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 ، صفحه ی زیر به نمایش درمی آید :نید برای ورود به سایت دامنه ی مورد نظر خود را وارد ک

 

 

 

نام کابری و رمز عبور خود را در قسمتهایی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده وارد کنید ، سپس صفحه ی زیر به نمایش درمی آید 

 که به توضیح قسمتهای مختلف آن میپردازیم :
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 کامل آن میپردازیم.در این قسمت اعتبار پیامک کاربر و منوهای سیستم قرار دارد که در ادامه به توضیحات  (1

منوی داشبورد که بصورت چند خط افقی زیر هم قرار دارند وجود دارد که با کلیک بر روی آن میتوانید نمودار را چاپ یا  (2

 دانلود کنید.

توانید پروفایل ) مشخصات فردی ( خود راویرایش کنید ، رمز عبور خود را تغییر دهید ، آمار با کلیک بر روی این گزینه می (3

 ورود و خروج خود را مشاهده کنید ، همچنین دکمه ی خروج از سامانه دراین قسمت قرار دارد.

به قسمتهای مختلف سامانه  با کلیلک بر روی این قسمت کادری جدید باز میشود که میتوانید میانبرهایی برای دسترسی سریعتر (4

 توضیحات کامل در این قسمت وجود دارد (.ایجاد کنید ) 

روز گذشته ی کاربر نمایش داده میشود که شامل پیامهای در حال ارسال ، ارسال نشده ،  11در این قسمت نمودار فعالیتهای  (5

زینه ها ، میتوانید آنها را فعال یا غیر فعال کنید ارسال شده و دریافت شده قرار دارد ، همچنین با کلیک بر روی هر یک ازین گ

 تا آیتم مورد نظر شما نمایش داده شود.

 درج لوگو و نام شرکت. (6

 

 مدیریت سیستم : 

 لیست کاربران :

تی با کلیک بر روی این منو ، صفحه ی مربوطه باز شده و لیست کاربران ایجاد شده نمایش داده میشود ، ولی قبل از ساخت کاربر بایس

 نقش کاربر و تعرفه ایجاد شده باشد به همین منظور ابتده موارد گفته شده را ایجاد کرده سپس اقدام به ساخت کاربر میکنیم.

برای ساخت کاربر روی دکمه ی جدید کلیک کرده و بعد از پر کردن فیلدها ، کلید ثبت رازده به مرحله ی بعد میرویم ، مراحل را به 

 ه و در پایان بر روی دکمه ی پایان کلیک میکنیم.همین ترتیب ادامه داد

 نقش های کاربران :
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 با کلیک بر روی این گزینه صفحه ی زیر ظاهر میشود :

 

روی کلید  رپایان ب ریک کنید ، صفحه ی زیر ظاهر میشود ، فیلدها را پر کرده و دبرای ساخت نقش کاربر ، بر روی دکمه ی جدید کل

گر میخواهید که این نقش به عنوان نقش پیش فرض باشد چک باکس گزینه ی اول را فعال کنید و اگر میخواهید ثبت کلیک کنید ، البته ا

 که این بسته به عنوان بسته ی فروش باشد که کاربران شما بتوانند آن را به صورت آنالین خریداری کنند ، میتوانید آنرا فعال کنید.
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 ها را ویرایش کنید به شکل زیر توجلیک کنید میتوانید نقش های ایجاد شده را مشاهده کنید و آنهاگر مجددا بر روی نقش های کاربران ک

 کنید :

 

 گزینه وجود دارد که از سمت راست به ترتیب : تخصیص سرویس به نقش ، ویرایش و حذف وجود دارند. 3در ستون عملیات 

  ه امکانات کم و زیاد کنید .بر روی گزینه ی اول میتوانید دسترسی کاربر را ب  با کلیک

 تعرفه :

 در منوی مدیریت سیستم روی تعرفه کلیک کنید صفحه ی زیر به نمایش درمی آید :

 

