امکانات پنل پیامک و تعرفه ها
بسمه تعالی
امکانات و نسخه های پنل پیامک
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8

ارسال پیامک نظیر به نظیر

9
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ها
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امکان زمانبندی ارسال پیامک
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امکان حذف شماره های خراب و تکراری

14

ندارد

 14رقمی غیر رند

 14رقمی رند

 14رقمی سفارشی

دریافت گزارش حرفه ای ارسال و دریافت

امکان ایجاد پیام های پیش فرض

13

پنل پایه B

پنل تبلیغاتی A

پنل سازمانی +A

پنل حرفه ای As
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ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق
موبایل مدیریت سیستم
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ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان
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ارسال پیامک کارت ویزیت MMS - -
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مدیریت رویدادها (ارسال پیامک خودکار
تبریک ،سالگرد و اخطاریه ها)
نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام
کوتاه
صندوق انتقادات و پیشنهادات
برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر
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)Remote Database
خدمات هوشمند (هشدار دهنده و
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مدیریت کاربران

31

مدیریت اعتبارات کاربران
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امکان تغییر لوگو و ریبرندینگ

33

امکان ثبت درگاه بانکی اختصاصی

34

شارژ آنالین
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پشتیبانی  24ساعت

قیمت (تومان)

25/000

45/000

95/000

130/000
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تعرفه ارسال پیامک
ارسال پیامک بر مبنای میزان شارژ پنل در هر بار ،به شرح ذیل محاسبه می گردد
تعرفه (ریال)

میزان شارژ (ریال)

1

100

 100.000تا 500.000

2

98

 500.001تا 1.000.000

3

96

 1.000.001تا 4.000.000

4

94

 4.000.001تا 10.000.000

5

92

 10.000.001تا 20.000.000

6

90

 20.000.001تا 40.000.000

7

88

 40.000.001تا 80.000.000

8

86

 80.000.001تا 100.000.000

9

84

 100.000.001به باال

تعرفه خطوط ثابت 021
نوع خط

قیمت (تومان)

خط  8رقمی متناظر خط ثابت

90.000

تعرفه خطوط 1000
نوع خط

غیر انتخابی (تومان)

انتخابی (تومان)

خط  14رقمی

18.000

30.000

خط  13رقمی

43.000

70.000

خط  12رقمی

78.000

140.000

خط  11رقمی

160.000

270.000

خط  10رقمی

230.000

400.000

خط  9رقمی

300.000

500.000

خط  8رقمی

420.000

700.000

خطوط انتخابی باید استعالم گردد
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تعرفه خطوط 2000
نوع خط

قیمت (تومان)

خط  12رقمی

230.000

خط  11رقمی

446.000

خط  10رقمی

560.000

خط  9رقمی

798.000

خط  8رقمی

1.340.000

تعرفه خطوط 3000
نوع خط

قیمت (تومان)

خط  14رقمی

20.000

خط  12رقمی

85.000

خط  10رقمی

110.000

خط  9رقمی

استعالم

خط  8رقمی

استعالم

تعرفه خطوط 5000
نوع خط

قیمت (تومان)

خط  14رقمی

20.000

خط  13رقمی

30.000

خط  12رقمی

55.000

خط  11رقمی

80.000

خط  10رقمی

115.000

خط  9رقمی

170.000

خط  8رقمی

استعالم

خرید رنجی خطوط  0555شامل تخفیف ویژه می گردد .جهت اطالع از شرایط و قیمت ،با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
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سفارش پنل پیامک
جهت سفارش پنل پیامک ،می توانید فرم زیر را تکمیل نموده و شماره ی  55333910100فکس نمایید تا مراحل ثبت نام را برایتان انجام دهیم.
همچنین می توانید بصورت آنالین و از طریق وب سایت ،ثبت نام کرده و در همان لحظه پنل را دریافت نمایید.

