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 را انتخاب کنیم ؟ را سامانه پیامکی آفتاب چ
 پیامکسامانه است. (SMS) جهت ارسال و دریافت و پردازش پیامک  در پیامک آفتاب  توانمند سامانه

را  های  متعلق به سایر شرکتها دارای خصوصیات ویژه ای می باشد که آن نهساماآفتاب  در مقایسه با 

 :منحصر به فرد کرده است. برخی از این خصوصیات عبارتند از

 ریال می باشد ( 130کمترین هزینه ارسال پیام در پلن طالیی (پایین بودن نرخ ارسال پیام -1    

 هاپیامک ن سطح دسترسی به اطالعات وتعیی ربرتوسط مدیر وپیامکی با ایجاد کا سامانهامنیت کامل در -2   

 پیامکی رایگان با  خرید خط اختصاصی  سامانهاختصاص -3

 MCI,1000،3000،5000،2000،2100عمومی های  اختصاص رایگان خط-4

 های تلفن همراه ه روز رسانی بانک اطالعاتی شمارهب -5
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 مقدمه 

 از بیش  هایمان موبایل . است بوده زیادی تغییرات دستخوش نیز ما  های ارتباطات ی،امروز  های زندگی در

 تلفن هنگام شب تا شویم می بیدار خواب از که زمانی از تقریبا و ماست همراه و دست در ای وسیله هر

 رسانی اطالع هوسیل و تبلیغاتی بیلبورد بهترین که است دلیل همین به .کنیم نمی دور خودمان از را همراهمان

 .است وسیله این امکانات از گیری بهره امروز دنیای در

 Sms  بلیغاتیت های شیوه ترین کاربرد پر و ترین عادی از یکی پیامکی بازاریابی مبنای بر تجارت و مارکتینگ 

 تبلیغات و ییاببازار در رسانی اطالع ابزار این از نیز ایرانیان ما که است سالی چند و است پیشرفته کشورهای در

 ستا بوده مخابراتی بزرگ های شرکت دست در تنها ابزار این گذشته سال سه یا دو در کنیم. می استفاده نیز

 امکان از سازمانها، این به گزافی های هزینه پرداخت با توانستند می معدودی حقوقی و حقیقی اشخاص و

 بسیار ای ههزین پرداخت با پیامک دریافت و ارسال های نهساما امروزه اما شوند. مند بهره ابزار این از استفاده

 .گیرد قرار خدمات دهندگان ارائه و سرمایه و کار صاحبان اختیار در تواند می رایگان حتی و کم
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 ارسال گروهی

د. این ها پیامک فرستاآورد که بتوان به گروه خاصی از شماره سامانه پیامکی آفتاب  این قابلیت را فراهم می

وه و ها قبال در دفترچه تلفن ساخته شده و هر کدام شامل تعدادی شماره تلفن همراه است. با انتخاب گرگروه

را  های موجود در یک گروه یا چند گروه پیامک فرستاد.درج زمان این قابلیتتوان به تمام شمارهدرج متن می

 ده بطور اتوماتیک ارسال شود.محیط تایپدهد که متن پیام مورد نظر شما در زمان خاصی از آینبه شما می

پیام  توانید تعیین کنیدکند و با انتخاب شماره فرستنده میپیامک تعداد کاراکترهای پیام شما را محاسبه می

امهای توانید آن را از لیست پیاز کدام شماره شما ارسال شود.همچنین اگر پیامی را قبال ارسال کرده اید می

 ت به ارسال آن اقدام کنیدآماده انتخاب و نسب
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 ارسال منطقه ای

ی یا توانید نسبت به ارسال پیامک تبلیغاتبا استفاده از قابلیت ارسال منطقه ای سامانه پیامک مهرگستر می

ق اطالع رسانی به مناطق مختلف تعدادی از شهرها اقدام نمود. در ارسال منطقه ای نقشه شهر یا نام مناط

توان نسبت به های موجود در اختیار شما قرار خواهند گرفت و پس از انتخاب منطقه میراه با تعداد شمارههم