 با کلیک بر روی گزینه ی جدید صفحه ی زیر نمایش داده میشود که به توضیح قسمتهای مختلف آن میپردازیم :

 

 مثال تعرفه ی شماره یک یا .... عنوانی برای تعرفه ی خود در نظر بگیرید (1

 تهیه کند را مشخص کنید. با این قیمت در این قسمت میتوانید حداقل تعداد پیامکی که کاربر در هنگام شارژ میتواند (2

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 
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به  مشخص کنید. با این قیمت این قسمت مانند گزینه ی فبل میباشد با این تفاوت که حداکثر تعداد پیامک را موقع شارژ کردن (3

 لایر . 121پیامک  1111پیامک تا  1مثال از عنوان 

 در این قسمت ، قیمت پیامک را به لایر درج کنید. (4

 با انتخاب این گزینه ، هنگام ساخت کاربر ، این تعرفه به عنوان پیش فرض انتخاب میشود. (5

 کنید.با کلیک بر روی این قسمت لیست اپراتورها ظاهر میشود که میتوانید اپراتور مربوطه را انتخاب  (6

به تمامی اپراتورهای تلفن  3111در این قسمت عددی در قیمت پیامک ضرب میشود ، به عنوان مثال قیمت پیامک در اپراتور  (7

ارسال میکند به  1.3این گزینه فرق میکند و به اپراتور ایرنسل با ضریب  1111همراه یک قیمت ثابت است ولی در اپراتور 

 ضرب میشود. 1.3تومان باشد این قیمت در  11مک شما عبارتی دیگر اگر قیمت پایه ی پیا

 در این قسمت لیست ضریب عامل هایی که ساخته اید درج میشود. (8

 ساخت کاربر : 

 برای ساخت کاربر در منوی مدیریت سیستم روی لیست کاربران کلیک کنید شکل زیر ظاهر میشود :

 :روی جدید کلیک کنید شکل زیر ظاهر میشود 
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نام کاربری را نوشته و اگر تکراری باشد زمانیکه به فیلد بعدی میروید به رنگ قرمز درمی آید در غیر اینصورت به رنگ  (1

 .سبز درمی آید

 رمز عبور. (2

 نقشی را که از قبل ساخته اید به کاربر اختصاص دهید. (3

 تعرفه ی کاربر را مشخص کنید. (4

ر ثابت نگه دارید که در هنگام شارژ آنالین با هر تعداد شارژی که کاربر خریداری در این قسمت میتوانید تعرفه را برای کارب (5

میکند تعرفه ثابت است ولی اگر این قسمت فعال نباشد هنگام شارژ آنالین تعرفه هایی که از قبل مشخص کرده اید با توجه به 

 بر را فعال یا غیر فعال کنید.مقدار شارژ خریداری شده ، تغییر میکند. همچنین ازین قسمت میتوانید کار

 ازین قسمت میتوانید تاریخ انقضای کاربر را مشخص کنید. (6

 مشخص کردن تعداد مدیران. (7

 کاربرانی که کاربر شما میتواند داشته باشد.مشخص کردن تعداد  (8

 مشخص کردن قیمت پنل. (9

 لیک بر روی این دکمه اطالعات شما ذخیره میشود.با ک  (11

 بعد روی این قسمت کلیک کنید ، شکل زیر ظاهر میشود:برای رفتن به مرحله ی   (11

 

 بر اساس نوع مشتری روی گزینه ی مورد نظر کلیک کنید ، ما در اینجا روی گزینه ی حقیقی کلیک میکنیم ، شکل زیر ظاهر میشود :
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بران نمایش داده میشود ، در انتهای تمامی فیلدها را پر کرده و در پایان روی کلید ثبت و سپس پایان کلیک کنید ، صفحه ی لیست کار

  ترتیب از سمت راست توضیح داده میشود :مشخصات هر کاربر ستونی بنام عملیات وجود دارد که به 

 

  با کلیک بر روی این گزینه لیست تراکنشات کاربر نمایش داده میشود و همچنین شما میتوانید موجودی کاربرتان را به صورت

