشــاهده تخلــف بــا کاربــر
متخلــف برخــورد گــردد .
عــاوه بــر کنتــرل عمومــی یــک بخــش کنتــرل نیــز در اختیــار هــر نماینــده قــرار
میگیــرد تــا کاربــران زیرمجموعــه خــود را مانیتــور و کنتــرل نماینــد .
پــس از اضافــه شــدن ایــن بخــش تخلفــات پیامکــی تــا  80درصــد وضعیــت قبــل
کاهــش یافــت .
• امنیت و تشخیص هویت :
ایــن ســامانه از یکــی از پرقــدرت تریــن روش هــای تشــخیص هویــت جهــت حفــظ
امنیــت کاربــران بهــره میگیــرد  ،تمامــی رمــز هــای کاربــران توســط متــد  MD5داخــل
بانــک اطالعاتــی کــد گــزاری شــده و تدابیــر امنیتــی خاصــی بــرای امنیــت و حفاظــت
اطالعــات کاربــران در نظــر گرفتــه شــده ا
همچنیــن ســامانه بــه صــورت هوشــمند بــا رمــز دوم از بخــش هــای حســاس
محافظــت کــرده و در صورتــی کــه هرگونــه مــوارد ناامنــی در سیســتم بــه وجــود
بیایــد رمــز دوم را از پشــتیبان ســوال مــی نمایــد .

سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo

امکانات سامانه ی پیشرو پیام

ارسال پیامک تکی ،گروهی و انبوه
ارسال زمانبندی شده
ارسال منطقه ای ،کشوری و هدفمند مشاغل
ارسال دکل مخابرات ()BTS
ارسال تدریجی ،هوشمند ،هوشمند زماندار
ارسال نظیر به نظیر ،متناظر زماندار
پیامک سررسید ،نوبت دهی هوشمند ،منشی هوشمند
پیامک اعتباری ،نیازمندی
ارسال WAP
ارسال پیامک فلش ،ارسال از موبایل ،ارسال کارت ویزیت
گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
دفترچه تلفن پیشرفته
افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
اضافه به لیست خودکار
پیامک مناسبت ها ،نظرستجی و قرعه کشی ،امتیاز دهی
مسابقه پیامکی پیشرفته
منشی پیامک ،انتقال پیامک ،ایمیل پیامک
لیست سیاه ،تحلیلگر و فیلتر پیامک
انتقال ترافیک دریافت به URL
تولید محتوا ،پیامک اسپانسری
ارائه ( APIوب سرویس URL ،و )DLL
سازگاری کامل با تمامی نرم افزارهای مدیریت مدارس همچون ناظم ،آموزیار ،مدرسه یار و ...
ابزارک ویندوز  7جهت ارسال پیامک
پشتیبانی تلفنی و از طریق تیکت
ارسال با نام تجاری
خرید آنالین خط اخصاصی دلخواه
پیامک صوتی ،تلفن گویا و پنل فکس
خط هدیه  8رقمی تلفن گویا
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
شارژ رایگان اولیه
خط عمومی ثابت ( )021جهت ارسال انبوه
خطوط اختصاصی هدیه  14رقمی با پیش شماره های 3000 ،1000
یک خط اختصاص هدیه  10رقمی با پیش شماره ی 3000
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
و امکانات بسیار دیگر
در ضمن هر چند وقت یکبار هم امکانات جدید دیگر به سامانه اضافه می شود.
سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo
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توضیحات برخی از امکانات ویژه
سامانه ی پیشرو پیام

ارسال هوشمند
شــما توســط ایــن سیســتم قــادر خواهیــد بــود بــه صــورت
هوشــمند متــن ارســالی را بــرای هــر شــماره موبایــل ،شــخصی
ســازی نماییــد
بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد مایــل هســتید کــه شــماره دانــش
آمــوزی هــر یــک از کاربرانتــان را بــرای آنهــا توســط پیامــک بــه
صــورت زیــر ارســال نماییــد :
آقــای مهــدی امامــی شــماره دانــش آمــوزی شــما  1000576مــی
با شد
خانــم مریــم اســدی شــماره دانــش آمــوزی شــما  2167894مــی
با شد
بــرای اینــکار کافیســت یــک فایــل نمونــه اکســل دانلــود نماییــد
 ،ســتون اول شــماره موبایــل  ،ســتون دوم کلمــه آقــا یــا خانــم،
ســتون ســوم نــام شــخص و ســتون چهــارم شــماره دانــش آمــوزی
را درج نماییــد
سپس فایل را انتخاب کرده و دکمه «مرحله بعد» را بفشارید
ارسال فلش
ارســال پیامــک  Flashمشــابه پیامــک معمولــی بــوده بــا ایــن
تفــاوت کــه پیامــک بــه صــورت خــودکار بــر روی گوشــی گیرنــده
بــاز خواهــد شــده  ،همچنیــن ایــن نــوع پیامــک قابلیــت ذخیــره
شــدن در گوشــی را نــدارد .

