
 

  
  

 هوشمندفناوري سیستمهاي جامع و یکپارچه 

  
  )مرکز ١٠٠٠نصب و راه اندازی شده در بیش از (

  
  

  :هوشمند  جامع و یکپارچهمعرفی سیستم ) 1
  

، SMSفناوري پر کاربرد  پنجتبلیغات و اطالع رسانی ارکان اصلی هر نوع فعالیت اقتصادي می باشد و سیستم ارتباط هوشمند با گردآوري      
MMS ،EMail، در یک نرم افزار واحد می تواند به عنوان ابزاري کامل و  بسیار کار آمد در این راستا مورد استفاده و فکس )زنگ زن( تلفن سخنگو  

  :قرار گیرد 
  

  :زیر سیستمهاي موجود در سیستم ارتباط هوشمند 
  

 SMS  : صنعتی و یا اینترنت و ارسال انبوه پیام کوتاه به کمک موبایلردازش ، پدریافتمدیریت  
 MMS  :پیام چند رسانه اي به کمک موبایل صنعتی و یا اینترنتو دریافت  ارسال تکی و گروهی  
 EMail : ارسال انبوه ایمیل به کمک اینترنت مدیریت  
 Speaker Phone )به فرد انجام قابلیت منحصر (تماسگیر تلفنی انبوه و قرائت پیام به صورت کامال خودکار ): زنگ زن –تلفن سخنگو

به کمک سخت افزار ) اطالع رسانی و تبلیغات هدفمند منطقه اي با توجه به یکسان بودن پیش شماره هاي تلفن ثابت یک منطقه از شهر
 مودم صوتی 

 Fax  :دریافت نمابر، ارسال گروهی و مدیریت ارسال تکی  
  

 :ویژگیها و امکانات هر یک از زیر سیستمها ) 2
  

  
  : هوشمند SMSزیر سیستم 

 :ویرایش پایه قابلیتهاي ویژگیهاي عمومی و ) الف
  

  ارسال به گروهها و اعضاي از پیش تعریف شده در دفترچه /  )بازه اي و سریال رنج( انبوه متفرقه ارسال /ارسال تکی: انواع مختلف ارسال
  ارسال نظیر به نظیر/ ارسال از طریق رابط فایل/ تلفن

 حروف ابتدایی متن پیامک دریافتی(با توجه به شناسه پیامک دستی و خودکار  ته بنديدریافت پیامک به همراه دس( 
 ارسال نوع / ارسال فلش/ارسال معمولی:  مختلف  به اشکال ارسال پیامکWAP Push URL )ارسال پیامک با نام و آدرس اینترنتی( 
 دهی خودکار به پیامکهاي دریافتی پاسخ  
 اداتتعریف صندوق انتقادات و پیشنه 
  0912: به طور مثال ( تولید خودکار رنج شماره هاي متفرقه تلفن همراه xxx yyyy (جهت تبلیغات و اطالع رسانی گسترده 
 جهت استفاده هاي بعدي تعریف پیامکهاي پر کاربرد به صورت آرشیو 

  
 
 
  
  



  
  دستور ارسال گروهی پیامک، دستور خاموش ) : کبا ارسال پیام اندستور دادن به سیستم توسط مدیر(خدمات کنترل از راه دور سیستم

 در هر زمان و مکان ...شدن رایانه و 
 دریافت گزارش شارژ و شارژ نمودن سیم کارتهاي شارژي از درون خود نرم افزار 
 ایمیل نمودن پیامکهاي دریافتی به آدرسهاي ایمیل مورد نظر دلخواه 
  میزان تاخیر بین دو ارسال و ارسالی اعتبار پیامکانواع تنظیمات تعداد تالش براي ارسال، مدت زمان ،... 
  عبارت قابل اضافه در انتهاي هر پیامک که می تواند به طور مثال نام شرکت شما باشد: تعریف امضاي انتهاي پیام. 
  و نام، تلفن ثابت، تلفن همراه، آدرس پستی، وب سایت، ایمیل : قابلیت ارسال کارت ویزیت به صورت پیامک شامل... 
  در تمامی قسمتها برنامهمکن معیارهاي متمامی ها بر اساس  جستجووجود انواع 
  و خروجی اکسلهاي ارسالی و دریافتی به همراه امکان چاپ کگزارشگیري جامع از پیامامکانات 
  نمایش وضعیت پیامکهاي ارسالی)Delivery Status ( شامل : 

