با درود و احترام
و سپاس فراوان از شما برای همراهی پاردیک شاپ
در این راهنما شما را با قسمتهای مختلف پنل پیامک پاردیک شاپ آشنا می کنیم .بییه وسیییله اییین راهنمییا میتوانییید

نسبت به تنظیم بخشهای گوناگون پنل مانند قیمت گذاری پیامک ،بسته ها و خطییوط اختصاصییی اقییدام نمایییید .دیگییر
موارد مهم نیز در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 -۱گام نخست
برای اخذ نمایندگی از پاردیک شاپ باید در سیستم و به صورت آنلین ثبت نام نمایید .با مراجعه به وبسایت
پاردیک شاپ میتوانید به انجام این کار اقدام نمایید .در زمان ثبت نام آنلییین سییطح دسترسییی را نماینییدگی انتخییاب
کنید .نمایندگی پاردیک شاپ ،رایگان است.
پس از ثبت نام در نخستین ورود به پنل باییید شییماره تلفیین همییراه خییود را تأیییید نمایییید .یییک کیید بییرای شییما پیامییک
میشود که باید آن را در کادر مربوطه وارد کرده و بدین وسیله شییماره موبایییل خییود را تأیییید کنییید .سییپس از بخییش
پشتیبانی پنل )ارسال مدارک( مدرک شناسایی خود را آپلود کنید و منتظر تأیید آن باشییید .تأیییید اییین مییدرک توسییط
اپراتور ارسال پیامک انجام می شود) .کارت ملی خوانا و با کیفیت کافی است(
با تأیید مدرک شناسایی شما و در کمترین زمان ممکن تعرفه های ارسال پیامکا تنظیم میشود و سطح نماینییدگی بییرای
پنل تأیید می گردد.

 -۲تنظیمات عمومی
در منوی پنل پیامک پاردیک بخشی با عنییوان )مییدیریت و تنظیمییات( وجییود دارد .در زیییر شییاخه اییین منییو نیییز
میتوانید تنظیمات مدیریتی را ببینید .در این قسمت تنظیمات کلی پنل شما صورت میگیرد که عبارتند از:
 تنظیمات ارسال :میتوانید یک امضا برای پیامک های خود در نظیر بگیرییید و نمییایش منییوی ارسییال را تنظیییم کنییید.متمرکز )خلصه روشهای ارسال( و معمولی )نمایش همه روشهای ارسال(
 هشدار دهنده :میتوانید با مشخص کردن خط اختصاصی خود از شارژ آنلین حساب توسط کاربران و یییا ورود کییاربربه پنل آگاه شوید.
 تغییر پسورد :رمز عبور به پنل از این بخش تغییر می یابد. -اطلعات تماس :اطلعات تماس با شما که برای کاربران نمایش داده می شود.

 تنظیمات تیکت :در این قسمت با ثبت شماره خود هر تیکتی که ارسال می شود برای شماره شما نیز پیامییک خواهییدشد .می توانید تیکت های خود را نیز جواب دهید برای اینکار بییا شییماره ثبییت کییرده در قسییمت آگییاه سییازی پیییامی بییا
فرمت زیر ارسال کنید:
علمت تعجب شماره تیکت فاصله متن.
مثال ۱۲3! :با سلم مشکل شما پیگیری خواهد شد
 تنظیمات فایل و لینک :لوگوی منحصر شما و تبلیغات داخل پنل به همراه لینک هدف ،در این قیمت تنظیم می شود. تنظیمات شارژ :نمایش شارژ آنلین در این قسمت تنظیم میشود که بهتر است همیشه فعال باشد. تنظیمات ترمینال :درگاه پرداخت بانک ملت شما در این بخش معرفی می شود .شییماره ترمینییال ،نییام کییاربری و رمییزعبور توسط شرکت )به پرداخت ملت( به شما ارایه میگییردد .آی پیی مییا بییرای معرفیی بییه بانیک ملییت عبییارت اسیت از:
3۷.۱3۰.۲۰۲.۱۸۸
 تنظیمات دامین :در صورتی که از دامنییه اسییتفاده میکنییید باییید  nsرا روی  ns1.ippanel.comو ns2.ippanel.comست کنید و اگر از ساب دامین استفاده میکنید باید یک  a-recordبا نام  smsروی آی پی یاد ش ده تنظی م نمایی د .در
کادر دامنه حتماا نام دامین خود را بدون ساب دامین بنویسید .ماننیید site.com :همچنی ن میتوانی د لین ک خروج ی از
دامنه خود را به یک برگه از سایت خود اختصاص دهید.
میتوانید تصویر نمایه ورود خود را نیز در این بخش سفارشی کنید.