ارسال متناظر
ایــن بخــش بــه شــما امــکان مــی دهــد کــه بــرای هــر شــماره یــک
متــن متناظــر در نظــر گرفتــه و یکجــا ارســال نماییــد
بــرای شــروع فایــل نمونــه ی اکســل را دانلــود مــی
نماییــد .فایــل اکســل ورودی شــما بایــد ماننــد فایــل
نمونــه شــامل دو ســتون شــماره و متــن پیامــک باشــد
دقــت نماییــد کــه نــام جدولــی کــه شــماره هــا در آن قــرار دارنــد
بایــد  Sheet1باشــد
اگــر ایــن فایــل از جایــی  Exportشــده اســت ســتون شــماره را در
یــک فایــل جدیــد کپــی نماییــد
دقــت بفرماییــد کــه ســطر اول فایــل اکســل خوانــده نمــی شــود
بنابرایــن میتوانیــد از آن بــرای درج عنــوان اســتفاده کنیــد
پــس از انتخــاب فایــل دکمــه «ارســال» را کلیــک کــرده تــا هــر
پیامــک بــه شــماره متناظــر آن ارســال گــردد
در صورتــی کــه اطالعاتــی را از جــای دیگــر کپــی میفرماییــد حتمــا
از گزینــه  paste specialاســتفاده کــرده و ســپس گزینــه values
را برگزینیــد تــا فرمــت هــای اضافــه حــذف گــردد

هوشمند زماندار
ایــن بخــش ترکیبــی از ارســال هوشــمند و ارســال زمانــدار مــی باشــد بــرای
ارســال ابتــدا فایــل نمونــه را دانلــود کــرده و از همــان فایــل اســتفاده مــی
نماییــد  ،یعنــی تمامــی تغییــرات خــود را در ایــن فایــل اعمــال مــی کنیــد.
راهنمای عملی:
دقــت نماییــد کــه نــام جدولــی کــه شــماره هــا در آن قــرار دارنــد بایــد
 Sheet1باشــد
دقــت بفرماییــد کــه ســطر اول فایــل اکســل خوانــده نمــی شــود بنابرایــن
میتوانیــد از آن بــرای درج عنــوان اســتفاده کنیــد
ستون اول فایل اکسل باید حتما شماره موبایل باشد
ستون دوم حتما باید تاریخ ارسال و طبق نمونه باشد
ستون سوم باید زمان ارسال و طبق نمونه باشد
سایر ستون ها دلخواه وبسته به نیاز شما است
در صورتــی کــه اطالعاتــی را از جــای دیگــر کپــی میفرماییــد حتمــا از
گزینــه  paste specialاســتفاده کــرده و ســپس گزینــه  valuesرا
برگزینیــد تــا فرمــت هــای اضافــه حــذف گــردد
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نوبت دهی هوشمند
از طریــق ایــن بخــش شــما قابلیــت فعالســازی نوبــت
دهــی هوشــمند را خواهیــد داشــت.
کاربــرد ایــن بخــش بیشــتر بــرای نوبــت دهــی پزشــکان ،
آرایشــگاه هــا و  ...خواهــد بــود.
پــس از ایجــاد یــک نوبــت دهــی جدیــد و تنظیــم آن روی
آیتــم روزهــا کلیــک کــرده و روزهــا و ســاعات مــورد نظــر
را تنظیــم نماییــد.
ســپس مخاطــب بــا ارســال کلیــدواژه هــای نوبــت میتوانــد
نوبــت هــای خالــی را رزرو نمایــد.

