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 (1398)طاينترنتی نگين ارتبا سامانه هایدول قيمت ج

 
 حرفه ای پيشرفته پايه توضيحات عنوان

  امکانات عمومی .1

500،000 

 

1،400،000 
 

  

2،500،000  

 

 شماره متفاوتسر امکان ارسال و دریافت با چند  مديريت چند شماره .1.1

 دفترچه تلفن كامل با امکان دریافت از فایل اكسل بدون محدودیت دفترچه تلفن .1.2

 ارسال و دریافت پیامک به صورتی تکی و گروهی ارسال و دريافت .1.3

 امکان تنظیم زمان ارسال برای آینده ارسال در سررسيد .1.4

 ارسال مستقیم از فایل اكسل )به هر مخاطب یک پیام خاص( نظير به نظيرارسال  .1.5

 افزودن متغیرهایی چون نام و نام خانوادگی در متن پیامک متغير در پيامك .1.6

 گزارش كامل وضعیت پیامک های ارسالی گزارش دليوری پيامك ها .1.7

  ارسال تبليغاتی .2

 شهر وشهرستان به تفکیک دائمی و اعتباریارسال بر اساس پیش شماره و  3000ارسال از طريق  .2.1

 ارسال بر اساس كد پستی و اصناف ارسال انبوه .2.2

 امکان خرید اعتبار به صورت آنی از داخل پنل؛ جهت ارسال پیامک شارژ آنالين .2.3

   سرويس ها .3

  امکان تفکیک و تشخیص پیامک ها بر اساس متن پیامک و... پااليه .3.1

  پاسخ خودكار به پیامک ها بر اساس كلید واژه ها امکان سرويس منشی .3.2

  ارسال پاسخ اختصاصی به هر مخاطب بر اساس شماره همراه منشی پيشرفتهسرويس  .3.3

  ارسال پیامک های دریافتی توسط شماره به همراه و رایانامه مدیر به همراه و رايانامه انتقال پيام .3.4

  تعریف نا محدود گزینه امکان برگزاری مسابقه با مسابقهسرويس  .3.5

  برگزاری نظر سنجی با امکان تعریف نا محدود گزینه نظرسنجیسرويس  .3.6

  امکان تغذیه سرویس های سامانه با فایل اكسل دريافت سرويس از فايل .3.7

  امکان ارسال پیامک های مشخص و تعیین شده به رایانامه مدیر سرويس ارسال به رايانامه .3.8

  امکان ارائه یک لیست جهت رزرو پیامکی توسط مخاطبین سرويس رزرو .3.9

    زمان بندی .4

   دوره های یکساله ) تبریک تولد(ارسال پیامک در  سالگرد .4.1

   چک و...( -سررسید اقساطارسال در دوره های زمانی مشخص به مخاطبین ) ارسال دوره ای .4.2

5.      

500.000   اندورید جهت ارسال و دریافت پیامکنرم افزار تحت سیستم عامل  پيام رسان راسل .6

 500.000   ارسال پیامک های لیست سیاه از طریق سیم كارت چلچله .7

 

 قيمت )ريال( توضيحات عنوان

 سامانه کانکتور
بر پیامک های دریافتی  تفکیک، سطح دسترسی كاربرانارسال، تعیین  ممیزیسامانه ارسال و دریافت پیامک با امکان 

 موضوع و.... مثال: سامانه پاسخگویی به سواالت شرعی آستان قدس رضویاساس 
 مذاکره

 

 

  



 

 تاریخ:

 

 

 

 

 (1398خدمات ويژه برنامه نويسان)
 

 )ريال(قيمت توضيحات عنوان

 SOAPتوابع مورد نیاز برای ارسال و دریافت پیامک تکی و گروهی با استفاده از پروتکل ارائه  (HTTP/S)وب سرويس

600.000 

 

 مورد نظر URLارسال پیامک دریافت شده توسط خطوط اینترنتی به  ترافيك انتقال

 وب تبادل با
اوقات شرعی  -ل: ارسال قیمت اخبارتعیین پاسخ پیامک با استفاده از توابع پیاده سازی شده توسط برنامه نویس مثا

 و...

 فعال سازی/ پیامک به لیست سیاه پیاده سازی آسان و سریع ارسال پیامک/ پیامک Rest Apiارسال پيامك با 

 شبيه ساز وب سرويس مگفا
اگر نرم افزار های شما امکان ارسال از طریق مگفا را داراست شما می توانید با كمترین تغییر در آدرس وب سرویس، 

 از سایت ما پیامک خود را ارسال نمایید.
 مذاکره

 

 (1397تعرفه شماره های اينترنتی) 

 
 )به ريال(3000سر شماره  )به ريال(1000شماره  سر عنوان

 500،000 700،000 رقمی 14
  1،300،000 2،500،000 رقمی 12
 موجود نيست 3،500،000 رقمی 11
  2،600،000 8،000،000 رقمی 10
 20،000،000تا1،500،000  12،000،000 رقمی 9

 30.000.000تا 15.000.000  000،000،50 رقمی 8
  50،000،000 150،000،000تا  50،000،000 رقمی 7
 وجود نيستم  500،000،000تا  200،000،000 رقمی 6

 

  ماليات بر ارزش افزوده تعلق می گيرد. %9الزم به ذکر است به کليه خريدهای فوق 

  یحقوقکاربران برای  خدماتیی به امکان تبديل خطوط اختصاصی از تبليغاتدر صورت نياز ارسال پيامك به ليست سياه مخاطبين؛ 

 فراهم می باشد.

 

 