 .ارسال پیامک انبوه به منطقه مورد نظر اقدام نمود

ها بصورت های آن منطقه یا تعداد خاصی از شمارهدر ارسال منطقه ای این امکان فراهم است که به همه شماره

ن ها را در آینده تعییتوان زمان ارسال پیامکارسال نمود. همچنین همانند ارسال گروهی می اتفاقی پیامک

در حال حاضر شهرهای تهران، شیراز، مشهد و قزوین قابلیت ارسال  .کرد تا در زمان مشخصی ارسال شوند

 د.ود دارنمنطقه ای دارند و سایر شهرها )تمام شهرهای ایران( نیز در قسمت ارسال انبوه شهری وج

 

 



پیامک آفتاب  سامانه  

7 
  Aftabtech.ir/sms 

 ارسال بر اساس پیش شماره و کدپستی

های هایی که پیش شمارهآورد که بتوان به شمارهامکان ارسال براساس پیش شماره این قابلیت را فراهم می

هایی که توان به شمارهتبلیغاتی یا اطالع رسانی ارسال نمود. به عنوان مثال می (SMS) مشترک دارند پیامک

 .شوند پیامک ارسال کردع میشرو 0912880با 

ک هایی که مکان مالآورد که بتوان به شمارههمچنین امکان ارسال براساس کدپستی این قابلیت را فراهم می

هایی که کدپستی توان به شمارههای خاصی دارند پیامک ارسال نمود. به عنوان مثال میآنها پیش کدپستی

ها یا در هردو قابلیت امکان ارسال به تمام شماره.ارسال کرد شوند پیامکشروع می 34187مالک آنها با 

 .تعدادی از آنها و همچنین امکان ارسال در آینده و در تاریخ و ساعت خاصی بصورت اتوماتیک وجود دارد
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 ارسال پیام کوتاه بر اساس اصناف

، گروه آفتاب   پیامک سامانهمختلف در  های اصناف به تفکیک هر صنف و شهرهایبانک اطالعاتی شماره

صناف اامکان فوق العاده ای در این سامانه است که قابلیت ارسال هدفمند را فراهم می سازد. با انتخاب شهر 

 .توان به هر صنف پیامک ارسال نمودهر شهر و تعداد شماره موبایلهای هر صنف قابل مشاهده هستند و می

کان ها یا تعدادی از آنها و همچنین امابلیت نیز امکان ارسال به تمام شمارهشبیه بخشهای قبلی، در این ق

 .ارسال در آینده و در تاریخ و ساعت خاصی بطور اتوماتیک وجود دارد

ن در حال حاضر اصناف شهرهای قزوین، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، اردبیل، کرج، اراک، گلستان، آذربایجا

ن جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان و زنجان در قسمت ارسال غربی، کردستان، فارس، خراسا

 .صنفی وجود دارند
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 ارسال پیام کوتاه بر اساس سن، جنسیت و منطقه

های کل شهرهای ایران به تفکیک سن، با دراختیار داشتن بانک اطالعاتی شماره موبایل آفتاب سامانه پیامک 

ین قابلیت را برای شما مهیا می سازد که بتوانید پیام های تبلیغاتی خود را بصورت هدفمند جنسیت و منطقه ا

با انتخاب نام استان و شهر مورد نظر می توان بازه « ارسال سنی و جنسی».پس از ورود به قسمت .ارسال کنید

مت امکان تعیین سنی گیرندگان آن شهر و همچنین نوع جنسیت آنها را مشخص نمود. همچنین در این قس

کارت گیرندگان به تفکیک دائمی و اعتباری وجود دارد و بدلیل تریبت می توان بازه گیرندگان را نوع سیم

با اعمال محدودیتهای مذکور، تعداد شماره های مخاطبان نمایش داده شده و  .محدودتر و هدفمندتر نمود

 .آینده وجود داردامکان ارسال پیام در زمان  حاضر یا برای زمان خاصی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پیامک آفتاب  سامانه  

