شرایط راه اندازی پنل ارسال پیامک انبوه در نرم افزار های رستورانی و حسابداری

امکانات

نرم افزار

پنل ارسال اس ام اس  +وب
سرویس  +شماره  41رقمی

نرم افزار رستورانی

 0555دایم
پنل ارسال اس ام اس  +وب
سرویس  +شماره  41رقمی

نرم افزار حسابداری

 0555داییم

قیمت
 455,555تومان بابت پنل و وب
سرویس  +خط دایم رایگان
 05,555بابت خط دایم  +پنل و
وب سرویس رایگان

پنل ارسال اس ام اس  +وب
سرویس  +شماره  41رقمی

متفرقه

 0555داییم


خط سفارشی (شش رقم آخر )  040444تومان

مدارک مورد نیاز :
 :1کپی کارت ملی (دو رو)
 : 2نام موسسه  .شماره ثابت  .آدرس .

واریز وجه به شماره کارت های
بانک اقتصاد نوین 4220-1211-0043-2330
بانک ملت

4140-3321-4334-1114

به نام مصطفی سلطانی 41344410341

 405,555تومان

آموزش اتصال پنل ارسال پیامک به نرم افزار ها

بعد از انجام مراحل ثبت نام پیامی به خط شما ارسال می گردد که حاوی نام کاربری وکلمه عبور پنل
اینترنتی ارسال پیامک شما می باشد .
 4به سایت نامبرده در پیامک مراجعه نمایید .

 – 0نام کاربری و رمز عبور را در محل تعیین شده وارد نمایید

 – 3بعد از باز شدن پنل از منوهای سمت راست گزینه تنظیمات وب سرویس و در آن اطالعات کاربرسی
را انتخاب نمایید .

 – 1از پنجره باز شده شناسه  WSIDو شماره خط دایم و نام کاربری را یادداشت و پسورد را از اس ام
اس ارسال شده به همراه داشته باشید .

بعد از به دست آوردن مولفه های مورد نیاز که اشاره شد وارد برنامه شده و مراحل زیر را انجام دهید.

حسابداری :در برنامه حسابداری وارد منوی تنظیمات شده و تنظیمات سیستم را انتخاب گزینه شماره
( 04پیامک  /کالر آیدی) را باز کنید و طبق عکس زیر گزینه های مورد نیاز را پرکنید .

زعفران  :در برنامه زعفران از منوی تنظیمات سربرگ پیامک طبق عکس زیر گزینه ها را وارد نمایید .

در صورت بروز مشکل با شماره های  90549906390تماس حاصل فرمایید .