 ارسال مردود/  ارسال ناموفق/ شی رسیده به گو/ ارسال موفق / در انتظار ارسال
  پاسخگویی به پیام دریافتی)Reply ( و ارسال پیام دریافتی به دیگران)Forward( 
  همین حاال و در تاریخ و ساعت انتخابی: تنظیمات زمان ارسال به دو صورت 
 تنظیم خاموش شدن خودکار رایانه پس از اتمام ارسالهاي جاري 
 شروع مجدد ارسال/مکث در ارسال/ف کامل ارسالتوق:  پیامک کنترل صف ارسال  
 برقراري تماس صوتی توسط نرم افزار  
 ارسالی و دریافتی نمایش تعداد صفحات هر پیامک  
 براي ارسال و دریافت پیامک حمایت از زبانهاي مختلف 
 مودم نمایش اطالعات دستگاه جی اس ام )GSM Modem(  درصد شارژ، حافظه  ن دهی،نام دستگاه، شناسه دستگاه، درصد آنت: شامل

  ...و سیم کارت، حافظه باقی مانده 
  تعریف آالرمهاي دلخواه براي اعالن ارسال، دریافت و تایید دریافت پیامک 
 تاتونگ، ویوکام، زیمنس، فرگو، سیم کام و : سازگاري نرم افزار با انواع جی اس ام مودمهاي استاندارد موجود در بازار... 
 یم کارتهاي رایج در بازارسازگار با تمامی س  

  :ویرایش حرفه اي قابلیتهاي ) ب
  پیامکهاي پویا به پیامکهایی گفته می شود که امکان تعریف پارامتر در متن آنها وجود دارد و سیستم به  طور خودکار (تعریف پیامکهاي پویا

نید یک پیام پویاي تبریک را جهت ارسال به یک گروه از به این پارامترها مقدار می دهد به عنوان نمونه به کمک این قابلیت شما می توا
دفترچه تلفن تعریف نمایید تا سیستم بطور خودکار نام ایشان را در ابتداي پیام اضافه کرده و سپس عمل ارسال را به صورت اختصاصی 

  .)انجام دهد
  برگزاري مسابقه و نظر سنجی: 

o تعیین زمان شروع و پایان مسابقه و نظر سنجی ,  جینظر سن و  مسابقه تعداد نامحدود همزمان برگزاري 
o خودکار و دستی به طور قرعه کشی انجام  
o  ال سی دي در محیط  تلویزیون و یا مانیتورهايبر روي آن  و نمایش 90نمایش گراف جوابها به صورت آنالین شبیه برنامه ورزشی

 شما براي ارباب رجوع
o  نامعتبر/معتبر/ناصحیح/صحیحجواب یافت رددر صورت  خودکاربراي ارسال  پاسختعریف 
o تعیین فرمت /اي متعدد از یک شماره همراهامکان عدم پذیرش جوابه/عدم پذیرش جوابهاي تکراريامکان  : مختلف از جمله تنظیمات

 جواب صحیح
o جوابهاي صحیح، جوابهاي نا صحیح و جوابهاي نامعتبر:  گزارش جامع از کلیه جوابها 
  موارد مهم مورد نظر شما در تاریخها و ساعت دلخواه طبق تقویم شمسی در قالب پیامکیادآوري : یادآوري  
  تبریک تولد و ازدواج، اطالع رسانی نسبت به اتمام مدت بیمه، انقضاي زمان عضویت و : مثال (پیام رسان خودکار(... 
  ز مخاطب و پاسخ دهی خودکار به وي بر اساس اطالعات دریافت پیام حاوي کد و رمز ا(تعریف منو :  )اختصاصی پردازشی(ارسال دو طرفه

