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  پیا م کوتاه آي آر پیامکراهنماي ریسلري سامانه 

  

  موارد مورد نیاز ریسلري پیام کوتاه:  

  

  انتخاب و ثبت دامنه: )1

یا زیر دامنه نتان از طریق همان دامنه  را ثبت کنید زیرا کاربرایا زیر دامنه وب سایت فعال خود دامنه 
   می شوند. ی خود صاختصا اختصاصی که ثبت کرده اید وارد سامانه

  زیر تنظیم کنید: IPو   DNSدامنه اي را که ثبت می کنید حتما باید با نکته: 

Ns1.nowsms.ir 

Ns2.nowsms.ir 

185.37.54.212  

  

  عدم نیاز به هاست و سرور:

ریسلرهاي گرامی نیازي به خریداري هاست و سرور ندارند و تمام هزینه هاست،سرور،مسول سرور و امنیت 
  متقبل می شود.سامانه پیام کوتاه سرور ، شرکت ارائه دهنده 

  

  نکات مهم براي ثبت  دامنه:

  از دامنه باید با نوع فعالیت متناسب باشد معموال براي ثبت دامنه هاي سامانه پیام کوتاه
payamak،sms  .و ...استفاده می کنند 

 خودداري کنید.دامنه هاي مشابه شرکتهاي دیگر  ثبت از 
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زمانی که دامنه خود را ثبت کرده اید می توانید براي ثبت نام ریسلري خود اقدام کنید و با 
 فعالیت خود را آغاز کنید.دریافت نام کاربري و رمز عبور 

  طراحی لوگو: )2

لوگو متناسب با نام خود طراحی کنید و آن را در صفحه اول سامانه خود بگذارید و در عالمت تجاري یا 
  فاکتورها،بنرها،سایت و کاتالوگ خود از آن استفاده کنید.

  با زدن نام دامنه خود و وارد کردن نام کاربري و رمز عبور وارد سامانه ریسلري خود شوید.

  

  قیمت هر پیامک:

  تعرفه پیامکهاي سامانه پیام کوتاه خود را می توانید به صورت ثابت یا شناور تعریف کنید. 

 :تعرفه ثابت  

  ریال تعیین کنید و به میزان خرید هم بستگی نداشته باشد. 97مثال قیمت هر پیامک را 

 :تعرفه شناور  

  یمت پیامک ارزانتر باشد.تعرفه شناور به میزان خرید بستگی دارد یعنی هر چقدر خرید بیشتر باشد ق

  مثال:

  ریال 97ریال هر  پیامک  5000.000ا تا 

  ریال  92ریال هر پیامک  15000.000تا  5000.000

  

  تعریف قیمت پیامک در سامانه:) 3
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ي سامانه ریسلري خود مراجعه کنید.ابتدا یک کالس مثال کالس  مدیریت بازه ها >---- امور مالیبه قسمت  
کاربري را تعریف کنید.سپس در قسمت بازه ها می توانید قیمت شناور یا ثابت را براي فروش پیامکهاي خود 

  به کاربرانتان را تعریف کنید.

کالس تعرفه دیگري مثال  اگر میخواهید براي ریسلر یا افراد خاصی تعرفه دیگري داشته باشید می توانید یک
  با نام نمایندگی تعریف کنید و قیمتهاي هر پیامک براي ریسلرهاي خود را تعیین کنید.

  

  بسته هاي کاربري: )3

سامانه امکانات بسیاري دارد شما می توانید بسته هاي مختلفی تعریف کنید و به هربسته امکانات خاص،تعداد 
بعد از اینــــکه کالس تعرفه خود را تعریف کردید  فروش برسانید.پیامکهاي خاص و با قیمتهاي مختلفی به 
  و بازه هاي خود را تنـــظیم کردیــــد ،  

و بسته هاي کاربري خود را  بسته هاي کاربري سامانه ریسلري خود مراجعه کنید >---- به منوي کاربران 
  تنظیم کنید.

خود مراجعه کنید و بسته هاي ریسلري خود را  ريریسل بسته هاي ریسلري سامانه >---- به منوي کاربران 
  تنظیم کنید.

به هربسته امکاناتی نظیر صفحه اول،پرسش و پاسخ،دفترچه تلفن،حساب کاربري نظیر شارژ نکته: 
  .حتما اختصاص دهیدحساب،عملکرد حساب،گزارش آماري 

  

  تعیین قیمت شماره اختصاصی: )4

که هرکدام از این پیش شماره ها  و ...شروع  می شوند. 3000،5000شمار هاي ارسال پیامک با پیش شماره  
دارند که خطهاي با ارقام کمتر و رندتر قیمتهـاي  رقمی رند،نیمه رند و غیر رند  14،12،10،9،8،خطهاي 

  باالتري را به نسبت دارند.
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  ریسلر این امکان را دارد خطها را خود قیمت گذاري کرده و واگذار نماید. 

