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 REST API  از  استفادهبا  پیامکارسال 

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    mobile:MOBILE 

    message:MESSAGE_TEXT 

    line:SMS_LINE_NUMBER 

    line2:SMS_LINE_NUMBER2 

    type:0 

    template:0 

Response sample 
{ 

  "data": { 

    "message_id": 3403, 

    "line": 9830003300, 

    "mobile": "989395213300" 

  }, 

  "status": -1, 

  "msg": "success" 

} 

line2 :با پیامک ارسال اگر line با ، پیامکخورد دریافت از انصراف خطای به line2 شود می ارسال. 



 

type : ارسال با خط خدماتی نگین رایانه = 2= ارسال با چلچله  1= ارسال معمولی  0 را می تواند داشته باشد:روبرو یکی از سه مقدار 

 ارسال پیامک تکی –سناریوی شماره یک 

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    mobile:MOBILE 

    message:MESSAGE_TEXT 

    line:SMS_LINE_NUMBER 

 

 ارسال پیامک با خط خدماتی متعلق به نگین رایانه –سناریوی شماره دو 

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    mobile:MOBILE 

    message:MESSAGE_TEXT 

    type:2 

 

  



 

 ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی خط دوم –سناریوی شماره سه 

 می شود در صورتی که ارسال با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال با خط دوم انجام

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    mobile:MOBILE 

    message:MESSAGE_TEXT 

    line:SMS_LINE_NUMBER 

    line2:SMS_LINE_NUMBER2 

 

 ارسال پیامک با خط اینترنتی و پشتیبانی چلچله – چهارسناریوی شماره 

 انجام خواهد شد. چلهدرصورتی که ارسال پیامک با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال از طریق چل

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    mobile:MOBILE 

    message:MESSAGE_TEXT 

    line:SMS_LINE_NUMBER 

    type:1 

 



 

 پشتیبانی خط خدماتی نگین رایانه وارسال پیامک با خط اینترنتی  –سناریوی شماره پنج 

خدماتی متعلق به نگین رایانه  درصورتی که ارسال پیامک با خط اینترنتی به مشکل انصراف از دریافت برخورد کرد، ارسال از طریق خط

 انجام خواهد شد.

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsSend.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    mobile:MOBILE 

    message:MESSAGE_TEXT 

    line:SMS_LINE_NUMBER 

    type:2 

    template:0 

template :لیت را ارسال کنید.در صورتی که بیش از یک متن برای ارسال با خط خدماتی نگین رایانه وجود دارد شماره تمپ 

 

 

  



 

 REST API  از  استفادهبا  پیامکدریافت وضعیت 

Request 
    url= http://sms.3300.ir/api/wsStates.ashx 

POST parameters 

    username:USERNAME 

    password:PASSWORD 

    message_ids: "6062,6063,6064" 

Response sample 
{ 

"data": { 

" msgIds": "6062,6063,6064", 

   "states":  "1,0,8" 

   }, 

"status": -1, 

"msg": "success" 

} 

message_ids :   سه پیامکهایی که هنگام ا سال پیامک  شنا شده اند   ر سرور دریافت  سه ها باید با ک    .از  شنا یکدیگر جدا   از (,) امااین 

 .شوند

سرور در صورتی که فیلد        dataفیلد  شد    -1برابر   statusدر پاسخ بازگشتی از  ست.   statesو  msgIdsدارای دو خصوصیت   با ا

به صورت نظیر به نظیر با   شامل وضعیت پیامها   statesشامل شناسه های پیام است که با کاما از هم جدا شده اند و فیلد       msgIdsفیلد 

 است و با کاما از هم جدا شده اند. وضعیت هر پیام می تواند یکی از کدهای زیر باشد: msgIdsفیلد 

 : عدم دریافت توسط گوشی2 رارسال نشده به اپراتو : -1

 : دریافت شده توسط اپراتور 8 نامشخص :0

 : عدم دریافت توسط اپراتور16 دریافت توسط گوشی :1

 