 -3قیمت گذاری پیامک ها:
پس از انجام تنظیمات کلی نوبت به قیمت گذاری پیامک ها می رسد .برای این کار باید بییه منییوی )مییدیریت و
تنظیمات( رفته و سپس روی زیر شاخه )قیمت گذاری پیامک( کلیک کنید.
بهتر است از این ترکیب برای قیمت گذاری پایه استفاده کنید:
فارسی برای نماینده ۱۸۰ :ریال
لتین برای نماینده 3۵۰ :ریال
فارسی برای کاربران ۱۸۰ :ریال
لتین برای کاربران 3۵3 :ریال
این قیمت ها پایه است و میتوانید برای هر کاربر و هر پنل قیمت ویژه تنظیم کنید که در ادامه به آن اشاره خواهیید
شد.
تعرفه ای که پیامک را از ما دریافت میکنید در این بخش دیده میشود و زیییر اییین بخییش قیمییت گییذاری انجییام شییده
برای کابران و نمایندگان خود برای هر اپراتور را می بینید.

 -۴قیمت گذاری خطوط اختصاصی:
در منوی )مدیریت و تنظیمات( زیر شاخه ای با عنییوان )قیمییت گییذاری خطییوط( وجییود دارد .بییا تییوجه بییه اینکییه
کاربران میتوانند شخص اا اقدام به خرید خط نمایند باید قیمت های خطوط برای همه مشخص باشد .قیمتی که ما خطییوط
را به شما ارایه میکنیم در این بخش وجود دارد و مطابق آن میتوانید بیرای نماینییده و کییاربر خییود تعرفیه ای در نظیر

بگیرید .این تعرفه باید منطقی باشد پس در قیمت گذاری ها دقت نمایید.
برخی خطوط قابل قیمت گذاری نیستند زیرا اپراتور مربوطه قیمت مشخصی برای آن اعلم نکرده است .در اییین حییالت
شماره را به ما اعلم کنید تا به سرعت از اپراتور استعلم شود.

 -۵تنظیمات بسته ها:
در زیر شاخه منوی )مدیریت و تنظیمات( قرار دارد .حتماا در وبسایت های خدمات ارسال پیامک دیدهاییید کییه
پنل ها با امکانات متفاوت و قیمت های گوناگون وجود دارد .این پنل ها در این قسمت ساخته می شود .میتوانید هییر
نامی را برای پنل های خود برگزینید و کاربر در زمان ثبت نام سطح دسترسی را بر اساس این نام ها گزینش می کند.
استفاده از این پنل ها میتواند رایگان یا مستلزم پرداخییت هزینییه باشیید کییه بییا سیاسییت کییاری شییما ارتبییاط مسییتقیم
خواهد داشت .در تنظیمات این بخش هم دقت کافی به خرج دهید.
 با کلیک روی دکمه )جدید( نامی برای پنل خود انتخاب کنید مانند :پنل طلیی اگر میخواهید پنل رایگان باشیید )عییدد  (۰را در آن قییرار دهییید و در غیییر اینصییورت ارزش پنییل را بییه ریییال واردکنید.
 در قسمت قیمت گذاری پیامک  ۱۸۰ریال را در نظر گرفته بودیم .اگر میخواهید تعرفییه پیامییک پنییل طلیییی )بییرایمثال(  ۱3۵ریالی باشد در کادر تخفیف باید  ۴۵ریال را وارد کنید )این یک مثال است( توجه داشته باشید که معیییار
قیمت گذاری پنل ،اپراتور  ۱۰۰۰است .با اعمال این تخفیف ،به نسبت ،قیمت همه اپراتورهییای دیگییر هییم تنظیییم
می شود.
 وضعیت پنل را فعال کنید تا برای کاربران قابل انتخاب باشد. نوع بسته را روی کاربر بگذارید) .اگر میخواهید این پنل نمایندگی باشد آن را روی مدیر قرار دهید(حال باید ویژگیهای این پنل را تعریف کنید:
در این بخش باید به سطح دسترسیی بسیییار تیوجه کنیید .بییرای ماننیید ،کییاربر بنییا بییر سیاسییت کییاری شییما بتوانید همییه
روشهای ارسال را ببیند یا خیر.
یا لزومی به دیدن کابران آنلین ،انتقال موجودی ،افزایش موجییودی ،قیمییت گییذاری پیامییک ،بسییته ،خطییوط و… بییرای
مشتریان شما وجود ندارد .اینها تنظیماتی است که یک مدیر پنل دارد و نه کاربر عادی .اما روشهای ارسال پیامییک،
گزارش های ارسال ،منوی ارسال مدارک ،شارژ آنلین و مانند اینها برای استفاده از پنل توسط کاربر ضروری اسییت.
در نتیجه این بخش را با دقت کامل به انجام برسانید.