10 
  Aftabtech.ir/sms 

 هوشمند پیام کوتاهارسال 

صاتی آورد که بتوانید متناظر با هر شماره موبایل مشخارسال هوشمند در سامانه پیامک قابلیتی را فراهم می

ک ن یآدهید که در هر سطر را هم بفرستید. برای استفاده از این قابلیت، فایل اکسلی را به سامانه پیامک می

 .شماره موبایل و سپس نام صاحب خط و سایر مشخصات است

ید را بگونه ای بفرست« باشدریال می 12300آقای مهدی امامی اعتبار شما »خواهید عبارت به عنوان مثال می

سل که در هر پیامک نام گیرنده و شماره اعتبار او بطور مجزا برای هر شخص ارسال شود. ستون اول فایل اک

 .دها، ستون دوم کلمه آقای یا خانم، ستون سوم نام اشخاص و ستون چهارم اعتبارها باشموبایل باید شماره

ظر نپیام مورد « باشدریال می #3#اعتبار شما  #2# #1#»با دادن این فایل اکسل به سامانه و ارسال پیامک 

 .شودشما ارسال می
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 در آنهاهای ارسالی و جستجو نمایش وضعیت پیامک

نرسیدن  های ارسالی را ببینید و از وضعیت آنها از نظر رسیدن یاتوانید لیست پیامپیامک آفتاب می سامانه در 

به مخاطب اطالع یابید. گاهی ممکن است گوشی تلفن مخاطب خاموش باشد یا در دسترس نباشد در این 

 .تغییر پیدا خواهد کرد« رسیده به گوشی»صورت به محض رسیدن پیام به وی وضعیت پیام به 

ام و ... توانید پیام مورد نظر خود را از لحاظ تاریخ، متن پیام، شماره گیرنده پیدر لیست پیامهای ارسالی می

 .مورد جستجو قرار دهید

های ارسالی قابلیت استخراج فایل اکسل از پیامها را دارد. همچنین اگر تعداد پیامها زیاد باشد آنها لیست پیام

چند صفحه مورد نمایش قرار خواهد گرفت و هر پیام قابلیت استفاده مجدد در برنامه پیام کوتاه را نیز دارا در 

 .خواهد بود
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 های دریافتی و مدیریت آنهانمایش پیامک

ر یا اکتآورد که بعد از ساختن یک گروه، افرادی که کارسامانه پیامک آفتاب قابلیت پرکاربردی را فراهم می

ن آطور اتوماتیک عضو آن گروه شوند و شماره آنها در هکلمه خاصی را به شماره پیامکی شما ارسال کنند ب

 .گروه جمع آوری شود

سال ار توانید از حاضرین درخواست کنید تا با به عنوان مثال در محل برگزاری یک نمایشگاه یا یک جلسه می

رتباط ااتوماتیک عضو آن گروه شوند تا از این پس بتوانید با آنها در به شماره پیام کوتاه شما بطور  5عدد 

 .ارسال کنید (SMS) باشید و برای آنها پیامک

توانند با ارسال کاراکتر خاصی شبیه همین امکان برای لغو عضویت از گروه نیز وجود دارد. یعنی مخاطبان می

 .ها از گروه حذف شود و درواقع عضویت آنها لغو گردندکنید به شماره پیامکی شما، شماره آنکه شما تعیین می
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 ارسال اتوماتیک پیام تبریک تولد

طور هتوان در سالروز تولد مخاطبان بفراهم است که می پیامک  گروه آفتاب  سامانهای در ان فوق العادهامک

 .تاثیر زیادی در جذب مشتریان دارداتوماتیک برای آنها پیام تبریک تولد فرستاده شود. این موضوع 

توان تعیین توان تاریخ تولد او را هم مشخص کرد. به این تریب میهنگام درج مشخصات یک گیرنده پیام می

 .کرد که برای کدام یک از مخاطبان پیام تبریک ارسال شود و برای کدام یک پیام تبریک ارسال نشود

نوان ها تبریک با اسم افراد ارسال شود. به عهمچنین همانند ارسال هوشمند، این قابلیت وجود دارد که پیام