 دهید.دستی افزایش یا کاهش 

  ، در این قسمت میتوانید دسترسی کاربر را کم یا زیاد کنید ، البته برای زیاد کردن دسترسی کاربر باید نقش وی را تغییر دهید

نقش ساخته اید با دسترسی های متفاوت ، میتوانید یکی از آنها را  3مثال شما در قسمت نقش کاربران که قبال توضیح داده شده ، 

 دهید.به کاربر اختصاص 

 .با انتخاب این گزینه میتوانید مشخصات فردی کاربر را ویرایش کنید 

 .با کلیک بر روی این گزینه میتوانید مشخصات پنل کاربر را ویرایش کنید 

  در این قسمت شماره هایی که به کاربرتان اختصاص داده اید وجود دارد ، همچنین برای تخصیص شماره ی جدید به کاربرتان

، همچنین میتوانید شماره ی عمومی نیز به کاربر اختصاص  یک کنید و از لیست شماره ها یکی را انتخاب کنیدروی جدید کل

دهید در اینصورت باید یک کلمه ی کلیدی برای کاربر تعریف کنید ، شماره های عمومی فقط قابلیت ارسال دارند و دریافت 

 ندارند.

 کنید. با انتخاب این گزینه میتوانید کاربر را حذف 

 

 شماره حسابها :

لیست شماره حسابهای خود را مشاهده کنید ، درج شماره حساب بدین منظور است که کاربر شما بتواند حساب  در این قسمت میتوانید

پیامکی خود را به صورت آنالین شارژ کند ، و یا بصورت دستی ) در این حالت کاربر وجه را به حساب شما واریز میکند و سپس شما 

حساب کاربرتان را شارژ میکنید ، برای درج شماره حساب جدید ، روی جدید کلیک کنید ، فیلدها را پر کرده و اگر درگاه پرداخت 

 آنالین دارید ، اطالعات درگاه خود را واردکرده  در پایان کلید ثبت را بزنید.

 

 پرداختها :

 بصورت آنالین یا به صورت دستی حساب خودشان را شارژ کرده اند. در این قسمت لیست پرداختهای کاربران نمایش داده میشود که

 

 

 

 

 برای وارد شدن به پنل کاربرتان روی نام کاربری آن کلیک کنید 
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 ارســــال :
 ارسال پیام :

 

 روی این گزینه کلیک کنید ، صفحه ی زیرنمایش داده میشود :

 شماره فرستنده را انتخاب کنید. (1

ارکترهای صفحه و عدد دوم تعداد در کادر متن پیامک دو عدد وجود دارد که عدد اول به ترتیب از سمت راست تعداد ک (2

 خود را وارد کنید. صفحات پیامک را نمایش میدهد ، در کادر بزرک متن

با انتخاب این گزینه پیام شما بصورت فلش ارسال میشود ، پیام فلش به پیامی گفته میشود که بصورت اتوماتیک روی گوشیه  (3

 گیرنده باز شده و قابلیت ذخیره شدن ندارد.

 ن گزینه اعداد داخل پیام شما بصورت فارسی درمی آیند.با انتخاب ای (4

اگر میخواهید که ارسال پیام در همین صفحه انجام شود ، شماره خود را داخل کادر وارد کرده و بر روی ارسال تست کلیک  (5

 کنید.

 ود :صفحه ی زیر ظاهر میش ،اگر نمیخواهید مرحله ی قبل را انجام دهید ، به مرحله ی بعد بروید  (6
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 در هر سطر یک شماره وارد کنید. (1

 شماره های اشتباه در این کادر نمایش داده میشوند. (2

 اگر شماره های مورد نظر شما در دفترچه تلفن قرار دارد ، ازین قسمت گروه خود را انتخاب کنید. (3

و با توجه به فرمتهای ذکر شده  اگر میخواهید شماره های خود را به صورت جداگانه و یکجا وارد کنید ، روی فایل کلیک کنید (4

 فایل خود را وارد کنید.