با نصب این سیستم در یک قرضه الحسنه، سپرده گذاران می توانند با ارسال شماره حساب و رمز  مثال به طور )موجود در بانک اطالعاتی
 .عبور خود از آخرین موجودي حساب خود آگاه گردند

  پردازشی عمومی(ارسال دو طرفه(          
              
     



  

  ) :ویژه برنامه نویسان و تیم فنی سازمان(ویرایش تخصصی قابلیتهاي ) ج
  

 به صورت  کامپوننت براي برنامه نویسان و تیم فنی سازمان ارائهActiveX 
 ارتباط با سرور ارسال و دریافت  امکانSMS روش  به کمک Socket Programming 
 نکهاي اطالعاتیقابلیت پیشرفته اتصال مستقیم به با Access ،SQL Server   وOracle  از طریقQuery   وStored 

Procedure )جهت ارسال خودکار : Auto Send   و  پاسخ خودکار :Auto Response (  

  
  

  :هوشمند  MMSزیر سیستم 
 ریف شده در دفترچه تلفنارسال به گروهها و اعضاي از پیش تع/ ارسال انبوه متفرقه/ارسال تکی:  ع ارسال ام ام اس اانو 
 تعریف ام ام اس هاي پرکاربرد به صورت آرشیو 
 ام ام اس و دریافت تنظمیات کامل سرور ارسال  
 دریافت ام ام اس 
  جستجو  و گزارشگیري جامع از ام ام اس هاي ارسالی و دریافتی به همراه امکان چاپ 
  قابلیت اتصال به تمامی جی اس ام مودمهاي)GSM Modem ( حامی پروتکل ام ام اسندارد استا  

  
  

  :هوشمند  EMailزیر سیستم 
  ارسال از طریق رابط فایل/ ارسال به گروهها و اعضاي از پیش تعریف شده در دفترچه تلفن /ارسال تکی: انواع مختلف ارسال 
  گیرنده، فرستنده، موضوع، متن و ضمیمه: ارسال ایمیل با جزییات کامل شامل 
 ارسال  ایمیل هايسروردود نامح و تنظیم تعریف 
  یمیل با فرمتهاي متنی و اامکان ارسالHTML 
  شما باشد مرکزعبارت قابل اضافه در انتهاي هر پیامک که می تواند به طور مثال نام : تعریف امضاي انتهاي پیام. 
  و خروجی اکسلجستجو  و گزارشگیري جامع از ایمیلهاي ارسالی و دریافتی به همراه امکان چاپ 
 یمیلهاي ارسالی شدن ا اسپممیات جهت جلوگیري از ظتن)Anti Spamming( 
 امکان ارسال از طریق چندین آدرس ایمیل به صورت تناوبی جهت جلوگیري از اسپم شدن ایمیل 
  یستم به  طور خودکار هایی گفته می شود که امکان تعریف پارامتر در متن آنها وجود دارد و سایمیل پویا به  هاي ایمیل(تعریف ایمیلهاي پویا

را جهت ارسال به  حاوي لیست قیمتپویاي  ایمیلبه این پارامترها مقدار می دهد به عنوان نمونه به کمک این قابلیت شما می توانید یک 
رسال را به اضافه کرده و سپس عمل ا ایمیلایشان را در ابتداي  شرکت یک گروه از دفترچه تلفن تعریف نمایید تا سیستم بطور خودکار نام

 .)صورت اختصاصی انجام دهد
 نرم افزار جانبی براي استخراج لیست ایمیلها از سایتهاي اینترنتی مورد نظر ارائه رایگان  

  
  

  ) :زنگ زن(زیر سیستم تلفن سخنگو 
  ش تعریف شده در به گروهها و اعضاي از پیتماس / تماس از طریق رابط فایل متنی / تماس به رنج / تماس سریع: انواع تماسگیري

 دفترچه تلفن
 88 88: به طور مثال (  دکار رنج شماره هاي متفرقه تلفن ثابت شهريتولید خو xxxx ( تبلیغات و شماره گیري و جهت و یا شماره همراه

