
 

 پنل ارسال پیامک انبوه سافت پنل

 

 . پٌل کاربری پیام کْتاٍ هحیطی هی باشذ کَ بَ شوا اهکاى ارضال ّ دریافت پیام کْتاٍ را هی دُذ

  : شوا با پٌل کاربری هی تْاًیذ از اهکاًات زیر بِرٍ هٌذ شْیذ

 باشوارٍ اختصاصی شوا SMS ارضال

 اضتاى ّ شِر بَ کلیَ شوارٍ ُای ُوراٍ اّل در ضطح کشْراهکاى ارضال پیاهک بَ خطْط دائوی بر اضاش 

 اهکاى ارضال پیاهک بَ خطْط اعتباری بر اضاش اضتاى ّ شِر بَ کلیَ شوارٍ ُای ُوراٍ اّل در ضطح کشْر

 ارضال پیاهک ُاي تبلیغاتي براضاش کذپطتی بَ شِرُا: ّ ارضال بَ ضایر اضتاًِای کشْر بر اضاش شِر ّ اضتاى

بازگشت ُسیٌَ پیاهکِای (پیاهک بَ ُر شخص بذّى هشکل 8تا  7هشکل پیام ُاي بسرگ.)بطْر هثال ارضال ارضال بذّى 

 ًرضیذٍ بَ هخاطباى بلک لیطت هخابرات)افرادی کَ از هخابرات درخْاضت کردٍ اًذ پیاهک تبلیغاتی دریافت ًکٌٌذ!( 

 هشخص شذى اعتبار باقیواًذٍ پیاهک لحظَ بَ لحظَ ّ بَ صْرت آًالیي

 .اهکاى ارضال ُْشوٌذ ّ کاهال خْدکار بر اضاش تٌظیوات اّلیَ ای کَ شوا آًِا را تٌظین کردٍ ایذ

 اهکاى هذیریت ًرم افسار از طریق هْبایل هذیراى ضیطتن بذّى ًیاز بَ ایٌترًت

 پسشکاى ّ...(-ارضال پیام بَ قشر خاصي از جاهعَ )هاًٌذ هٌِذضاى

 رّشٌذٍ )بَ صْرت خْدکار ّ ُْشوٌذ(ارضال پیام تشکر بَ هشترياى تْضظ ف

 .ايجاد ًظرضٌجي از هشترياى

 ارضال ّضعیت درضي داًش آهْزاى بَ ّالذيي.

 اهکاى شارژ فْری ّ کاهال آًالیي در ُر ضاعت از شباًَ رّز تْضظ کلیَ کارتِای عضْ شبکَ شتاب

 ای پیاهک در شِرُای هشِذ ّ قسّیياهکاى افسّدى هاژّل ارضال هٌطقَ 

 : سامانو پیام کوتاه بو صورتفروش 

قیوت ایي  .اختیار هتقاضی قرار خْاُذ گرفتدر در ایي حالت یک ًطخَ از ضاهاًَ بَ هذت یکطال  نسخو ساالنو :

 ( تْهاى 50222تْهاى هی باشذ. ) توذیذ ُرضال 00222ًطخَ فقظ 

با تْجَ بَ ضْء اضتفادٍ ُای رخ دادٍ از خطْط عوْهی شرکت ، کاربراى تازٍ هْظف بَ خریذ شوارٍ اختصاصی  نکتو:

 شذٍ اًذ. در ّاقع پص از خریذ پٌل پٌل جِت ارضال ّ دریافت پیام کْتاٍ هیبایطت یک شوارٍ اختصاصی ًیس خریذ کٌیذ



گراهی  آهادٍ پاضخگْئی بَ ضْاالت شوا هشتریَ رّز ُوکاراى ها جِت ارائَ هشاّرٍ رایگاى در ُر ضاعتی از شباً

 ُطتٌذ.

اطالعات خْد را ّارد ًوْدٍ ّ ضپص اضکي فرم پر شذٍ ّ اضکي کارت هلی ّ شٌاضٌاهَ خْد را را بَ ایویل 

softpanel2@gmail.com .ارضال ًواییذ 

 مذیریت  سافت پنل                                                                                          با تشکر           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سافت پنلفرم ثبت نام پنل 

 . پص از تکویل اطالعات ّ پرداخت هْفق پٌل شوا بَ صْرت آًالیي فعال هی گردد

 ًام:

 ًام خاًْادگی:

 شوارٍ شٌاضٌاهَ:

 کذهلی:

 شوارٍ ثابت: ) بَ صْرت کاهل ُوراٍ با پیش شوارٍ شِر ّارد کٌیذ(

  ّارد کٌیذ( 2شوارٍ هْبایل : )بَ صْرت صحیح ّ بذّى 

 با ًام اضتاى ّ شِر ّارد کٌیذ(آدرش پطتی: )بَ صْرت صحیح ُوراٍ 

 کذ پطتی:

 ایویل:

 تومان0333سیستم: ىر ماژول  ىای ماژول از استفاده مجوز

 □ خیر          □ بلَدر پٌل فعال باشذ؟      ...( ّ هشاغل ّ اصٌاف شاهل) شوارٍ باًک هاژّل از اضتفادٍ تْاًایی

 □ خیر          □ بلَدر پٌل فعال باشذ؟      پطتی کذ اضاش بر کْتاٍ پیام ارضال هاژّل از اضتفادٍ تْاًایی

 □ خیر          □ بلَدر پٌل فعال باشذ؟     کشْری  کْتاٍ پیام ارضال هاژّل از اضتفادٍ تْاًایی

 □ خیر          □ بلَدر پٌل فعال باشذ؟     هشِذ  هٌاطق بَ کْتاٍ پیام ارضال هاژّل از اضتفادٍ تْاًایی
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 □ خیر          □ بلَدر پٌل فعال باشذ؟     قسّیي  هٌاطق بَ کْتاٍ پیام ارضال هاژّل از اضتفادٍ تْاًایی

 اهضاء هشتری .................