همزمــان بــا ارســال پیامــک هــای ارزش افــزوده و
پیامک اسپانسری
تبلیغاتــی ،نســخه ای از محتــوای پیامــک نیــز بــرای
شــرکتها و ســازمانهای تجــاری طــرف قــرارداد بــا شــما
ارســال خواهــد شــد.
سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo

توضیحات برخی از امکانات ویژه
سامانه ی پیشرو پیام
ارسال دکل مخابرات ()BTS
ارسال پیامک از طریق دکل های مخابراتی ( )BTSیکی از روش های ارسال پیامک تبلیغاتی به شماره های ایرانسل می باشد.
شرایط و نحوه ارسال :
از طریــق ایــن ســرویس شــما مــی توانیــد بــه موبایــل هــای حاضــر در دکل هــای ایرانســل منطقــه مــورد نظــر خــود بــر اســاس شــعاع اطــراف
دکل پیــام هــای تبلیغاتــی خــود را ارســال نماییــد.
شماره های هر دکل به صورت میانگین بین  15روز تا  1هفته آپدیت و به روز رسانی می گردند.
ارسال به کل کشور امکان پذیر می باشد.
ارسال در این روش تنها به پیش شماره های ایرانسل (دائمی یا اعتباری) مانند رنج های زیر انجام می گردد :
۰۹۳۰-۰۹۳۹-۰۹۳۳-۰۹۳۸-۰۹۳۷-۰۹۳۶-۰۹۳۵
ارسال پیامک با پیش شماره  9000انجام می شود ( نیازی به خرید خط نیست  ،این خط عمومی بوده و متعلق به شرکت ایرانسل میباشد )
از آنجایی که اطالعات خطوط بین ساعت  12شب تا  2نیمه شب آپدیت میشود بنابراین قریب به اتفاق خطوط مربوط به ساکنین منطقه
میباشد
حداقل تعداد سفارش  20هزار عدد پیامک در هر منطقه میباشد
نحوه دریافت گزارش:
دریافت گزارش از اپراتور حداکثر پس از  48ساعت اداری می باشد .
در گــزارش اپراتــور  ،وضعیــت دلیــوری و یــا لیســتی از شــماره هــای ارســال شــده درج نمــی گــردد وتنهــا یــک گــزارش کلــی از تعــداد ارســال
شــده هــا ارائــه مــی گــردد.
گزارش به صورت کتبی از طریق اپراتور اعالم می گردد.
ارسال از این طریق فقط به خطوط روشن ارسال شده و هیچ ارسال نشده ای ندارد
ارسال با نام تجاری:
ارسال با نام تجاری در بازه های زمانی (یک بار مصرف ،ماهیانه ،سالیانه) فعال می باشد.
نام تجاری مورد نظر باید استعالم گرفته شود ،و نتیجه استعالم نام تجاری حداکثر  48ساعت اداری می باشد.
قیمت نام های تجاری بر حسب یکبار مصرف  ،ماهیانه وسالیانه متفاوت بوده و باید استعالم شود .
نحوه سفارش:
بــرای ســفارش پیامــک از طریــق دکل هــای مخابراتــی ابتــدا فــرم مربوطــه را دانلــود نمــوده و پــس از تکمیــل فــرم آن را از طریــق بخــش
پشــتیبانی ارســال نماییــد .
برای ارسال حداقل  48ساعت قبل باید اطالع داده شود.

متناظر زماندار
این بخش ترکیبی از ارسال متناظر و ارسال زماندار می باشد.
به صفحه ی قبل مراجعه نمایید.

سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo

انتقال ترافیک پیامک های دریافتی به URL
بــا ایــن امــکان قــادر خواهیــد بــود گزارشــات دقیقــی از کمیــت و کیفیــت
پیامکهــای دریافتــی خــود را بــر روی دیتابیــس و یــا وب ســایت خــود دریافــت
نماییــد
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تولیدمحتوا
از طریــق ایــن بخــش شــما قــادر خواهیــد بــود ســرویس هــای
متنــی و محتــوا ایجــاد نماییــد
برخی از کاربرد های این بخش به قرار زیر است :
سرویس ارسال شعر ،لطیفه  ،متون ادبی و ...از طریق پیامک
فال حافظ
حدیث
ارسال آیات قرآن
ارسال پیام های سالمتی
و...
پــس از تنظیــم و درج یــک تولیــد کننــده محتــوا روی لینــک محتوا
در ســطر مربوطــه کلیــک کــرده و متــون خــود را وارد نمایید
بــا ارســال کلیــدواژه از طــرف مخاطبیــن یــک متــن بــه صــورت
تصادفــی انتخــاب شــده و بــرای مخاطــب ارســال مــی گــردد
ســامانه بــه صــورت پیشــفرض هیــچ متــن تکــراری بــرای مخاطبین
ارســال نخواهــد کرد
در صورتــی کــه بخواهیــد هزینــه پیامــک هــای ارســالی را از منبــع
دیگــری تامیــن کنیــد میتوانیــد بخــش اسپانســر را فعــال نماییــد
در صورتــی کــه مایــل باشــید پیامــک بــه صــورت خــودکار و دوره
ای بــرای مخاطبیــن ارســال گــردد بخــش ارســال خــودکار را فعــال
نماییــد
بــا انتخــاب گزینــه ریســت کل گیرنــدگان حــذف شــده و ســامانه
پیامــک هــارا از ابتــدا بــرای گیرنــدگان ارســال مــی نمایــد
توجیــه اقتصــادی  :ممکــن اســت در نــگاه اول ایــن ســرویس بــه
ضــرر فرســتنده تمــام شــود ولــی بــا دقــت بــه نــکات زیــر میتوانــد
بســیار درآمــد زا باشــد
شــما میتوانیــد بــا ترکیــب کــردن این بخــش بــا «اضافه به لیســت»
و محــدود کــردن اســتفاده کننــدگان بــه مخاطبیــن دفترچــه تلفــن
بابــت پیامــک هــای ارســالی از مخاطبیــن آبونمــان اخــذ نماییــد
میتوانیــد از مخاطبیــن دفترچــه تلفــن هزینــه دریافــت کــرده و ایــن
هزینــه را بــه ایشــان تخصیــص دهیــد  ،ســپس ســامانه را تنظیــم
کنیــد تــا در ازای ارســال هــر پیامــک از اعتبــار مخاطــب کســر
گــردد
شــما میتوانیــد بــا فعــال کــردن بخــش اسپانســر هزینــه تمامــی
پیامــک هــای ارســالی را از اسپانســر خــود دریافــت نماییــد
بــا فعــال کــردن ارســال خــودکار مخاطبیــن میتواننــد بــه صــورت
دوره ای (روزانــه  ،هفتگــی یــا ماهیانــه) پیامــک محتــوا دریافــت
نماییــد  ،ایــن کار باعــث افزایــش ترافیــک روزانــه و دریافــت هزینــه
بیشــتر از اسپانســر و مخاطــب خواهــد شــد

ارسال وپ ()WAP
ارســال  WAP Pushبســیار شــبیه ارســال  MMSمــی باشــد ،
تفــاوت اصلــی در ایــن اســت کــه هزینــه  WAPبــر عهــده گیرنده
بــوده در حالــی کــه  MMSرا فرســتنده پرداخــت مــی نمایــد
شــما عــاوه بــر ارســال عکــس  ،فیلــم  ،برنامــه و فایــل هــای
مختلــف مــی توانیــد یــک آدرس اینترنتــی را نیــز بــرای گیرنــده
ارســال نماییــد
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توضیحات برخی از امکانات ویژه
سامانه ی پیشرو پیام
مسابقه پیامکی پیشرفته
از طریــق ایــن بخــش میتوانیــد یــک یــا چنــد مســابقه پیامکــی راه
انــدازی کــرده  ،بــرای هــر مســابقه چندیــن ســوال در نظــر بگیریــد
هنگامــی کــه کاربــر کلیــدواژه را ارســال میکنــد مســابقه شــروع
شــده و ســواالت را بــه ترتیــب بــرای کاربــر ارســال مــی کنــد
در انتهــا سیســتم بــه صــورت خــودکار جمــع بنــدی کــرده و امتیــاز
مخاطــب را بــرآور و ارســال مــی نمایــد