 به مرحله ی بعد بروید شکل زیر ظاهر میشود : (5

  

 

 

 

 

 

 

 زمان و تاریخ خود را انتخاب کنید.

 د.اگر میخواهید ارسال دوره ای داشته باشید روی این گزینه کلیک کنید ، میتوانید ارسال دقیقه ای ، ساعتی ، هفتگی و... داشته باشی

اگر میخواهید که پیامهای شما بصورت تدریجی ارسال شود این قسمت را انتخاب کنید ، مثال شما میخواهید بیست هزار پیام ارسال کنید 

 ولی به صورت قسمت قسمت و تدریجی ، میتوانید مشخص کنید که این پیامها چند دقیقه یکبار چه مقدارش ارسال شود.
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 ارسال انبوه :

ه به توضیح قسمتهای مختلف آن میپردازیم :روی ارسال انبوه کلیک کنید شکل زیر ظاهر میشود که در ادام

 

 شماره ی فرستنده. (1

 متن پیامک. (2

 و زمان ارسال.تاریخ  (3

 مشخص کردن جنسیت ) مثال پیام شما با آقایان ارسال شود یابه خانمها (. (4

 انتخاب شغل مورد نظر. (5

تولد  برای درج تاریخ 7اهید پیامهای ارسالی شما به بازه ی سنی مشخصی ارسال شود میتوانید از این قسمت و قسمت اگر میخو (6

 استفاده کنید.

 توضیح داده شد. 6که در شماره  (7

 خود قرار داده اید میتوانید استفاده کنید. favoritاگر از قبل لیستهای خاصی را به عنوان عالقه مندی یا  (8

کلیک کنید تا تعداد مربوطه  محاسبه تعدادان و شهر مورد نظر برای ارسال پیام ، بعد از انتخاب روی دکمه ی انتخاب است (9

 مشخص شود سپس سراغ گزینه های بعدی بروید.

ماره هایی را که میخواهید به آنها پیام ارسال کنید را مشخص کنید ، به عنوان مثال تعداد شماره های فعال شما در شهر تعداد ش (11

 رادر کادر بنویسید. 2111شماره ارسال کنید همین عدد  2111، میخواهید به شمارست  5111یا کدپستی مورد نظر شما 

 چندمین شماره شروع شود از اولین شماره یا صدمین شماره یا .... در این قسمت میتوانید مشخص کنید که ارسال از (11

 یا .... 1912در این قسمت در صورت تمایل میتوانید نوع پیش شماره را مشخص کنید مثال  (12

    در این قسمت ، اعتباری یا دائمی بودن شماره را مشخص کنید. (13

 در این قسمت اپراتور تلفن همراه راانتخاب کنید. (14

ید که از طریق کد پستی اقدام به ارسال پیام کنید کد پستی مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید ، مناطق اگر میخواه (15

شهری برای ارسال پیام از طریق کد پستی تقسیم میشوند به عنوان مثال کاربری میخواهد به منطقه سکونت خود که در تهران 

رقم  3که از  ده نقشه ی پستی تهران مراجعه کرده و پس از انتخاب کد پستی خومیدان آزادی میباشد پیام ارسال کند ، میتواند ب
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رقم میباشد میتواند اقدام به ارسال پیام کند ، هرچه تعداد ارقام کدپستی کمتر باشد محدوده ی بیشتری را شامل میشود ولی  11تا 

 تعداد شماره ها نیز کمتر میشود. هر چه تعداد ارقام بیشتر باشد محدودهی کمتری راشامل میشود که در نتیجه

 تعداد شماره هایی که در کد پستی یا شهر مورد نظر فعال هستند در این قسمت مشخص میشوند. (16

 جهت اطالع از اولین ارسال و آخرین ارسال تعیین کنید.در این قسمت میتوانید اولین شماره موبایل و آخرین شماره موبایل را  (17

 کلیک کنید. ثبت کلیدروی و در پایان برای ارسال 

 

 گزارشاتـــــــ پیامکــــ :
 صف ارسال :