  

  ) 5000استفاده از خط (  راهنماي

  :5000خرید خط اختصاصی 

  ، می توانید خط مورد نظر خود را خریداري فرمایید.در صورت آزاد بودن ،*بعد از اعالم خط مورد نظر خود 

را می توانید  50002متعلق به یک اپراتور میباشد  خطهاي با زیر شاخه  5000*از آنجایی که هر زیر شاخه 
  شروع می شوند. 500029و  500022،500024حال حاضرخطوط با   انتخاب کنید که در

رقمی آن نمی باشد و خط از هر  8نیازي به داشتن شاخه  3000رقمی بر خالف  8*خرید خط هاي غیر از 
  رقمی که آزاد باشد قابل خریداري می باشد. 8شاخه 

یا  3000ي به ارسال پیامک ها با همان میزان شارژي که دارید می توانید شروع 5000*بعد از خرید خط 
  .کنید 5000

  

  ارسال پردیس:

  با اضافه کردن ارسال پردیس به امکانات کاربر ،امکان استفاده از سرویسهاي زیر به کاربر مورد نظر خود دهید.

  فقط کاربر کافیست در قسمت ارسالها، به ارسال پردیس مراجعه کند.

  کشوريارسال به بانک ایرانسل بر اساس تقسیمات  
 ارسال بر اساس رده سنی  
 ارسال بر اساس تفکیک جنسیت  
 ارسال به همراه اول با شماره هاي به روز شده  

انجام می پذیرد  فقط  5000از آنجایی که ارسال پردیس از طریق وصل شدن وبسرویس به اپراتور : نکته مهم

  .می توانید از  ارسال پردیس استفاده نمایید 5000با استفاده از خط 
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  خرید شارژ:

  :کاربرانتان براي خرید شارژ به دو صورت می توانند اقدام کنند

  ) پرداخت آنالین1

  ) ثبت فیش2

  : کاربران در هر ساعت از شبانه روز در ساعات اداري و غیر اداري با وارد کردن مبلغ پرداخت آنالین
د و ما پول واریز می کنناي به حساب ش مورد نیاز شارژ شان و رمز اینترنتی دوم،بدون هیچ واسطه

همان لحظه سامانه خود را شارژ می کنند،فقط کافی است به بانک هاي سراسري مثل ملی،ملت و ... 
مراجعه کنید و بعد از درخواست درگاه پرداخت آنالین،کد پذیرنده،کد گذرگاه،شماره سرور را دریافت 

 د کنید.کنید و در بخش تنظیمات درگاه پرداخت آنالین در سامانه وار

 
 
  : کاربرانی که از هر طریق از نظیر کارت به کارت کردن،حواله اینترنتی یا حواله از طریق ثبت فیش

همرا بانک به حساب شما واریز کرده اند می توانند توسط ثبت فیش،اطالعات واریزي خود را در 
 و در صورت صحت اعتبار خود را به آنها اختصاص دهید.سامانه ثبت کنند 

   

میزان اعتبار نمایش داده شده در باالي صفحه سامانه،بر اساس تعداد  پیامک می باشد و بر اساس ریال  نکته:
  یا تومان نمی باشد.

  

  ایجاد کاربر جدید:)  5

ات کاربر خود را صبه منوي کاربري سامانه خود مراجعه کنید و با درج کاربر جدید و وارد کردن تمام مشخ
  تعریف کنید.

  کاراکتر باشد. 6رمز کاربر حداقل باید نکته: 
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تمام مشخصات کاربر نظیر نام و نام خانوادگی،آدرس دقیق پستی،شماره ثابت،موبایل (ترجیحا همراه نکته: 
  اول)را دریافت کنید.

  اختصاص خط اختصاصی به کاربر: )6

 خودخط اختصاصی ،خط ،آن خط،  در قسمت کاربران،ستون مقابل  بعد از خرید خط اختصاصی و فعال شدن
  می کنید و به همان کاربر اختصاص می دهید.   را مشاهده

  به کاربر:) اختصاص میزان اعتبار 7

به منوي کاربران سامانه خود مراجعه کنید در ستون مقابل کاربر خود،اعتبار یا میزان شارژ را بر اساس ریال یا 
  تعداد پاکت اختصاص دهید.

  

 :ارسال نام کاربري و رمز )8

بعد از اینکه کاربر خود را ثبت نام کردید ،خط اختصاصی و میزان اعتبار را به وي اختصاص دادید،با 
 وارد سامانه خود شوند.دادن پیامک نام کاربري و رمز را به ایشان اطالع دهید تا بتوانند 

  

  پشتیبانی و ثبت تیکت:

یکت با شما در ارتباط باشند.به منوي کاربرانتان براي درج سواالت و مشکالت خود می توانند با درج ت
  پشتیبانی مراجعه کنید و در قسمت تیکت ها به سواالت کاربرانتان پاسخ دهید.

  

  

  

  