امتیازدهی
ایــن بخــش از نظــر ظاهــری مشــابه نظرســنجی اســت ولــی در واقــع
کامــا متفــاوت مــی باشــد
بــر خــاف نظرســنجی کــه هــر مخاطــب میتوانــد فقــط یــک گزینــه
انتخــاب کنــد در امتیــاز دهــی هــر مخاطــب میتوانــد بــه یــک یــا
چنــد گزینــه امتیــاز دهــد
فــرض بفرماییــد چهــار گزینــه  VAIO,DELL,HP,ASUSوجــود
دارد و هربــه یــک کلیــدواژه هــای بــه ترتیــب  3، 2 ،1و  4داده شــده
اســت  ،اگــر مخاطبیــن بخواهنــد بــه ایــن برنــد هــا امتیــاز دهنــد
بایــد یــک پیامــک بــه شــکل زیــر ارســال نماینــد :
1:3
2:5
3:2
4:1
پیامــک فــوق بدیــن معناســت کــه بــه گزینــه  1امتیــاز  ، 3بــه
گزینــه  2امتیــاز  ، 5بــه گزینــه  3امتیــاز  2و بــه گزینــه  4امتیــاز 1
داده شــده اســت داده شــده اســت
امتیــاز هــای فــوق را میتوانــی بــه شــکل زیــر هــم نوشــته و ارســال
کنیــد :
1:3,2:5,3:2,4:1
همچنین به جای کاراکتر  :میتوانید از = نیز استفاده نمایید
مقادیــر قابــل قبــول بــرای امتیــاز هــا بیــن  0تــا  10بــوده و هــر
مقــدار خــارج از ایــن بــازه قابــل قبــول نخواهــد بــود
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توضیحات برخی از امکانات ویژه
سامانه ی پیشرو پیام
کد خوان
در ایــن بخــش شــما ابتــدا یــک ســری کــد را توســط فایــل اکســل وارد ســامانه مــی کنیــد  ،در صورتــی کــه کاربــر یکــی از ایــن کدهــا را بــه ســامانه
ارســال کنــد کــد ارســال شــده توســط شــخص بــه همــراه شــماره موبایــل وی در سیســتم ذخیــره مــی شــود و پیغــام تنظیــم شــده بــرای کاربــر ارســال مــی
گــردد  ،همچنیــن در صــورت ارســال کــد اشــتباه و همچنیــن کــد تکــراری نیــز متــن معیــن شــده بــرای هرکــدام بــه کاربــر ارســال خواهــد شــد
عالوه بر متن های کلی مذکور میتوان برای هر کد نیز یک پاسخ اختصاصی نیز تعریف کرد.
تمامی شماره موبایل ها و کدهای ارسال شده در سامانه ذخیره شده و به تفکیک قابل گزارش گیری می باشند.
از این بخش میتوان در کارهای زیر استفاده کرد :
ایجاد سامانه کد خوان  ،کارت گارانتی  ،کارت قرعه کشی و....
ایجاد سامانه پاسخ بر اساس کد  ،بدین شکل که کاربر با ارسال هر کد پاسخ مربوط به آن کد را دریافت می کند
بــرای اســتفاده از ایــن بخــش ابتــدا یــک کــد خــوان ایجــاد کــرده  ،متــن مربــوط بــه هــر بخــش را تعییــن نمــوده و ســپس از طریــق گزینــه درج کــد
میتوانیــد کدهــای مــورد نظــر خــود را در ســامانه وارد نماییــد ،بــرای گــزارش گیــری هــم از بخــش نمایــش پاســخ هــا اســتفاده نماییــد

ارسال بین الملل
بــرای ارســال پیامــک بیــن المللــی بایــد یــک شــماره بیــن المللــی
تهیــه نمایید
متن پیامک حتما باید انگلیسی باشد
در بخــش شــماره هــا پــس از انتخــاب کشــور نبایــد پیــش شــماره
را وارد نماییــد  ،مثــا اگــر میخواهیــد بــه شــماره 9738612123
ارســال انجــام دهیــد ابتــدا کشــور امــارات را انتخــاب کــرده و در
شــماره را بــدون  97وارد نماییــد 38612123 :
هزینــه پیامــک هــای بیــن المللــی بــا پیامــک داخلــی متفــاوت
بــوده بدیــن منظــور قبــل از ارســال بخــش تعرفــه را مالحظــه
فرماییــد
لیست ویژه (سیاه)
در صورتــی کــه بخواهیــد پیامــک هــای ارســالی بــرای یــک یــا
چنــد شــماره موبایــل ارســال نشــود میتوانیــد از لیســت ســیاه
ارســال اســتفاده نماییــد
همچنیــن اگــر مایــل باشــید از یــک یــا چنــد شــماره موبایــل
پیامــک دریافــت نفرماییــد میتوانیــد ایــن شــماره هــا را در لیســت
ســیاه دریافــت قــرار دهیــد
در صورتــی کــه بخواهیــد یــک یــا چنــد شــماره فقــط ارســال و
دریافــت داشــته باشــند میتوانیــد از لیســت ســفید اســتفاده کنیــد
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آزمایشگاه
در ایــن بخــش امکانــات ویــژه ای بــرای مــوارد مختلــف فراهــم شــده
اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