پیامهایی که در صف ارسال هستند ) یعنی در آینده قرار است ارسال شوند ( را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید و همچنین میتوانید آن 

 ویرایش یا حذف کنید.را 

 صندوق ارسال :

نید مشاهده کنید ، در ستون عملیات گزینه هایی وجود دارد که به ترتیب از سمت راست به توضیح در این قسمت پیامهای ارسالی را میتوا

 آن میپردازیم:

 .گیرندگان و گزارش پیام ارسالی ازین قسمت مشخص میشود 

 .محاسبه ی هزینه ی پیام ارسال شده 

 .ارسال پیام به دیگران 

 صندوق دریافت :

 ار دارد که میتوانید عملیات مختلفی اعم از پاسخ ، ارسال به دیگران و .... انجام دهید.پیامهای دریافتی شما در این قسمت قر

 گزارش آماری :

 این قسمت قبال توضیح داده شده است.

 

 سرویسهـــا :

 نظرسنجی :

 بر روی نظرسنجی کلیک کنید ، اگر از قبل نظرسنجی ایجاد کرده اید در اینجا نمایش داده میشود .

 



 

 13 

 

 برای ایجاد نظرسنجی روی جدید کلیک کنید ، شکل زیر ظاهر میشود :

 

 شماره ی گیرنده را مشخص کنید. (1

 عنوانی برای نظرسنجی خود در نظر بگیرید. (2

 زمان شروع وپایان نظرسنجی را مشخص کنید. (3

 با انتخاب این گزینه فقط اعضای دفترچه تلفن میتوانند در نظرسنجی شرکت کنند. (4

 پیامی برای کسانی که قبال در نظرسنجی شرکت کرد اند تنظیم کنید.در اینجا  (5

 در اینجا پیامی تنظیم کنید که برای شرکت کنندگان در نظرسنجی ارسال شود. (6

 الف یا ... ای 1تعداد گزینه های نظرسنجی ازین قسمت اضافه میشود ، مثال گزینه ی  (7

 ، بد ، متوسط و یا ..... کلمه ای برای گزینه ی خود در نظر بگیرید ، مثال خوب (8

 اگر گروهی را انتخاب کنید شرکت کنندگان در آن گروه ذخیره خواهند شد. (9

 برای اضافه کردن گزینه ها روی عالمت          کلیک کنید. (11

 گزینه های نظرسنجی در اینجا نمایش داده میشوند. (11

 کلیک کنید. در پایان برای ایجاد نظرسنجی روی ثبت و در غیر اینصورت روی انصراف (12

 پس از ایجاد ،  نظرسنجی به لیست شما اضافه شده که میتوانید آنرا فعال یا غیر فعال ، ویرایش و یا حذف کنید.

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 



 

 14 

 مسابقـــه :

 مسابقه نیز مانند نظرسنجی است با یک تفاوت که در زیر به آن اشاره میکنیم :

 

 .فقط جواب صحیح را با انتخاب این گزینه فعال کنید 

  یلگر پیامک :تحل

 روی تحلیلگر پیامک یا منشی پیامک کلیک کنید برای ساخت تحلیلگر پیامک روی جدید کلیک کنید شکل زیر ظاهر میشود:
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 عنوانی برای فیلتر پیامک خود در نظر بگیرید ) هر عنوانی (. (1

 شماره ی گیرنده را مشخص کنید. (2

 زمان شروع و پایان را مشخص کنید. (3

در این قسمت اگر شماره ای را مشخص نکنید تامی موبایلهای فعال در ایران میتوانند به سامانه ی شما دن شماره ی فرستنده ، مشخص کر (4

 پیام بفرستند.

 در این قسمت اگر گروهی از دفترچه تلفن را انتخاب کنید فقط اعضای آن گروه قادر به ارسال پیام به شما هستند. (5

 خاب کنید.گزینه ی مساوی باشد را انت (6

 9را ارسال کند پیامی که شما در کادر  5، زین پس کسی برای شما عدد  5در این کادر کلید واژه ی مورد نظر خود را بنویسید ، مثال عدد  (7

 مشخص کرده اید برای وی ارسال میشود.

