موضوع :راهنمای انتخاب بهترین پنل اس ام اس
ما در اینجا هستیم تا شما را برای خرید یک پنل اس ام اس خوب از میان چندین سامانه پیامکی موجود راهنمایی

کنیم.

وقتی شما در اینترنت کلمه خرید پنل اس ام اس را جستجو می کنید با تعداد زیادی شرکت ارائه دهنده سامانه

ارسال پیامک،روبرو می شوید که در نگاه اول انتخاب از بین این همه سامانه به نظر کار دشواری می آید،اما سپهر

پیامک شما را جهت انتخاب بهترین سامانه پیام کوتاه راهنمایی میکند،

باید توجه داشته باشید که امروز سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی خرید پنل اس ام اس را الزامی می دانند.

ما در اینجا به این سواالت شما پاسخ می دهیم ؛
•
•
•

پشتیبانی پنل پیامک چگونه است؟

چگونه می توانیم به یک سامانه پیامکی اعتماد کنیم ؟

سرعت ارسال پیامک و تحویل و قطعی بودن تحویل پیامک چقدر است؟

با مطالعه این مقاله به سادگی میتوانید در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی یک شرکت معتبر را بر
اساس نیاز خود انتخاب نمایید .با ما همراه باشید تا جهت خرید بهترین سامانه پیامکی،نکات مهمی به شما مطرح
کنیم تا از انتخاب خود راضی و خشنود شوید.
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توجه به محیط کاربری سامانه
در مرحلهه اول برای خرهی د پنهل اس ام اس ،بهه محیط کهاری پنهل و همننین بهه امکهانهات پنهل اس ام اس
باید توجه کرد .سهامانه پیامکی معتبر باید این امکان را داشهته باشهد که؛ تمام نیازهای کاربر را فراهم کند.
داشهتن محیط کاربری با امکانات زیاد و سهاده ،یکی از نشهانههای سهامانه پیامکی معتبر و با کیفیت می
باشد .قبل از خرید پنل اس ام اس نسخه آزمایشی یا دموی پنل را حتما مشاهده کنید.
هزینه ی مناسب پنل و تعرفه ارسال پیامک
ممکن اسهت برای شهما هزینه پنل و تعرفه ارسهال پیامک مهم باشهد ،اما باید این نکته را در نظر گرفت که
شهرکت های ارائه دهنده سهامانه ارسهال پیامک در مقابل هزینه دریافتی پنل و تعرفه ارسهال چه خدماتی و
کیفیتی را برای شما ارائه می دهد.
تجربه و سههوابک کاری ما نشههان می دهد که ؛بسهه یاری از کاربران در هنگام خرید پنل اس ام اس از این
امکهانهات پنهل تنههاه ب ه تعرفهه آن توجهه می کننهد و پهایین بودن تعرفهه ،موجهن نهادهی ده گرفتن موارد دیگر می
شههود ،اما از فرد دیگر باال بودن تعرفه پنل ،دلیل بر معتبر بودن و با کیفیت بودن سههامانه نمی باشههد و
پایین بودن تعرفه ارسههال پیامک و پنل پیامک داللت بر بی کیفیتی سههامانه و خدمات ارائه دهنده نمی
باشهد .شهما باید در کنار تعرفه به کیفیت سها ررر ر ررمانه و دیگر امکانات و اللخصهو

پشهتیبانی آن توجه

بعض ی
باشید ه
نمایید .بحث پشهتیبانی یکی از مهمترین موضهو در پنل پیامکی می باشهد .شهاید شهما دیده ه
از سهامانهها ،تعرفه پایین تری نسهبت به اپراتورها ارائه میدهند و این در صهورتی می باشهد که شممار
های تکراری و غیرفعال را حذف نمی کنند و این کار باعث میشود که تعرفه پایین را تالفی کنند.
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ارائه آموزش کامل کار با پنل پیامک
یکی از نشانههای اعتبار سامانه پیامک ،ارائه آموزش کامل کار با پنل پیامک می باشد که برای راحتی
کاربران خود ،فیلم آموزشی و یک کتاب الکترونیکی کار با پنل اس ام اس را جهت آموزش ارائه دهد .

سامانه سپهر پیامک فیلم آموزشی کار با پنل پیامک را به فور رایگان برای شما آماده کرده و در اختیار شما
عزیزان قرار داده است .این آموزش به شما کمک می کند تا کار با پنل اس ام اس را به فور کامل یاد
بگیرید و از تمامی امکانات پنل مطلع شوید.
یک سامانه پیامک معتبر هزینه پنهانی و اضافی ندارد
توجه داشته باشید که بعضی از شرکتهای ارائه دهنده پیامک ،به علت عدم آگاهی مشتریان خود ،سوء
استفاده می کنند .به فور مثال مبلغ پیامک های نرسیده را محاسبه می کنند و به پنل شما عودت نمی