• ماژول خبرنامه ی جومال نسخه های  2.5و 1.5
• ماژول ویزه ی وردپرس ()WordPress
• ماژول ویزه ی فریر شارژ ()virtual Freer
• پرداخت بانک ملت ویژه ماژول
• فرم ساز دفترچه تلفن
• فرم ساز عضویت
• فرم ساز نمودار نظرسنجی
• فرم الگین کردن
• گجت ویندوز 7
• وب سرویس API
و بســیاری امکانــات دیگــر کــه هــر بــار بــه ایــن بخــش اضافــه مــی
شــود.
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امکانات پنل های کاربری
سامانه ی پیشرو پیام
یک ستاره

امکانات  /نام پنل

دو ستاره

سه ستاره

چهار ستاره

پنج ستاره

ارسال پیامک تکی و گروهی
ارسال منطقه ای ،کشوری
ارسال زماندار و متناظر
ارسال متناظر و نظیر به نظیر
ارسال دکل مخابرات ()BTS
خدمات ارزش افزوده ()VAS

ارسال تدریجی
پیامک سررسید و منشی هوشمند

پیامک اعتباری ،نیازمندی
ارسال wap
ارسال از موبایل
گزارشات پیامک های ارسالی و دریافتی

ارسال پیامک فلش
دفترچه تلفن پیشرفته

افزایش اعتبار به مخاطبین
کدخوان ،نظرسنجی و قرعه کشی

ایمیل پیامک ،لیست سیاه
انتقال ترافیک دریافت به URL
ارائه API
( وب سرویس  URL ،و ) DLL

پیامک بین المللی
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امکانات پنل های کاربری
سامانه ی پیشرو پیام
امکانات  /نام پنل

یک ستاره

دو ستاره

سه ستاره

چهار ستاره

تولید محتوا  -پیامک اسپانسری

تحلیلگر و فیلتر پیامک
آزمایشگاه پیامک
کنترل سامانه از راه دور
پشتیبانی آنالین و تیکت ها
درج متون سریع

گزارش تراکنش های مالی
استفاده از کارت شارژ
سرویس ساز (ارزش افزوده)
اتصال سامانه به نرم افزار Outlook

خط اختصاصی  14 ( 1000رقمی )
خط اختصاصی  14 ( 3000رقمی )
خط اختصاصی  10 ( 3000رقمی )
خط اختصاصی ثابت هدیه
(  10رقمی با پیش شماره ) 021

ارسال با نام تجاری
سامانه پیامک صوتی

سامانه ی تلفن گویا
سامانه ی ارسال فکس انبوه
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق

خط هدیه  8رقمی تلفن گویا
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پنج ستاره

تعرفه های پنل های کاربری
سامانه ی پیشرو پیام

تعرفه ها  /نام پنل

یک ستاره

دو ستاره

سه ستاره

چهار ستاره

پنج ستاره

تعرفه دریافت پیامک

 0ریال

 0ریال

 0ریال

 0ریال

 0ریال

تعرفه ارسال پیامک اپراتور

 151ریال

 141ریال

 131ریال

 121ریال

 121ریال

تعرفه ارسال پیامک اپراتور

 130ریال

 120ریال

 110ریال

 100ریال

 100ریال

تعرفه ارسال پیامک اپراتور

 140ریال

 130ریال

 120ریال

 110ریال

 110ریال

تعرفه ارسال پیامک اپراتور

 150ریال

 140ریال

 130ریال

 120ریال

 120ریال

تعرفه ارسال پیامک اپراتور

 125ریال

 115ریال

 105ریال

 95ریال

 95ریال

تعرفه ارسال پیامک نام تجاری

 700ریال

 700ریال

 700ریال

تعرفه ارسال پیامک بین المللی

 950ریال

 950ریال

 950ریال

1500

2400

4500

8900

قیمت سامانه (ریال)

250،000

990،000

2،590،000

3،890،000

6،890،000

میزان تخفیف تمدید سالیانه

%60

%60

%60

%60

%60

2000400

5000

 1000و 3000

2000

021

پیامک هدیه (تعداد)

نکات ضروری:
• از طریق سفارش آنالین پنل به صورت آنی ایجاد شده و نام کاربری و رمز عبور ارسال میگردد ،پرداخت وجه نیز پس از فعالسازی و
تحویل پنل انجام خواهد شد  ،بنابراین میتوانید قبل از پرداخت وجه سامانه را به صورت کامل تست نمایید.
• توضیحات تفصیلی هر بخش را پس از ورود به سامانه از طریق نام کاربری  demoو رمز  demoمشاهده نمایید.
login.pishro-apayam.ir
• به تعرفه هزینه ها مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
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خط ثابت 021
پیش شماره 2000D