 اطالع رسانی گسترده
 تنظیمات تعداد حداکثر قبول تقاضاي مخاطب جهت پخش مجدد پیام صوتی 
 پخش پیام براي وي به مدت زمان دلخواه امکان ضبط پیام مخاطب بعد از 
 براي شنونده  امکان پخش فایل آهنگ دلخواه پیش زمینه صوتی به صورت مالیم براي دلنشین تر شدن پیام صوتی 
  همین حاال و در تاریخ و ساعت انتخابی: تنظیمات زمان شماره گیري و تماس به دو صورت    

             
  



 
 ر رایانه پس از اتمام تماسهاي جاريتنظیم خاموش شدن خودکا  
  و خروجی اکسل جامع به صورت جزیی و سرجمع از تماسهاي گرفته شده قابل چاپ گزارشاتجستجو و 
 قطع تماس از سوي /اشغال/تماس ناموفق/تماس بی پاسخ/تماس موفق/ در انتظار تماس: نمایش انواع وضعیت تماس در گزارشات

 داراي پیام ضبط شدهتماس /شماره تلفن ناصحیح/مخاطب
  تعریف آالرمهاي دلخواه براي تماس موفق، تماس ناموفق و... 
 قابلیت برقراري تماس تلفنی از هر گونه خط تلفن ثابت شهري 
  امکان استفاده از انواع مودهاي صوتی معمولیCom  وUSB جهت برقراري تماسهاي صوتی 

  

  :اي سیستم اطالع رسانی اس ام اس هوشمند باشد این سیستم بنا به دالیل زیر می تواند مکمل خوبی بر
  

 امکان تماس گیري به یک منطقه خاص از شهر با توجه به ثابت بودن پیش شماره هاي مناطق مختلف شهر  
 بر روي مخاطب ام صوتی نسبت به پیام متنییپ یشترتاثیر گذاري ب 
 بودن سیستم براي مخاطبین و جدید جالب 
 ین شهريهزینه پایین مکالمات تلفن ب  
 

  
  :زیر سیستم نمابر هوشمند 

  :استاندارد هايعملکرد) الف
  ارسال فکس به گروهها و اعضاي از پیش تعریف شده در دفترچه تلفن/ ارسال متفرقه: انواع ارسال فکس 
 ارسال فکس به صورت تکی و انبوه 
 ارسال فکسشروع عملیات آالرم ارسال فکس قبل از  صوتی مغاامکان پخش پی 
 فکس با فرمت  و ذخیره فتدریاTIF با باالترین کیفیت ممکن و ذخیره آن بر روي رایانه 
 براي فکسهاي دریافتی و توضیحات نام گیرنده ،نام ارسال کننده عنوان، گروه، تخصیص 
  براي فکسهاي ارسالی و توضیحات نام فرستنده ،نام دریافت کنندهعنوان، گروه، تخصیص 
  دریافت موفق/ دریافت ناموفق/ خطا در دریافت: دریافتی گزارش جامع فکسهاي جستجو و 
  ارسال موفق و دریافت تاییدیه/ارسال موفق/ خطا در ارسال/ارتباط ناموفق/انتظار ارسال: گزارش جامع فکسهاي ارسالی جستجو و 
 فکس نمودن هر نوع فایل موجود در کامپیوتر قابلیت 
 بایگانی بسیار عالی و گروه بندي شده فکسها 
 به صورت ساالنه بر روي یک سی دي ي ارسالی و دریافتیرشیو نمودن خودکار نمابرهاآ 
  ویژه چاپ فکسحل کامل معضل آرشیو و نگهداري نمابرهاي دریافتی با توجه به ماندگاري پایین کاغذ 
 جستجو بر روي تاریخ، موضوع، گیرنده، فرستنده و  محتواي کلیه فکسهاي دریافتی و ارسالی 
 روي کلیه صفحات ارسالی ر نام مرکز شما به همراه تاریخ و ساعت ارسال نمابر و شماره صفحه برچاپ خودکا 

  
  

  :حرفه اي هايعملکرد) ب
 دلخواه و ایمیل نمودن فکسهاي دریافتی و ارسالی براي آدرسهاي ایمیل مورد نظر با فرمت قابل تعریف 
 سیستمهاي این قابلیت براي ارسال به( قبل از شروع عملیات ارسال فکس هبراي آگاهی دریافت کنند پخش پیغام صوتی آالرم ارسال فکس 