 -۶درج خبر:
حتماا اخباری مانند قطعی وایبر ،اختلل در اپراتور  ۵۰۰۰یا مانند این را در پنل دیییده اییید .اییین اخبییار از زیییر
شاخه )درج خبر( در منوی )مدیریت و تنظیمات( منتشر می شود .اخبار مهم مانند اختللها و قطعییی هییا یییا تغییییر نییرخ
پیامک توسط اپراتورها و… توسط ما برای همه درج میشود و کلیه نمایندگان و کاربرانشان این اخبار را می بینند .اگر
شما نیز خبر مهمی برای کاربرانتان دارید میتوانید در این بخش آن را تنظیم و منتشر نمایید.

 -۷مدارک ارسال شده:
برای استفاده از پنل لزم است که دست کییم یییک مییدرک شناسییایی )کییارت ملییی( از اسییتفاده کننییده پنییل در
سیستم آپلود شود .این مدارک در بخش )مدارک ارسال شییده( زیییر شییاخه منییوی )مییدیریت و تنظیمییات( قییرار دارد.
میتوانید هویت کاربر خود را از این قسمت ببینید .بهتر است با برقراری تماس تلفنی از این اطلعات مطمئیین شییوید.
مسئولیت ارسال های کاربر شما بر عهده شما است!

 -۸کاربران آنلین:
ببینید.

با کلیک روی این گزینه در زیر شاخه منوی )مدیریت و تنظیمات( میتوانید کاربران آنلین در سیستم خییود را

 -9کاربران:
زیر شاخه )کاربران( در منوی )مدیریت و تنظیمات( از پرکاربرد ترین بخشها است .در اییین بخییش میتوانییید
لیست کاربران را ببینید و آنها را ویرایش کنید .با کلیک روی )کاربران( لیستی برای شما نمایش داده می شود .اگییر
میخواهید برای کاربر پیامکی بفرستید ،تیک کنار نام کاربری را بزنید و روی )پیام به کاربر  /بییه رنییگ نییارنجی( کلیییک
کنید تا با نوشتن متن برای وی پیام ارسال کنید.
همچنین میتوانید با کلیک روی دکمه )جدید  /به رنگ سبز( مبادرت به ایجاد یک کاربر تازه نمایید .این کییار مسییتلزم
داشتن کلیه اطلعات مربوط به مشتری است.
با زدن تیک کنار کاربر و کلیک روی دکمه )ویرایش( میتوانییید اطلعییات کییاربر را ویرایییش کنییید ماننیید تغییییر رمییز در
مواردی که کاربر رمز خود را فراموش کرده یا در بازیابی رمز مشکل دارد و نیز اعمال تخفیییف ویییژه در تعرفییه ارسییال
پیامک ها.
در مقابل نام هر کاربر سه عبارت زیر وجود دارد:
 خطوط :تنظیمات مربوط به خطوط اختصاصی و عمومی هر کاربر )حذف و افزودن خطوط( انتقال موجودی :کسر موجودی یا افزایش به حساب کاربر که باید بییا همییاهنگی کییابر یییاد شییده صییورت پییذیرد .اییینبخش به دقت توسط سیستم ما کنترل می شود.
 ورود :میتوانید به جای کاربر وارد پنل شوید تا کاری را ازطرف وی انجام دهید که خود قادر بییه انجییام آن نیسییت ونیاز به کمک شما دارد.