برخی از مشخصات این خط
 کیفیت ارسال بسیار باال سرعت ارسال مناسب بازگشــت هزینــه پیامــک هــای نرســیده بــه گوشــی و مخابراتپــس از «بــه روزرســانی گــزارش تحویل»
 -عدم ارائه ضریب برای خطوط ایرانسل

پیش شماره 2000D

برخی از مشخصات این خط
 عدم وجود پیش شماره های  2000 ،1000یا 3000 ارسال و دریافت پیامک روی خط ثابت عبور از لیست سیاه مخابراتی کیفیت بسیار باالی ارسال و ریزش بسیار کم تعرفه یکسان پیامک فارسی و التین و همراه اول و ایرانسل سرعت باال در ارسال قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از«به روزرسانی گزارش تحویل»

پیش شماره 1000

مقایسه
خطوط اختصاصی

شــماره هــای  3000 ،2000 ،1000و  5000و خــط ثابــت چــه تفاوتــی بــا
یکدیگــر دارنــد؟
تمامــی پیــش شــماره هــای فــوق از طــرف مخابــرات بــه اپراتورهــای
مختلــف تخصیــص داده شــده انــد ،بنابرایــن تفــاوت اول ایــن خطــوط در
اپراتــور ارائــه کننــده و سیاســت هــای آنهاســت.
در ایــن بخــش مقایســه ای بیــن ایــن خطــوط انجــام مــی شــود ،این مقایســه
طــی تجربــه چنــد ســال بدســت آمــده و هیچگونــه جنبــه تبلیغاتی نــدارد.

پیش شماره 3000
نام تجاری

برخی از مشخصات این خط
 ارسال پیامک با نام تجاری به اپراتور ایرانسل و تالیا هزینه هر پیامک با نام تجاری با ضریب حدودی  6الی 7محاسبه می شود.
 عدم دریافت پیامک نام تجاری باید کمتر از  10کاراکتر باشد.(شامل اعداد ،حروف و فاصله)
 -عدم قابلیت دریافت گزارش تحویل

ارسال بین المللی

 سرعت بسیار باال قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از«به روزرسانی گزارش تحویل»
 قیمت مناسب خطوط  12 ،14و  10رقمی بازگشت هزینه پیامک های ارسال نشده به صورت خودکار خرید و تایید خط اختصاصی ظرف مدت  1ساعت یکسان بودن تعرفه رند و غیر رند خطوط -ارائه رنج 100تایی  14رقمی با قیمت بسیار مناسب

برخی از مشخصات این خط
 کم بودن تعرفه ارسال پیامک ارسال با حجم باال بازگشت هزینهپیامک های نرسیده به مخابرات پس از«به روزرسانی گزارش تحویل»
  sendbaseپس از  48ساعت -تاخیر در تحویل پیامک

برخی از مشخصات این خط
پیش شماره 5000

برخی از مشخصات این خط

برخی از مشخصات این خط
 سرعت بسیار باال در ارسالقابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از«به روزرسانی گزارش تحویل»
 قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 1000 تعرفه مناسب پیامک و خطوط سفارش خط به صورت کامال سیستماتیک بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات پس از«به روزرسانی گزارش تحویل»

 سرعت بسیار باال در ارسال -تعرفه های مناسب

برخی از مشخصات این خط
 خطوط بین الملل به دو صورت هستند:• خطــوط واقعــی (بــا امــکان ارســال و دریافــت پیامــک) و بــا +44
شــروع مــی شــوند و خــط هــای محــدودی هســتند کــه قبــل از
فعالســازی نیــاز بــه اســتعالم دارنــد.
• خطوط مجازی که هر عدد دلخواهی می تواند باشد مثال 100
(امکان دریافت پیامک روی شماره ی مجازی وجود ندارد).