 «.نماییمجناب آقای امامی سالروز تولدتان را به شما تبریک عرض می»مثال: 
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 پاسخگویی خودکار 

یام ر پیامی که به شما برسد پیامی را به فرستنده پآورد که برای هپاسخگویی خودکار قابلیتی را فراهم می

 خواهید کاری کنید که هرپیامی که به شما رسید پیامی مبنی بر وصول دریافتفرستد. به عنوان مثال میمی

 .پیام و تشکر از ارسال کننده پیام به وی ارسال شود

ر هپیام ارسال شود و این پیام برای توان تعیین کرد چه پیامی برای ارسال کننده در پاسخگویی خودکار می

م خواهید تعیین کنید که با توجه به متن پیام دریافتی، پیاپیامی که برسد مشترک خواهد بود اما اگر می

 .استفاده نمایید« پاسخگویی هوشمند»متفاوتی شود و شرایط را اختصاصی تر کنید باید از ماژول 

که در واقع نسخه حرفه ای « پاسخگویی هوشمند»د اما ماژول ها وجود دارپاسخگویی خودکار در همه نسخه

 .ها وجود دارداز پاسخگویی خودکار است در برخی از نسخه
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 های آمادهپیامک

اگر به دنبال متن خوب و زیبایی برای ارسال به مخاطب خود هستید بانک اطالعاتی پیام های مناسبتی 

پیامک آماده در موضوعات و طبقه بندی های مختلف آماده  500با بیش از  آفتاب  (SMS) پیامک سامانه

 .است تا شما را در انتخاب متن مورد نظر یاری نماید

پیام های آماده در دسته بندی های مختلف مناسبت های مذهبی، جمالت ادبی، والدت و شهادت، مناسبت 

 .توانید پیامک دلخواه خود را انتخاب نماییدهای ملی در دسترس شما قرار دارند که با مرور آنها می 
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 تنظیمات امنیتی

شد رای آنکه بتوانید کنترل بیشتری بر سامانه پیامک داشته باشید و خاطرتان از نظر امنیتی آن آسوده با

 .توانید از تنظیمات امنیتی سامانه استفاده کنیدمی

د که هربار هنگام ورود به سامانه برای شما پیامی ارسال شود. در توان مشخص کردر تنظیمات امنیتی می

 .کنیداینصورت اگر شخصی به جز شما وارد سامانه شود از آن آگاهی پیدا می

هایی اجازه توان تعیین کرد در چه ساعاتی از روز بتوان وارد سامانه شد و حتی چه آی پیعالوه بر این، می

 .نیدتوانید امنیت سامانه خود را تضمین کبهره مندی از موارد فوق الذکر می ورود به سامانه را دارند. با
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 های هرزپیام

نید کیا شماره های خاصی را دریافت می اگر در قسمت پیامهای دریافتی خود، پیامهای بی ربطی را از شماره

 .شما قابلیت عدم دریافت آنها را می دهد به ه آنها نیستید، سامانه پیامکی آفتاب که مایل به مشاهد

یامی کافی است در قسمت پیامهای هرز، شماره فرستندگان این نوع پیامها را وارد کنید تا از این پس دیگر پ

خارج  از آن شماره دریافت نکنید. هر زمان که مایل باشید نیز می توانید شماره مربوطه را از پیامکهای هرز

 .کوتاه از آن شماره فعال شودکنید تا دریافت پیام 
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 دسترسی از راه دور

قابلیت ریموت امکان استفاده از امکانات مهم سامانه را بدون دسترسی به کامپیوتر و اینترنت برای شما 

جو در فراهم می کند. توسط این ابزار می توانید تنها با گوشی موبایل خود اقدام به ارسال پیام کوتاه ، جست

 مخاطبین ، گرفتن مانده اعتبار و ... نمایید.