دهند و یا شماره های تکراری وارد شده را شناسایی نمی کنند و به همان تعداد شماره های تکراری پیامک
ارسال می کنند و بابت هر یک از شماره های تکراری از هزینه پنل شما کم میکنند.
یک سامانه پیامک کوتا معتبر ،تمامی اپراتورها را پوشش میدهد
در حال حاضر  ۴اپراتور تلفن همراه و  ۵اپراتور ارسال پیامک انبوه وجود دارد ۴ .اپراتور تلفن همراه عبارتند
از؛ اپراتور همراه اول ،ایرانسل ،رایتل

و تالیا  ۵اپراتور ارسال پیامک انبوه عبارتند از ۰21و

1۰۰۰،2۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰که باید یک سامانه پیامکی معتبر ،اجازه دسترسی و استفاده از تمامی اپراتورهای
مطرح شده را به کاربر خود بدهد.
ارائه گزارشات دقیق بعد از ارسال پیامک

یک سامانه پیامک معتبر ،بعد از هر ارسال پیامک ،چه پیامک تکی و چه انبوه ،گزارش دقیقی از پیامک
ارسال شده به شما میدهد تا افمینان حاصل کنید که آیا پیامک به مخافبین ارسال شده یا خیر؟
توجه داشته باشید که یک سامانه پیامک خوب ،باید تضمین کند که هزینه پیامک های ارسال نشده را
بازگشت دهد ،که در بیشتر سامانه های پیامکی هزینه پیامک های بلک لیست برگشت داده نمی شود.

۳

ارائه وب سرویس ،ماژول و افزونه های پیامکی برای  cmsها
یکی از کهاربردههای پنهل پیهامهک ،اسهههتفهاده کردن از آن در زمینهه ههای مختل

مثهل سهههایهت ،نرم افزار و

اپلیکیشهن ها می باشهد .به فور مثال شهما یک فروشهگاه اینترنتی را در نظر بگیرید که بعد از خرید از آن

سایت ،یک پیامک حاوی کد پیگیری یا با تشکر از خرید شما به شماره همراه شما ارسال می شود و یا در
یک اپلیکیشهن گوشهی در هنگام ببت نام ،کد فعال سهازی برای شهما ارسهال می شهود ،همه این امکانات را
برای شهما کاربران عزیز فراهم کرده اسهت و وب سهرویا های مورد نیاز را در اختیار شهما به فور رایگان

قرار داده است.
شهما می توانید با اسهتفاده از چند خط کد نویسهی سهاده ،وب سهرویا های موجود را به پنل پیامک خود
متصل کنید و ارسال و دریافت های خود را به سادگی مدیریت کنید.
خط خدماتی رایگان جهت ارسال پیامکهای اطالع رسانی
بی شهک در جریان هسهتید که بیشهتر کاربران تلفن همراه ،پیام های تبلیغاتی خود را مسهدود اصهطالحا
(بلک لیسمت) کردند .اما گاهی نیاز اسهت که پیامک های افال رسهانی به همه افراد یا مخافبین خا
ارسهال شهود و بدون هیچ مشهکلی به دسهت مخافن برسهد .مانند پیامک هایی که از فرد بانک ها در
قالن موجودی ،تراکنش ها و… در قالن افال رسههانی به شههما ارسههال می شههود .در نتیجه داشههتن خط
خدماتی رایگان جهت ارسهال پیامک افال رسهانی به شممار های مسمدود تبلیغاتی (بلک لیسمت) یک امر
مهم در هنگام خرید پنل اس ام اس می باشد.

سامانه سپهر پیامک ،امکان دریافت خط خدماتی رایگان بدون نیاز
به سفته و تعهد را برای شما کاربران عزیز فراهم کرد و این خط را به
طور رایگان در اختیار شما قرار میدهد.

۴

ارائه خط اختصاصی رایگان
برای اینکه شما بتوانید با مخافبین خود ارتباط دو فرفه داشته باشید ،یعنی بتوانید عالوه بر این که
پیامک ارسال کنید از مخافبین خود پیامک دریافت کنید ،نیاز به خط اختصاصی با قابلیت ارسال و دریافت
پیامک دارید .سامانه پیامکی سپهر پیامک  ،به کاربران خود خط اختصاصی رایگان ،با قابلیت ارسال و
دریافت پیامک ارائه می دهد.
شاید شما نیاز داشته باشید که ،خط اختصاصی با شماره دلخواه خود و تعداد ارقام پایینتری تهیه کنید،
که می توانید از داخل پنل اس ام اس خریداری شده ،نسبت به خرید خط مورد نظر خود اقدام نمایید .

پنل اس ام اس دائمی
یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این است پنل اس ام اس خریداری شد دائمی می باشد و یا
نیاز به تمدید ساالنه و ماهانه دارد؟
در صورتی که پنل خریداری شده دائمی باشد ،برای شما یک امتیاز محسوب می شود و آن این است که؛

در هزینه های خود صرفه جویی کرده اید و الزم نیست مبلغی را ساالنه تحت عنوان تمدید پنل پیامک
پرداخت کنید.

