سامانه هوشمند

بفرسـت پیامک beferest.ir

پیامک روابط عمومی 30008790

خدماتی از شرکت تحلیلگران شبکه جنوب ( سهامی خاص ) Networkanalysers.com
ارسال  SMSبصورت انفرادی و گروهی
ارسال SMSهای تبلیغاتی

به همراه یک شماره خط

ارسال SMSبا شماره اختصاصی شما و یا با نام تجاری مورد نظر شما

 14رقمی ریگان

اختصاصی

امکان ارسال  SMSهای طوالنی)(Long SMS
سرعت بسیار باال در ارسال و دریافت ( SMSسرعت بین  500تا  1500پیام در دقیقه می باشد)
دریافت پیام های کوتاه در وب سایت شما
عدم نیاز به سخت افزار جانبی وgsm modem
پاسخگویی خودکار و هوشمند به پیام های دریافتی

سامانه پیام کوتاه
نسخه پایه
ارسال ساده ،ارسال گروهی ،ارسال هوشمند  SMSبه کلیه موبایلها
ارسال SMSهای تبلیغاتی بر اساس پیش شماره
اتصال به سوئیچ اینترنتی شبکه تلفن همراه کشور
استفاده از شمارههای اختصاصی اینترنتی همانند 3000879
قابلیت زمانبندی SMSهای ارسالی
قابلیت ارسال  SMSهای سفارشی و فلش SMS
قابلیت ارسال SMSهای دریافتی به موبایل مدیر سیستم
قابلیت ارسال SMSهای دریافتی به ایمیل مدیر سیستم
امکان مدیریت نرم افزار از طریق موبایل مدیران سیستم
قابلیت  Exportو  Importاطالعات از طریق فایلExecl
امکان استفاده از چند شماره اختصاصی  SMSبرای ارسال و دریافت
گزارشات کامل از وضعیت دقیق سیستم و SMSهای ارسالی و دریافتی
امکان گروهبندی مخاطبین و ایجاد دفترچه تلفن

نسخه پیشرفته
این نسخه عالوه بر همه امکانات نسخه پایه دارای ماژول ها زیر نیز می باشد:
ا مکان اسال هدفمند انبوه به تفکیک مراکز استان و شهرستان های تابعه به تفکیک
همراه اول دائم  /اعتباری  /ایرانسل و غیره

قیمت نسخه پایه :

 1,000,000ریال

سیستم قدرتمند مدیریت سطوح دسترسی کارمندان سیستم
برگزاری مسابقات و آزمونها از طریق پیام کوتاه

قیمت نسخه پیشرفته  3,000,000 :ریال

سیستم پشتیبانی مشتریان و صندوق انتقادات و پیشنهادات نظرسنجی و آمار گیری
سیستم پاسخگویی هوشمند و منشی آنالین از طریق پیام کوتاه
http://www.networkanalysers.com

تلفن :

33330809

پیامک 30008790 :
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تعرفه ها
تعرفه ارسال پیامک بر حسب پاکت
نوع

هزينه  SMSبا شماره اختصاصی بريال

میزان اعتبار ريالی

سرويس

فارسی

انگلیسی

الی

1,499,999

168

 2.4برابر پیامک فارسی

B

1,500,000

الی

3,999,999

160

 2.4برابر پیامک فارسی

C

4,000,000

الی

14,999,999

156

 2.4برابر پیامک فارسی

D

15,000,000

الی

29,999,999

150

 2.4برابر پیامک فارسی

الی

64,999,999

147

 2.4برابر پیامک فارسی

الی

499,999,999

145

 2.4برابر پیامک فارسی

A

E
F

1

30,000,000
65,000,000

هزينه  SMSبا نام تجاری

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود و هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی است.
همیشه میزان آخرین خرید مشتری درجه حساب او را تعیین می کند.
تعداد کاراکترهای متن پیام با نام تجاری همانند سیستم ارسال  SMSموجود مخابرات می باشد.
در صورتیکه قبل از پایان اعتبار ریالی ,مشتری اقدام به شارژ جدید در درجه متفاوت با درجه قبلی نماید ,کل مبلغ واریزی جدیدو مانده حساب قبل ,از همان لحظه با
نرخ اس ام اس درجه جدید محاسبه خواهد شد .
بعنوان مثال  :زمانیکه مشتری در درجه خرید  Cاقدام به شارژ نموده باشد و هنوز مبلغی از اعتبارقبلی باقی مانده باشد و اقدام به شارژ در درجه  Bنماید از همان
لحظه کل مبلغ واریزی جدید و مانده قبل با هزینه های درجه  Bمحاسبه می شود.

تعیین شماره خط SMS
نوع شماره
شماره های  14رقمی عادی

)بطور مثال (3008790 xxxxxx :

قیمت
رايگان

شماره های  14رقمی رند ( بطور مثال )30008790322525

 350,000ريال

شماره های  14رقمی ويژه ( بطور مثال )30008790000025

 750,000ريال

( بطورمثال )300087905433

 1,600,000ريال

شماره های  12رقمی عادی
شماره های  12رقمی رند

( بطورمثال )300087905000

شماره های  10رقمی عادی
شماره های  10رقمی ويژه

( بطورمثال )3000879024

( بطورمثال )3000879050

شماره های  9رقمی ( بطور مثال ) 300087900 :
شماره های  8رقمی

( بطور مثال ) 30007287 , 30007984 , 30007980 :

 1,800,000ريال به باال
 1,700,000ريال
 2,500,000ريال
 3,000,000ريال به باال
 30,000,000ريال به باال

توجه  :مبالغ فوق بدون احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
http://www.networkanalysers.com
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