بدین منظور باید ابتدا شماره مویابل خود را به سامانه معرفی کنید و از این پس به عنوان مثال در صورتیکه 

بخواهید به گروه همکاران خود در سامانه، پیامکی ارسال کنید کافیست متن ذیل را از طریق گوشی موبایل 

 سالم#hamkaran#sms#سامانه خود پیامک نمایید:  خود به شماره
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 ماژول نظرسنجی سامانه پیام کوتاه
ژول اگر می خواهید یک نظرسنجی با بستر پیامک انجام دهید می توانید از ماژول نظرسنجی استفاده کنید. ما

اطبان جواب نظرسنجی این امکان را به شما می دهد که پس از طرح یک سوال و مشخص کردن پاسخها، مخ

 .مورد نظر خود را از میان جوابها انتخاب کرده و به شماره شما ارسال کنند

هنگام افزودن نظرسنجی می توانید شماره خط، سوال مورد نظر، تاریخ شروع نظرسنجی، تاریخ اتمام 

شخص انید منظرسنجی، تعداد گزینه های پاسخ، پیام خودکار که هنگام دریافت نظر نمایش خواهد داد را می تو

کنید. پس از شرکت مخاطبین در نظرسنجی، تعداد و لیست شرکت کنندگان به تفکیک هرپاسخ و تعداد 

 .پاسخهای تکراری و ... بشکل نمودار نمایش داده خواهد شد
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 ماژول مسابقات سامانه پیام کوتاه
مکان اشناسید! ماژول مسابقات گر مسابقات پیامکی تلویزیونی را دیده باشید احتماال ماژول مسابقات را می ا

ماره شبرگزاری مسابقه با طرح سوال و جوابها را می دهد. مخاطبان جواب مورد نظر خود را انتخاب کرده و به 

شما ارسال می کنند. پس از آن سیستم با بررسی پاسخها امکان قرعه کشی در میان پاسخهای درست را می 

 .دهد

تعداد  اره خط، سوال مورد نظر، تاریخ شروع مسابقه، تاریخ اتمام مسابقه،هنگام افزودن مسابقه می توانید شم

گزینه های پاسخ و پاسخ صحیح، پیام خودکار که هنگام دریافت نظر نمایش خواهد داد را مشخص کنید. پس 

از شرکت مخاطبین در مسابقه، تعداد و لیست شرکت کنندگان به تفکیک هرپاسخ و تعداد پاسخهای تکراری 

ای .. بشکل نمودار نمایش داده خواهد شد و امکان قرعه کشی در میان پاسخ های درست یا کل پاسخ ها برو .

 .تعیین برندگان را خواهید داشت
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 ماژول کارمندان و سطح دسترسی
 ددسترسی داشته باشن ه شما به سامانه پیام کوتاه آفتاب اگر می خواهید افراد دیگری در زیر مجموع

می توانید از ماژول سطح دسترسی استفاده کنید. در ماژول سطح دسترسی برای هر فرد از کارمندان خود  

 .نام کاربری و رمز عبور تعریف می کنید و آنها بطور مستقل به سامانه دسترسی خواهند داشت

به  ن کنید که هر فردبرای هریک از کارمندان می توانید اعتبار ارسال پیامک را مشخص کنید و همچنین تعیی

کدام قسمت سامانه دسترسی داشته باشند. همچنین اگر شما چند شماره برای ارسال پیامک داشته باشید 

ان می توانید برای شماره ها هم دسترسی های خاصی بدهید. اگر بخواهید می توانید پیامکهای ارسالی کاربر

 .یدرا هم ببینید و یا از لیست تراکنشات آنها اطالع یاب
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 ماژول سررسید سامانه پیام کوتاه
ماژول سرسید امکان یادآوری موضوعی را به مخاطبان در زمان خاص می دهد. مثال می خواهید به برخی 

مخاطبان خود در تاریخ خاص برگزاری یک جلسه یا پرداخت قسط ایشان و هر موضوع دیگری را یادآوری 

 .ابهای گوناگونی صورت پذیردکنید. این یادآوری می تواند با انتخ

ک فایل می توانید پیام های سررسید را با نام مخاطبان به آنها ارسال کنید و اطالعات کاربران را از طریق ی