۵

یک سامانه پیامک معتبر پشتیبانی قوی و  ۲۴ساعت دارد
یک سامانه پیام کوتاه معتبر ،خدمات پشتیبانی خوبی به کاربران ارائه می دهد .شرکت ارائه دهنده
سامانه پیامک باید این امکان را به کاربر فراهم کند که؛ در زمان بروز مشکل ،از فریک تماس تلفنی یا
ارسال تیکت با واحد پشتیبانی مربوفه در ارتباط باشد ،بالطبع کارشناسان پشتیبانی نیز باید در سریعترین
زمان ممکن به سواالت مشتریان خود پاسخ دهند و این مشکالت را برفرد کنند.
بحث پشتیبانی و کیفیت پشتیبانی ،یکی از موارد مهم سامانه میباشد که کاربر انتظار دارد اگر با مشکلی
مواجه شد ،با بهترین کیفیت پشتیبانی ,مشکل را برفرد کنند.
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پنل پیامکی متناسب با نیاز خود را تهیه کنید
پیشهنهاد میشهود که پنل پیامک متناسهن با نیاز خود را تهیه کنید ،سهامانه سهپهر پیامک به شهما حک
انتخهاب میدهد که پنهل مورد نیاز خود را تهیه کنید به فور مثال اگر شهههما یک تازه کار هسهههتید ،نیازی
ً
،ابتدا یک پنل اس ام اس پایه تهیه کنید و در صهورت
نیسهت که یک پنل پیامک حرفه ای خریداری کنید

نیاز پنل تان را ارتقا دهید .شههاید این برای شههما سههوال باشههد که چه نیازی به ارتقاء پنل پیامکی می
باشهد؟ اگر شهما یک اسهتارت آت تازه وارد و تازه تاسهیا شهده هسهتید ،شهاید به امکانات بیشهتری نیاز
نداشته باشید ولی در صورتی که کار خود را گسترش و رشد دهید ،نیاز است که پنل پیامک پیشرفته تری
را انتخاب و خریداری کنید .توجه داشههته باشههید اگر شههرکت ارائه دهنده پنل اس ام اس ،قابلیت ارتقاء
پنل را به شما عزیزان بدهد ،می توانید با پرداخت مابه التفاوت ،پنل خودتان را ارتقا دهید .توجه داشته
باشید که نیازی نیست پنل پیامک خود را مجددا تنظیم کنید و دوباره از ابتدا کار خود را شرو کنید.
پنل متناسب با کار و نیازمن کدام است؟
پنل های پیامکی سهامانه سهپهر پیامک به  ۴پنل (پایه – اقتصهادی – شهرکتی – تجاری) تقسهیم بندی
شهده که بر حسهن نیاز کسهن و کارهای متفاوت تنظیم شهده اسهت ،تا کاربران بتوانند بر حسهن نیاز خود،
پنل مورد نظر خود را تهیه کنند و هزینه اضافی بابت آن پرداخت نکنند.
قبل از خرید پنل ،باید نیازهای خودتان را مشخص کنید که این نیازها شامل دو بخش است:
•

- 1چه امکاناتی در پنل خود نیاز دارید؟

•

-2قصد دارید به چه تعداد شماره پیامک تبلیغاتی یا خدماتی (افال رسانی) پیامک ارسال کنید؟

اگر ارسهال انبوه زیادی دارید ،پیشهنهاد ما به شهما آخرین و حرفه ای ترین پنل می باشهد به این علت که
تعرفه ارسال پایین و امکانات کامل دارد.
در نتیجه اگر تنها پیامک هایتان را از فریک وب سهرویا ارسهال می کنید ،یک پنل ارزان قیمت برای شهما
کافی اسهت ولی اگر ارسهال انبوه زیادی دارید ،بهتر اسهت آخرین بسهته را انتخاب کنید تا با کمترین تعرفه
پیامکها یتان را ارسال کنید.
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نتیجه گی ری:
امیدواریم در این مقاله توانسته باشیم افالعات مفیدی نسبت به روند انتخاب یک سامانه پیامکی مناسن
و خرید پنل اس ام اس به شما ارائه دهیم .مطمئن باشید اگر پیش از انتخاب و خرید پنل اس ام اس این
نکات را رعایت کنید بهترین پنل اس ام اس را از بین شرکتهای ارائه دهنده ،خرید خواهید کرد ما در
این مقاله موارد مهمی را که در هنگام خرید سامانه پیامک باید به آنها توجه کرد را به فور کامل بیان
کردیم ،با توجه به نکات گفته شده میتوانید با مقایسه سامانه های پیامکی بهترین سامانه پیامکی را
انتخاب کنید.

این محتوا را در سایت سپهر پیامک آنالین مطالعه نمایید:

جهت ورود کلیک کنید
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