تاریخ:

جدول قيمت سامانه های اينترنتی نگين ارتباط()9314
عنوان
.9

.3

.4

.0

پايه

امکانات عمومی
 .909مديريت چند شماره

.0

توضيحات

پيشرفته

حرفه ای

امکان ارسال و دریافت با چند شماره متفاوت

 .900دفترچه تلفن

دفترچه تلفن كامل با امکان دریافت از فایل اكسل بدون محدودیت

 .903ارسال و دريافت

ارسال و دریافت پیامک به صورتی تکی و گروهی

 .904ارسال در سررسيد

امکان تنظیم زمان ارسال برای آینده

 .900ارسال نظير به نظير

ارسال مستقیم از فایل اكسل (به هر مخاطب یک پیام خاص)

 .901متغير در پيامك

افزودن متغیرهایی چون نام و نام خانوادگی در متن پیامک

 .901گزارش دليوری پيامك ها

گزارش كامل وضعیت پیامک های ارسالی

 .009ارسال از طريق 3111

ارسال بر اساس پیش شماره و شهر وشهرستان به تفکیک دائمی و اعتباری

 .000ارسال انبوه

ارسال بر اساس كد پستی و اصناف

 .309پااليه

امکان تفکیک و تشخیص پیامک ها بر اساس متن پیامک و...

 .300سرويس منشی

امکان پاسخ خودكار به پیامک ها بر اساس كلید واژه ها

رايگان

ارسال تبليغاتی

904110111


سرويس ها

 .303سرويس منشی پيشرفته

ارسال پاسخ اختصاصی به هر مخاطب بر اساس شماره همراه

 .304انتقال پيام به همراه و رايانامه

ارسال پیامک های دریافتی توسط شماره به همراه و رایانامه مدیر

 .300سرويس مسابقه

امکان برگزاری مسابقه با تعریف نا محدود گزینه

 .301سرويس نظرسنجی

برگزاری نظر سنجی با امکان تعریف نا محدود گزینه

 .301دريافت سرويس از فايل

امکان تغذیه سرویس های سامانه با فایل اكسل

 .303سرويس ارسال به رايانامه

امکان ارسال پیامک های مشخص و تعیین شده به رایانامه مدیر

 .301سرويس رزرو

امکان ارائه یک لیست جهت رزرو پیامکی توسط مخاطبین

000110111



زمان بندی
 .409ارسال مناسبتی

ارسال پیامک در تاریخ های مشخص به مخاطبین و گروه ها

 .400ارسال دوره ای

ارسال در دوره های زمانی مشخص به مخاطبین (تبریک تولد)

پيام رسان راسل

نرم افزار تحت سیستم عامل اندورید جهت ارسال و دریافت پیامک

0110111

خدمات ويژه برنامه نويسان()9314
قيمت (ريال)

عنوان

توضيحات

وب سرويس و انتقال ترافيك

ارائه  APIارسال و دریافت پیامک برای برنامه نویسان و انتقال پیامک دریافتی به  URLمورد نظر

ارسال به وب

ارسال پیامک های دریافتی توسط سامانه به  URLمورد نظر و ارسال پاسخ آن برای مخاطب

تعرفه شماره های اينترنتی( )9314
عنوان

سر شماره (9111به ريال)

سر شماره (3111به ريال)

 94رقمی

0110111

0110111

 90رقمی

900110111

903110111

 91رقمی

301110111

001110111

 1رقمی

001110111

900110111تا0101110111

 3رقمی

001110111تا4101110111

9101110111تا 3101110111

 1رقمی

0101110111

4001110111

 1رقمی

91101110111

1001110111

1110111