و موارد  اکسل وارد کنید. این اطالعات می تواند برای هر کاربر متفاوت باشد. مثال مقدار بدهی، تاریخ سررسید

ا فرستاده ی هر کاربر در فایل اکسل تعیین می شوند تا در زمان مورد نظر برای آنهدلخواه دیگر بطور متفاوت برا

 .شوند
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 ماژول پاسخگویی هوشمند

ماژول پاسخگویی هوشمند امکان پاسخ هوشمند به پیام های دریافتی را می دهد. البته نسخه ساده ای از 

د بصورت رایگان وجوپیام گروه آفتاب  سامانهپاسخگویی هوشمند با عنوان پاسخگویی خودکار در نسخه ساده 

ی تر از دارد که پاسخ مورد نظر را به ازای تمام پیامهای دریافتی می فرستد اما اگر می خواهید بصورت حرفه ا

 .پاسخگویی هوشمند استفاده کنید می توانید از ماژول پاسخگویی هوشمند استفاده کنید

ک یف هر کلید واژه می توانید تعیین که چه پاسخی بصورت اتوماتیدر ماژول پاسخگویی هوشمند به ازای تعر

 برای وی فرستاده شود. در این مورد می توان مشخص کرد که تنها در صورت دریافت از مجموعه شماره خاص،

پاسخگویی هوشمند انجام پذیرد نه برای همه شماره ها. همچنین در صورت تمایل می توان شماره فرستنده 

 .خاصی ذخیره کرد را در گروه

در حالت استفاده حرفه ای و پیشرفته می توان پیام رسیده را به آدرس خاصی هم ارسال کرد تا عملیات خاصی 

 .روی پیام رسیده انجام پذیرد
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 ماژول ایمیل کاتالوگ سامانه پیام کوتاه

نچه که ، لیست تعرفه ها و هرآماژول ایمیل کاتالوگ هنگامی کارایی دارد که نیاز دارید کاتالوگ ها، تبلیغات

نیاز دارید بصورت سریع برای مشتری شما ارسال شود. این ماژول به این شکل کار می کند که مشتری یا 

درخواست کننده، آدرس ایمیل خود را از طریق گوشی موبایل خود به شماره پیامک شما ارسال می کند و 

 .ی او ارسال می شودهمان لحظه از طریق سامانه، کاتالوگ های شما برا

ام از این ماژول همچنین این امکان را فراهم می آورد که کلید واژه های مختلفی تعیین شود تا به ازای هرکد

 .آنها که مشتری شما همراه با آدرس ایمیل خود به شما پیامک می کند کاتالوگ متفاوتی به وی ایمیل شود

  ود پیامی حاویعنوان مثال وقتی مشتری توسط گوشی موبایل خ به

«mohammademami160@yahoo.comبه شماره پیامکی سامانه شما ارسال می کند از « لیست قیمتها

 .طرف سامانه و در همان لحظه لیست قیمتها به ایمیل او ارسال خواهد شد
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 ور و غیاب سامانه پیام کوتاه ماژول حض

ه هنگام کان را به دستگاه حضور و غیاب شما می افزاید کاین ام ر و غیاب سامانه پیام کوتاه آفتاب ماژول حضو

ماید. نورود و خروج پرسنل، به آنها پیامکی ارسال شود و زمان ورود و خروج را در همان لحظه به آنها اعالم 

ج های این مسئله عالوه بر نگه داشتن زمانهای ورود و خروج در گوشی های موبایل افراد، از بروز ورود و خرو

 .نیز جلوگیری می کند تقبلی

نفر  همچنین این قابلیت می تواند تنها برای یک فرد فعال شود؛ یعنی ورود و خروج تمامی افراد تنها به یک

صدک پیامک شود و وی در جریان ورود و خروج همه افراد قرار گیرد. ماژول حضور غیاب سامانه پیام کوتاه قا

 .ان گستر کار می کنددر حال حاضر تنها با سیستم حضور و غیاب جه
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