 -۱۰راهنماهای ارسال پیامک:
به طور کلی ارسال پیامک دارای سه مرحله کلی است :افزودن گیرندگان ،متن و شیوه ارسال.
میتوانید از دفترچه تلفن ،بانک های موبایل ،نقشه ها و وارد کردن دستی شییماره بییرای افییزودن گیرنییدگان اسییتفاده
نمایید.
زمان ارسال را معین کنید :اینکه هماکنون باشد یا در آینده یا روزانه و هفتگی و…
پیش از ارسال با کلیک روی )محاسبه هزینه( امکان دیدن هزینه ارسال پیامک ها نیز میسر است.
در برگه هر ارسال راهنمای مختصری وجود دارد که حتماا باید به آنها توجه کنید مانند اخطار در مورد برخییی روشهییا
که بازگشت اعتبار ندارد یا اصلا گزارش ارسال ارایه نمیکند و…

 -۱۱ارسال اختصاصی وایبر و تلگرام:
تا زمانی که نرم افزارهای وایبر و تلگرام راه ارسال انبوه را بر ما سیید نکننیید اییین خییدمات ارایییه مییی گییردد.
طبیعی است که سرویس دهی وایبر و تلگرام تابع توسعه دهندگان این دو نرمافزار است .انتخاب گیرندگان و تنظیم
متن مانند دیگر روشهای ارسال است با این تفاوت که تعداد کارکترها به  9۰۰عدد افزایش می یابد.
میتوانید یک فایل مستقیم نیز با متن ارسال کنید که بهتر است فرمت آن  JPGباشد و از ارسال فایل تصویری غیر
از این فرمت خودداری کنید.
امکان ارسال لینک فایل )فایل همراه لینک( هم وجود دارد .فایل خود را انتخییاب کنییید و دکمییه کوچییک )فلییش رو بییه
بال( را کلیک کنید تا در  Serverما آپلود شود .یک لینک به شما داده میشود آن را در متن بگذارید .اگ ر تع داد ای ن
فایلهای همراه زیاد است دکمه ) (+را کلیک کنید تا یک کادر دیگر برای انتخاب فایل افزوده شود .حتمییاا دقییت کنییید
که لینک را در متن پیام بگذارید.
امکان ارسال ویدیو و تصویر در این روش وجود دارد و برای هر دو ارسال وایبر و تلگرام یکسان است.

برخی واژه ها و مفاهیم پنل ارسال پیامک:
 اپراتور :شرکت هایی که متولی ارسال پیامک انبوه هستند .ایین شیرکت هییا بسیییار معدودنید و هیر ییک دارای ییکپیش شماره اند .مانند اپراتور  ۱۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،3۰۰۰و…
 گزارش ارسال :با انجام هر ارسال انبوه یک گزارش محتوی ریز ارسال ها به فرستنده ارایه می شود .این گییزارشتوسط اپراتور تنظیم میشود که دارای  ۴حالت است:
 -۱رسیده به گوشی
 -۲نرسیده به گوشی
 - 3رسیده به مخابرات :زمانی که در مخابرات اختلل یا ترافیک زیادی وجود دارد ،پیامک ها در مخابرات باقی
میماند تا دوباره ارسال شود ٪99 .اوقات این پیامها به دست مخاطب میرسد و یک درصد باقیمانده خطای مخابراتی
است.
 - ۴بلک لیست :شماره هایی که به مخییابرات درخواسییت عییدم دریییافت پیامییک را دادهانیید و قییابلیت دریییافت
پیامک تبلیغاتی را ندارند.
 بازگشت اعتبار :زمانی که پیامک به دستگاه تلفن همراه گیرنده نرسد و پس از تکمیل گزارش ،هزینییه پیامییک هییایناموفق به حساب کاربری وی بازمی گردد.
 خدمات ارزش افزوده :ارسال پیامک به هزینه گیرنییده .اییین خییدمات بییه صییورت رایگییان در پنییل وجییود دارد لیکیینرسیدگی به درخواست های ثبت نام و… راسا توسط مخابرات انجام می شود .این پیامک ها باید دارای محتییوایی غنییی
باشد تا گیرنده را مجاب به دریافت و پرداخت هزینه اش نماید .پنل هیچ درآمدی از این سیستم ندارد و تنها عایییدی
آن درآمدی است که برای تبلیغات این سیستم توسط کاربر انجام می شود.

در پایان از اینکه این راهنما را مطالعه نمودید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که برای استفاده از پنییل مییؤثر واقییع
شده باشد .دیگر موارد داخل پنل تا حدود زیادی گویا و روشن است اما و در هییر صییورت میتوانییید بییا ارسییال تیکییت
پشتیبانی ،مشکلت و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید .همواره برای پاسخگویی به شما حاضر هستیم.
به امید پیروزی و بهروزی
 سامانه ارسال پیامک و آگهی نامه آنلین پاردیک شاپwww.pardikshop.com
agahi.pardikshop.com
info@pardikshop.com