مراحل ثبت نام:
 )3اول از همه لیست امکانات پنل ها در صفحه اول و دوم را بررسی کرده و بهترین نسخه مناسب خود را مدنظر داشته باشید.
 )5همچنین می توانید .پنل ما را بصورت آنالین آزمایش نمایید.
 )1در فرم زیر ،برای نام کاربری می توانید شماره موبایل خود را ثبت نمایید.
 )4پس از ثبت نام و ارسال فکس ،اطالعات پنل و رمز عبور ،برای شما ارسال خواهد شد.
 )0دقت نمایید که پس از ثبت نام ،حساب کاربری شما به میزان قیمت هر کدام از بسته ها منفی خواهد شد.
 )3در این مرحله با مراجعه به قسمت عملیات حساب و انتخاب گزینه هزینه پنل ،می توانید نسبت به فعال سازی اقدام نموده و سامانه را
تحویل بگیرید.
 )7درمرحله بعد ،به صفحه مدارک از بخش پشتیبانی رفته و یکی از مدارک را ارسال نمایید (مثال کارت ملی یا شناسنامه )...
 )0شما پس از ثبت نام و قبل از هرگونه پرداخت می توانید تمام قسمت های نرم افزار را مشاهده و از طریق فیلم های آموزشی با سامانه
بیشتر آشنا شوید.
 )9در هر کدام از مراحل با ارسال تیکت پشتیبانی در سامانه پیامک و یا تماس با واحد پشتیبانی ،می توانید از راهنمایی کارشناسان ما بهره
ببرید.
 )35آدرس پنل پیامک  sms.mobilebanks.irمی باشد.
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فرم ثبت نام پنل پیامک

نام و نام خانوادگی -------------------------------- :

نام شرکت -------------------------------- :

کد ملی ---------------------------------------- :

شماره شناسنامه --------------------------- :

تلفن ثابت به همراه کد شهر ------------------------ :

تلفن همراه ------------------------------- :

استان و شهرستان -------------------------------- :

کد پستی -------------------------------- :

آدرس دقیق -------------------------------------------------------------------------------------- :
ایمیل ----------------------------------------- :
نسخه پنل پیامک :

نسخه B

نسخه A

نام کاربری ------------------------------- :
نسخه A+

نسخه As

توضیحات خط اختصاصی درخواستی -------------------------------------------------------------------- :

مطالب فوق صحیح می باشد همچنین تمامی قوانین پلیس سامانه را خوانده و قبول می کنم.
این فرم را به شماره فکس  55333910100ارسال نمایید.

مهر و امضا متقاضی
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قوانین پلیس سامانه

 )3کلیه پیامک ها با محتوای غیر اخالقی ،توهین ،شوخی ،جوک ،اعالم برنده شدن یا ارائه جایزه ،سرکار گذاشتن از طریق پیامک (حتی دوستان و
آشنایان) ،اخاذی ،ارسال پیامک از طرف بانک یا اپراتور ها (همراه اول و ایرانسل) و ارسال هرگونه پیامک که به نحوی فرستنده در آن
مشخص نباشد.
 )5کلیه پیامک ها در حوزه پزشکی ،پیراپزشکی ،دارویی ،آرایشی  -بهداشتی ،ترک اعتیاد و  ...بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و نامه کتبی
از سازمان نظام پزشکی کشور.
)1

ارائه تسهیالت و وام های بانکی ،خرید و فروش فیش حج ،تور های داخلی و خارجی بدون مجوز.

 )4هرگونه پیامک که با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت داشته باشد.
 )0پیامک هایی که باعث تشویش اذهان عمومی گردد و به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب رساند.
 )3پیامک هایی که با سیاستهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت داشته باشد.
)7

ارسال پیامک های جعلی از طرف شرکت ها و بانک ها با محتوای مشترک گرامی شما برنده  ....شده اید و...

 )0ارسال هرگونه پیامک از طرف نهاد های دولتی و امنیتی مانند مخابرات ،وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی و...
 )9تبلیغ وب سایت ها ،سرویس ها و یا کاالهایی که بر خالف قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشند.
 )35به دلیل فیلترینگ شدید مخابرات ،کاربر موظف است قبل از ارسال پیام انبوه ،یک بار به صورت تست ،متن مورد نظر را بر روی گوشی
همراه خود ارسال نموده و از رسیدن آن به گوشی اطمینان حاصل فرماید .در صورت فیلتر شدن پیام ها ،این سامانه مسئولیتی بر عهده
نمی گیرد.

Mobile Banks .ir
تلفن - 55333355550 :

نمابر 55333910100 :
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