
  راهنماي پنل نمايندگي

  ) :گزارشات (صفحه نخست  •

 

o تم درج مي در هنگام ورود به پنل مديريت در صفحه نخست يك سري گزارشات از كاركرد سامانه به شما ارائه مي شود ، در باالي صفحه نيز پيام هاي سيس

بر طرف نشدن باعث بروز اختالل در سامانه مي گردد بنابراين به پيام هاي هشدار صورتي گردد ، پيام هاي صورتي رنگ حالت اضطراري داشته و در صورت 

 . رنگ توجه بفرماييد ، پيام هاي كرم رنگ جهت اطالع شما مي باشند

o  بر حسب زمان خاصي  "خودكار"يا  "دستي"در باالي پيام هاي سامانه يك ليست بازشو وجود دارد كه ميتواند حالت به روز شدن گزارشات را به صورت

 .تنظيم نماييد ، همچنين ميتوانيد از آيكون سبز رنگ براي رفرش كردن صفحه استفاده كنيد 

o در بخش مياني گزارش ورود و خروج آخرين زمان و تاريخ ورود شما را به سامانه نشان مي دهد 

o د زير كاربران و كاربران باقي مانده به شما ارائه مي نمايدتعداامك ها يك گزارش كلي از اعتبار تخصيص داده شده و همچنين پي شخالصه گزار  

 :تعرفه ها  •

o  را كليك كرده بازه مورد نظر براي تعرفه را تنظيم  "درج تعرفه جديد"بايد تعرفه ارسال و دريافت پيامك را ايجاد بفرماييد ، براي اينكار گزينه  قبل از هرچيز

 .نماييد نموده و سپس يك نام براي اين تعرفه وارد 

o  پس از درج تعرفه روي گزينه مديريت قيمت كليك كرده و هزينه هاي پيامك فارسي ، التين و دريافت را ست نماييد. 

o  زير دقت بفرماييد  نكاتبه: 

شروع شود و نبايد  10000ريال تعريف كرديد بازه دوم بايد از  10000تا  0بازه هاي تعرفه نبايد همپوشاني داشته باشند ، مثال اگر يك بازه بين  .1

 .باشد  5000از 

تعريف كنيد يك فاصله بين  10000تا  5000است اگر تعرفه دوم را بين  1000تا  0تعرفه اول شما بين  نبايد فاصله بيافتد ، مثال اگربين بازه ها  .2

 .ايجاد خواهد شد كه باعث بروز مشكل در هنگام پرداخت كاربر خواهد شد  5000تا  1000

 . را انجام ندهيد سامانه با بروز خطا مواجه خواهد شد "مديريت قيمت"براي تعرفه عمل در صورتي كه  .3

 .هايي كه ميخواهيد ايجاد نماييد نبايد از تعرفه خودتان پايين تر باشد  تعرفه .4

  :بسته ها  •

فروش پكيج هاي متنوعي را به كاربر ارائه دهيد ، همچنين در بسته ها مجموعه از پيشفرض ها و دسترسي ها را براي شما فراهم آورده به شما كمك مي كند در هنگام 

  .هنگام درج كاربر به صورت خودكار مقادير پيشفرض و همچنين دسترسي ها را به كاربر تخصيص مي دهد 

o  براي هر بسته تعيين كنيد ، نام بسته يك نام دلخواه است كه بتوانيد بسته هاي مختلف را از هم تفكيك نماييد ، همچنين ميتوانيد يك تعرفه پيشفرض

مي نماييد ، محدوديت ارسال تعيين مي كند كه كاربر در هر بار چند پيامك بتواند ارسال كند ، محدوديت روزانه حجم ارسالي كاربر در يك روز را مشخص 

خواهد بود ، اين عدد بر  كمترال كاربر باشد سرعت ارس بيشترسرعت ارسال براي كاهش سرعت ارسال پيامك به كار مي رود هرچقدر عدد سرعت ارسال 

نيد قالب حسب ميلي ثانيه بوده و بين هر پيامك ارسالي به ميزان اين عدد وقفه ايجاد مي نمايد ، همچنين در صورت داشتن  چند قالب گرافيكي ميتوا

بر ميتواند از سامانه استفاده كند ، اعتبار ريالي ميزان گرافيكي مورد نظر را به يك بسته تخصيص بدهيد ، اعتبار زماني مدت زمان پيشفرضي است كه كار

و نرم افزار ويندوزي را از اين  Urlاعتباري است كه به صورت پيشفرض در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت ، همچنين ميتوانيد مجوز استفاده از وب سرويس ، 

 .بخش تنظيم نماييد 

o  مجوز هاي الزم جهت دسترسي به هر بخش سامانه را تنظيم كنيد ، اين كار كمي وقت گيربوده  "دسترسي"پس از ايجاد يك بسته با كليك بر روي گزينه

 .ولي يكبار براي هميشه انجام ميگيرد 

مي  دگاندر قسمت دسترسي ها دقت بفرماييد كه براي پنل هاي عادي دسترسي هاي مديريت نبايد داده بشود ، دسترسي هاي مديريت ويژه مديران و نماين

  .باشد 

دسترسي ستون مشاهده تعيين مي كند كه ايا اين بخش در ليست امكانات نمايش داده شود يا خير و ستون دسترسي تعيين مي كند كه كاربر به اين بخش 

  .رسي نداشته باشد داشته باشد يا خير ، اين امر ميتواند كاربرد تبليغاتي داشته باشد به اين نحو كه يك كاربر منويي را مشاهده كند ولي دست

 :شماره ها  •

o نها اختصاص داده در اين بخش ميتوانيد شماره هايي كه مديريت در اختيار شما قرار داده را مشاهده نماييد ، همچنين ميتوانيد كاربراني كه هر شماره به آ