 )تلفکس بسیار ضروري می باشد
 فکسها با محتواي یکسان ي تیترپویاخودکار و  تهیه 
 ارسال شده اند آن فکس ارسال صفحه هاي ارسال نشده یک فکس در تالش دوم هنگامیکه در تالش اول برخی از صفحات. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :تنظیمات ) ج

 نفر ارسال نماید، می توان تعداد تالش   50را به طورخودکار براي  فکسبه طور مثال اگر قرار باشد یک (تعداد تالش براي ارسال  تعیین
ارسال فکس به کسانیکه به هر مرتبه تعیین نمود تا سیستم پس از پایان دور اول ارسالها، براي چهار مرتبه دیگر نیز  براي  5ارسال را 

 .)دلیل فکس را دریافت نکرده اند، تالش نماید
 تنظیم پخش آهنگ توسط بلندگوي رایانه هنگام دریافت و ارسال موفق نمابر 
  نام و شناسه نمابر هنگام ارسال،  بر روي دستگاه فکس طرف مقابل ظاهر می گردد(تنظیم نام و شناسه نمابر(. 
 اعالم وجود فکسهاي دریافتی جدید مالحظه نشده چشمک زن گرافیکی جهت 
 تنظیمات خاموش نمودن رایانه بعد از اتمام ارسال گروهی فکسها 
 تنظیم اجراي خودکار برنامه 

 

  :کاهش هزینه هاتاثیر بر ) د
  شامل تعمیرات، شارژ جوهر و  خرید کاغذ مصرفی(بی نیازي از خرید و پرداخت هزینه هاي نگهداري دستگاه فکس( 
 عدم نیاز به خرید و استفاده از  اسکنر براي نگهداري نمابرها بر روي رایانه 
 عدم نیاز به چاپ نامه ها و مصرف جوهر و کاغذ پرینتر  براي ارسال آنها 
 کاهش مصرف برق با توجه به مصرف باالي برق توسط دستگاههاي فکس 
 دستگاه فکس نگهداري فضاي مورد نیاز براي حذف 
 خصوصا هنگام ارسال گروهی نمابر از کاربر يت و بی نیازصرفه جویی در وق 

  
  

 :کیفیت کار) ي
 دریافت و نمایش فکس ،ارائه باالترین کیفیت در ارسال 
 نسبت به دستگاههاي فکس معمولی افزایش قابل مالحظه سرعت ارسال و دریافت نمابر 
 برگه فکسمشکل کشیده شدن  حذف تمامی مشکالت رایج  در ارسال و دریافت نمابر با دستگاه از جمله 
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  نام و نام خانوادگی، موبایل، : تعریف اعضا در دفترچه تلفن به صورت یکپارچه به صورت گروه بندي شده در سطوح نامحدود شامل اطالعات
 هاي اضافه قابل تعریف توسط خود کاربر جهت استفاده هاي خاص ایمیل، تلفن ثابت، شماره فکس، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و وجود فیلد

  همه جاي برنامهاستفاده از آن   یکبار تعریف اعضا با تمامی جزییات و(مشترك بودن قسمت تعریف اعضا در تمامی زیر سیستمها( 
  طولی و عرضیدرختی با تعداد سطوح نامحدود تعریف اعضا به صورت 
 اکسل، اکسس و متنی دریافت اطالعات از فایلهاي 
 امکان گنجاندن هر قابلیت مورد نظر شما در نرم افزار 
   سازگار با Server /windows XP / Vista 
 نسخه تک کاربره و تحت شبکه  
 برنامه نویسی شده با قویترین ابزار توسعه : C#.Net  
 راحتی کار با سیستم به همراه محیطی کامال فارسی و جذاب 
 بندي شده و  منظم گروه يدفترچه راهنما 
 پشتیبان گیري و بازیابی بانک اطالعاتی سیستم 
  گارانتی و پشتیبانیمعتبر داراي خدمات      

                                          

  
 