در خطــوط  2000Sکــه (بــه اصطــاح  )SendBaseفقــط هزینــه ی پیامــک هــای نرســیده بــه مخابــرات بازگردانــده مــی شــود ،و در خطــوط
( 2000Xبــه اصطــاح  )Delivery Baseبعــد از  48ســاعت از زمــان ارســال و دریافــت گــزارش ،تمامــی هزینــه هــا بــه جــز پیامــک هــای
رســیده بــه گوشــی عــودت داده مــی شــود.
سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo
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تعرفه های شماره های اختصاصی
سامانه ی پیشرو پیام

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 021
نمونه شماره

تعداد ارقام

تنها برای صاحبان امتیاز خط فعال خواهد شد

021XXXXXXXX

10

210،000

021XXXXX

7

5,500,000

021XXXX

6

6,600,000

قیمت خطوط اختصاصی مجازی
نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر رند

نیمه رند

رند

24521XXX

8

1,500,000

3,500,000

5,000,000

24521XX

7

5,000,000

7,000,000

10,000,000

24521X

6

15,000,000

• خطوط مجازی  :این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند
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سامانه ی پیشرو پیام
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تعرفه های شماره های اختصاصی
سامانه ی پیشرو پیام

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت
سفارشی

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

غیر رند

نیمه رند

رند

2000XXXXXXXX

12

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2000XXXXXX

10

4,000,000

5,000,000

7,000,000

10,000,000

2000XXXXX

9

7,000,000

8,000,000

10,000,000

15,000,000

2000XXXX

8

12,000,000

14,000,000

16,000,000

25,000,000

• قیمت خطوط  9رقمی و  8رقمی خیلی رند (مثال  ) 20002222باید توسط اوپراتور استعالم گردد

قیمت خطوط اختصاصی 5000
نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

50001XXXXXXXXX

14

110,000

240,000

50001XXXXXXXX

13

300,000

650,000

50001XXXXXXX

12

700,000

1,200,000

50001XXXXXX

11

1,350,000

2,200,000

50001XXXXX

10

1,800,000

3,000,000

50001XXXX

9

2,200,000

4,000,000

50001XXX

8

3,000,000

5,000,000

50001XX

7

45,000,000

50001X

6

75,000,000

سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo
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تعرفه های شماره های اختصاصی
سامانه ی پیشرو پیام

قیمت خطوط اختصاصی 1000
نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

1000XXXXXXXXXX

14

135,000

300,000

1000XXXXXXXXX

13

350,000

700,000

1000XXXXXXXX

12

700,000

1,400,000

1000XXXXXXX

11

1,400,000

2,700,000

1000XXXXXX

10

1,800,000

4,000,000

1000XXXXX

9

2,500,000

5,000,000

1000XXXX

8

3,500,000

7,000,000

1000XXX

7

35,000,000

1000XX

6

60,000,000

قیمت خطوط اختصاصی 3000
نمونه شماره

تعداد ارقام

غیر سفارشی

سفارشی

3000XXXXXXXXXX

14

150,000

150,000

3000XXXXXXXX

12

900,000

900,000

3000XXXXXX

10

1,000,000

1,000,000

3000XXXXX

9

استعالم شود

3000XXXX

8

استعالم شود
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تعرفه های شماره های اختصاصی
سامانه ی پیشرو پیام

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

نمونه شماره

تعداد ارقام

بازه ی قیمت

21000XX

7

40,000,000

60,000,000

21000XXX

8

25,000,000

40,000,000

21000XXXX

9

6,500,000

7,500,000

21000XXXXX

10

3,000,000

6,500,000

21000XXXXXX

11

2,000,000

3,000,000

21000XXXXXXX

12

1,400,000

2,000,000

21000XXXXXXXX

13

1,300,000

21000XXXXXXXXX

14

1,100,000

21000XXXXXXXXXX

15

1,000,000

درصورتیکــه شــماره پیشــنهادی از ســمت شــرکت باشــد ،کــف قیمتــی آن بــازه در نظــر گرفتــه خواهــد
شــد و در صورتیکــه شــماره پیشــنهادی از ســمت متقاضــی باشــد ،بســته بــه رنــد یــا غیررنــد بــودن
شــماره قیمــت آن بــا در نظــر گرفتــن قیمــت کــف و ســقف آن بــازه  ،اعــام خواهــد شــد.
مالک رند بودن شماره:
 .1شــماره هــای رنــد  ،شــماره هایــی هســتند کــه صعــودی یــا نزولــی بــوده و یــا ارتبــاط معنــاداری
داشــته باشــند.
 .2ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

سامانه ی پیشرو پیام
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برای دریافت مشاوره ی رایگان
و پیش ثبت نام تماس بگیرید
02165552165
02165564359
09128721073

سامانه ی پیشرو پیام
www.pishro-payam.ir
login.pishro-payam.ir
User & Password: demo