 .شده است را نيز مالحضه بفرماييد 

o  استفاده كنيدبراي جستجو يك شماره هم ميتوانيد از امكان جستجو 

 

 :كاربران  •

  .حت خواهيد بود يكي از مهمترين بخش هاي سامانه بخش كاربران مي باشد ، البته اگر بخش هاي قبلي را به خوبي ساماندهي كرده باشيد در اين بخش بسيار را

o  اطالعات كاربر را با دقت وارد بفرماييد  "درج كاربر جديد"پس از انتخاب گزينه. 



o  محصول به صورت خودكار مقادير پيشفرض كه در هنگام درج بسته ها تنظيم كرده بوديد براي كاربر ست مي گردند همچنين شما ميتوانيد هر پس از انتخاب

 .يك را دستي تغيير دهيد 

o  ريال شارژ انجام دهد چه هر  1چه  را عالمتدار كنيد ، بازه هاي تعرفه براي اين كاربر غير فعال خواهد شد يعني اين كاربر "تعرفه ثابت"در صورتي كه تيك

 .عدد ديگري تعرفه او تغيير نخواهد كرد در غير اين صورت به شكل خودكار سامانه تعرفه كاربر را برحسب ميزان شارژ تغيير خواهد داد 

o  را بفشاريد  "ثبت"پس از تنظيم نام كاربري و رمز عبور براي كاربر ميتوانيد گزينه 

o   نام كاربري ، رمز عبور و آدرس پنل را براي كاربر از طريق ايميل و پيامك ارسال خواهد كرد ، در صورتي كه نخواهيد اين اتفاق سامانه به صورت خودكار

 .همچنين ميتوانيد متن ارسالي را به صورت دستي تغيير دهيد . بيفتد اين گزينه را غير فعال نماييد 

o  در منوي شماره ها وارد كرده بوديد تخصيص بدهيد ، در صورتي كه اين كاربر يك شماره اختصاصي دارد پس از درج كاربر يك شماره از بين شماره هايي كه

تفكيك پيامك و به صورت مستقيم پيامك دريافت مي كند گزينه كليدواژه را خالي بگذاريد ولي اگر بخواهيد يك شماره را به چند كاربر تخصيص دهيد براي 

 .كاربر يك كليدواژه تعريف گردد ، كاربر ميتواند با اين كليدواژه پيامك دريافت كندهاي دريافتي ميبايست براي هر 

 :پرداخت ها  •

o  در اين قسمت شما پرداخت هاي الكترونيك و فيش هاي درج شده را مالحظه خواهيد كرد  

o  ب هاي الكترونيك يا غير الكترونيك را در سامانه حساب هاي بانكي خود اعم از حسا "مديريت حساب ها "همچنين در اين بخش ميتوانيد از طريق گزينه

 وارد نماييد ،

o  در هنگام ايجاد يك حساب بانكي جديد حتما نام بانك ، صاحب حساب و شماره حساب را وارد نماييد . 

o   براي فعال كردن پرداخت الكترونيك به نكات زير دقت نماييد: 

تنظيم  "پارسيان"ك دريافت كرده ايد را در بخش شماره مشتري وارد نموده و درگاه را روي فقط كافيست شماره مشتري كه از بان: بانك پارسيان  .1

 كنيد

 "ملت"كد ترمينال را در بخش شماره مشتري ، نام كاربري را در بخش نام كاربري و رمز را در بخش رمز وارد نموده و درگاه را روي : بانك ملت  .2

 .تنظيم نماييد 

 .تنظيم كنيد  "سامان"پذيرنده را در بخش شماره مشتري وارد نموده و درگاه را روي شماره : بانك سامان  .3

o ل كاربر ميبايست دقت بفرماييد كه شارژ الكترونيك به صورت خودكار به پنل كاربر اضافه مي شود ولي فيش هاي واريزي نياز به تاييد داشته و براي شارژ پن

 .تغيير دهيد  "پرداخت شده"پرداخت را به را انتخاب و وضعيت  "تغيير وضعيت"گزينه 

o  استفاده نماييد "جستجوي پيشفرته "براي يافتن يك پرداخت ميتوانيد از گزينه 

 

 :تيكت ها  •

o  تيكت ها بخش پشتيباني سامانه شما مي باشد ، ميتوانيد از اين طريق سواالت مختلف كاربران را پاسخ دهيد. 

o  آن را مشاهده و پاسخ دهيد  "نمايش"سامانه ايجاد نمايد شما ميتوانيد با كليك بر روي گزينه در صورتي كه يك كاربر يك تيكت در. 

o  استفاده كنيد  "بستن"اگر بخواهيد يك تيكت را حذف يك غير فعال كنيد از گزينه. 

o  ته بندي شده مالحظه كنيد را به صورت دس... ) منتظر پاسخ ، پاسخ داده شده و(همچنين ميتوانيد از منوي بازشو تيكت هاي مختلف. 

 :لوگو ها  •

o  شما ميتوانيد يك دامنه اختصاصي داشته باشيد و نرم افزار را روي دامنه خود به مشتريان معرفي نماييد ، مثال اگر دامنهsms.com  را ثبت كرده باشيد با

 .نه اجرا خواهد شد لوگو ها از اين پس نرم افزار شما از طريق اين داموارد كردن اين دامنه در بخش 

o را نيز توسط اين بخش به صورت .... عالوه بر اين شما ميتوانيد لوگو ، متن كپي رايت صفحه ورود و صفحات داخلي ، عنوان صفحات ، درباره ما ، تماس با ما و

 اختصاصي تنظيم نماييد

 

 