 به فرستنده را انتخاب کنید.در این کادر گزینه های متفاوتی وجود دارد که نیازی به توضیح ندارند ، گزینه ی ارسال پیام  (8

 متنی را که برای فرستنده ارسال میشود در این کادر بنویسید. (9

 کلیک کنید. ثبتدر پایان روی 

 

 امـــور مالـــی :

 افزایش موجودی :

ساب ، حساب با انتخاب این گزینه میتوانید موجودی خود را از دو طریق واریز به حساب و آنالین افزایش دهید ، از طریق واریز به ح

شما درجا شارژ نمیشود و پس از تایید واریز وجه شارژ میشود ، از طریق آنالین همان لحظه حساب شما شارژ میشود . در هر صورت 

 روش مورد نظر را انتخاب و مراحل را طی کنید.

 لیست تراکنشات : 

 کاهش یا افزایش اعتبار شما نمایش داده میشود.ن قسمت لیست تمامی تراکنشات شما اعم از ارسال پیام و هزینه ی آن ، در ای

 لیست پرداختها :

 لیست پرداختهایی که انجام داده اید در اینجا نمایش داده میشود.

 

 ابـــزار :

 : دفترچه تلفن

 روی این گزینه کلیک کنید ، صفحه ی زیر باز میشود :
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 به ترتیب از سمت راست به توضیح عالمتها میپردازیم :

  کردن گروهاضافه 

 ویرایش گروه 

 حذف گروه 

 جستجو 

 برای اضافه کردن مخاطب روی نام گروه کلیک کنید ، شکل زیر نمایش داده میشود :

 

 طریق میتوانید شماره ها را اضافه کنید : 3به 

 افزودن تکی :

ر مخاطب شما دارای اطالعاتی است که فیلد آن در این باانتخاب این گزینه صفحه ای باز میشود که میتوانید مشخصات مخاطب خود را وارد کنید ، اگ

 قسمت وجود ندارد میتوانید با کلیک راست روی نام گروهتان و انتخاب  " افزودن فیلد دلخواه " فیلد مربوطه را بسازید.

 افزودن لیستی :

 نمایید.  pasteاصطالح   از این طریق میتوانید شماره ها را جای دیگر کپی کرده و در این قسمت وارد نمایید یا به

 افزودن از فایل :

 فایل اکسل وارد کنید ، روی این گزینه کلیک کنید شکل زیر ظاهر میشود :از این طریق میتوانید شماره ها را از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست مخاطبین ایجاد شده در این قسمت نمایش داده میشود
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 فراخوانی فایل. (1

 یر اینصورت آنرا غیرفعال کنید.اگر میخواهید که سطر اول فایل شما شامل نام باشد این گزینه را فعال کنید و در غ (2

فعال است ، با توجه به فایل اکسل خود شماره ای را در این قسمت وارد کنید ، برای مثال اگر در فایل اکسل  2در این قسمت اگر گزینه ی  (3

 را در این قسمت وارد کنید. 1نام در ستون اول است عدد 

روش قبلی  2اره های تکراریست و بایستی یکی را انتخاب کنید ، این قسمت در انتخاب وجود دارد که مربوط به حذف شم 2در این قسمت  (4

 نیز وجود دارد.

 کلیک کنید. ثبتو در آخر روی دکمه ی 

 الگوهای پیامک :

د کنید ، اگر از آن دسته از کاربرانی هستید که از متونهای ثابتی برای ارسال پیامک استفاده میکنید ، از این قسمت میتوانید آنها را ایجا

 پس از کلیک بر روی الگوهای پیامک روی جدید کلیک کرده و اقدام به ساخت آن کنید.

 

 مدیریت محتـــوا :

 تنظیمات دامنه :

 روی این منو کلیک کنید ، شکل زیر ظاهر میشود :
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گین باال سمت چپ و پس از الگین باال سمت ازین طریق لوگوی سایت خود را انتخاب کنید ، محل قرارگیری آن در صفحه ال (1

باشد که در این حالت بدون بک گراند بوده و ظاهر زیباتری به سایت شما  PNGراست است ، بهتر است که فرمت لوگوی شما 

 میدهد.

منه ی شما محل قرارگیری آن کنار دا پیکسل میباشد.   16         16آیکن سایت را ازین طریق فراخوانی کرده ، سایز آن   (2

البته سایت به صورت اتوماتیک سایز آنرا تغییر خواهد داد و اندازه فوق جهت اطالع به شما کاربر عزیز درج شده میباشد.

 است.

 محل قرارگیری آن پس از الگین کنار لوگو میباشد. ،نام شرکت یا برند کاری خود را بنویسید  (3

، محل قرارگیری آن پس از لود شدن دامنه در نوار عنوان مرورگر  در این قسمت عنوانی برای سایت خود در نظر بگیرید (4

 میباشد.

در این قسمت توضیحاتی درباره خود و فعالیتتان بنویسید تا موتورهای جستجو بهتر و سریعتر شما را شناسایی کرده و پیدا  (5

 کنند.

تجو بهتر و سریعتر شما را شناسایی کرده و کلماتی که معرفی خدمات شما هستند را در این قسمت وارد کنید تا موتورهای جس (6

 پیدا کنند.

در این قسمت میتوانید برای مثال کپی رایت ، اطالعات تماس و غیره را درج کنید ، محل قرارگیری آن در صفحه ی الگین  (7

 پایین سمت چپ است.

اسالید شو نداریم در ادامه ساخت آنرا اگر از قبل اسالید شو ساخته اید میتوانید یکی را انتخاب کنید ولی چون ما در اینجا  (8

 آموزش خواهیم داد.

 کلیک کنید. ثبتو در پایان روی 

  مدیریت مطالبـــ :

 روی مدیریت مطالب کلیک کرده و سپس روی جدید برای ایجاد مطلب جدید کلیک کنید صفحه ی زیر ظاهر میشود :

 ار دادیم.عنوانی در نظر بگیرید ما در اینجا  " تعرفه " را عنوان قر

 نوع آنرا نیز منو قرار دادیم.

 .روی ثبت کلیک کنید 

 صفحه ی زیر ظاهر میشود :

 

 

مطالبی که ایجاد کرده ایم از هر نوعی : اخبار ، منو و مطلب در این قسمت نمایش داده میشود ، حال برای اینکه این منوی ساخته شده 

قسمت عملیات به ترتیب از راست به چپ نهای وولی قبل از این کار به توضیح آیک نمایش داده شود باید به آن مطلبی اختصاص دهیم ،

 میپردازیم :

 افزودن مطلب 

 تعیین موقعیت مکانی 

  ویرایش 

 حذف 

1 
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در باال ذکر شد که برای اینکه منو در صفحه نمایش داده شود باید به آن مطلب اختصاص داده شود بدین منظور روی افزودن مطلب در 

 عملیات کلیک کنید ، سپس روی جدید کلیک کنید ، صفحه ی زیر ظاهر میشود :قسمت 

 این قسمت را به صورت تنظیم پیش فرض خود قرار دهید. (1

 عنوانی برای مطلب و منوی خود در نظر بگیرید ، ما همان " تعرفه " را در نظر گرفتیم تا در نوار منو همان نمایش داده شود. (2

 ش را مشخص کنید.تاریخ شروع و پایان نمای (3

و خدمات شما و یا هر چیزی که به موتورهای جستجو در پیدا کردن و شناسایی کلماتی کلیدی که معرفی کننده ی مطلب شما  (4

 سایت شما کمک میکند را در این قسمت درج کنید.

 خالصه ای از مطلب خود را در این قسمت بنویسید ) این قسمت اختیاری میباشد (. (5

مدیریت مطالب رفته ،  سپس به منویکلیک کنید. ثبتو در پایان روی کلید  د را دراین قسمت بنویسیدمتن مورد نظر خو (6

 قعیت مکانی آنرا مشخص کنید.برای نمایش منویی که ساخته اید از طریق ستون عملیات مو

 گالـــری تصاویـــر :

 روی جدید کلیک کنید ، صفحه ی زیر ظاهر میشود :، سپس  روی منوی گالری تصاویر کلیک کرده ،الیدشو ساختن اسای بر

 

 

 

 

صفحه ی زیر ، را در نظر گرفتیم ( ، سپس روی ثبت کلیک کنید  1برای اسالید شو در نظر بگیرید ) ما در اینجا اسالید شو عنوانی 

 ظاهر میشود :
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 ضیح آنها میپردازیم :ستون عملیات آیکونهایی وجود دارند که به ترتیب از سمت راست به تور د

  کلیک بر روی این آیکون میتوانید اسالید شو را فعال یا غیر فعال کنید.با 

  یت تصاویر در اسالید شو را بر عهده دارد ، روی آن کلیک کنید صفحه ای ظاهر میشود ، برای وارد کردن آیکون ، مدیراین

 صفحه ی زیر ظاهر میشود : ید ،تصویر روی جدید کلیک کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای عکس یا تصویر خود در نظر بگیرید.برعنوانی  (1

و  این توضیحات در جایی دیده نمیشود فقط برای جستجو در موتورهای جستجو،  ویسیددر رابطه با تصویر بنتوضیحاتی  (2

 .جو برای مخاطب ظاهر شودثبت میشود که خود این امر باعث میشود صفحات بیشتری در نتیجه ی جست معرفی به آن

 را فراخوانی کنید. مربوطهعکس  (3

 مطالبی را که از قبل آماده کرده اید به تصویر خود لینک کنید.میتوانید  (4

که توضیح آیکونهای آن در ستون عملیات به ترتیب از سمت راست  ، صفحه ی زیر ظاهر میشود کلیک کنید ثبتیایان روی در 

 میپردازیم :

 

 یا غیر فعال کردن عکسفعال  -

 عکسنمایش  -

 اطالعات عکس شیویرا -

 عکسحذف  -
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 سالید شو (اآیکون باقی مانده در ستون عملیات  2) ادامه ی توضیح 

 اسالید شوش ویرای 

  اسالید شوحذف 

 

 ـــاتـــــ :تنظیمـ
 ترافیک :انتقال 

مامی توضیحات مربوطه در آن درج شده تصفحه ای ظاهر میشود که  دانتقال ترافیک کلیک کنید ، سپس روی جدید کلیک کینروی 

 است.

 هشدار :تنظیمات 

 د :این منو کلیک کنید صفحه ی زیر ظاهر میشوروی 

 

یک اقدام امنیتی به شمار میرود ، اگر میخواهید هنگام ورود به پنل توسط خودتان یا غیره ، پیامک برای شما ارسال شود ، این  (1

ماره میخواهید وارد کنید آنها را با کاما یا سمیکالن از هم قسمت درج کنید ، اگر بیش از یک ش نها را در ایه  یا شماره شمار

 جدا کنید.

 موجودی شما از حدی کمتر شد برای شما پیامک ارسال شود ازین طریق اقدام کنید. صورتیکه میخواهید زمانیکهدر  (2

 از انقضای پنلتان برای شما پیامک ارسال میشود. این قسمت با انتخاب یک گزینه چند روز قبلدر  (3

 مانه تان را انتخاب کنید.ی پیش فرض ساشماره  (4

قسمت مربوط به کسانی میشود که خود نرم افزار پیام کوتاه دارند ولی لینک ارسال را از سمت ما دارند ، برای اطالعات این  (5

 احد فروش تماس بگیرید.بیشتر میتوانید با و

انجام این با میخواهید با آی پی های خاص وارد سامانه تان شوید آنها را در این قسمت وارد کنید ، توجه داشته باشید که اگر  (6

 آی پی میتوانید وارد شوید. عمل فقط وفقط با این
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