آشنایی با پنل اس ام اس مخابرات

کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات چیست؟ آیا مخابرات ارائه دهندهی این سامانه است؟  ۸ویژگیهای
یک پنل مناسب چیست؟
رابطه پنلهای پیامکی و بازاریابی (شامل رونق کسب و کار و ارتباط بهتر با جامعه هدف شما) چیست؟
در این مقاله سعی شده در مورد انواع کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات و سواالتیکه در این رابطه در
ذهن دارید را پاسخ دهیم.
تفاوتی بین پنل اس ام اس مخابرات ،سامانه پیامکی مخابرات ،پنل پیامک مخابرات و… وجود ندارد
لذا با هر اسمی که جستجو کنید نشان دهنده نیاز به پنل اس ام اس مخابرات می باشد ،اگر گوگل
ترند را مشاهده کنیم بیشترین جستجو تهیه پنل اس ام اس از مخابرات هست ،چرا که فکر میکنند
مخابرات منشا اصلی ارائه این نوع سامانه پیامکی است.
و از طرفی هم باید دقت کنیم که اسم مخابرات به ابزاری تبدیل شده است تا افراد سودجو از اعتماد ما
به نفع خودشان سو استفاده کنند و خود را وابسته به مخابرات (حتی بعضا مخابرات) اعالم کنند.
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انتخاب و خرید پنل اس ام اس مخابرات برای خرید سامانه پیامکی می تواند پیچیده باشد؛ بنابراین
برای اطمینان از نهایت استفاده از بودجه بازاریابی خود ،هنگام انتخاب یک پنل اس ام اس مخابرات،
موارد زیر را در نظر بگیرید:


مخاطبان هدف شما برای بازاریابی از طریقنمایندگی سامانه پیام کوتاه چه کسانی هستند؟



بودجه شما برای تبلیغات چقدر می باشد؟
شما می تواتید بصورت پلکانی هزینه های خود را اعمال نمایید و فعالیت پنل اس ام اس تبلیغاتی خود
را شروع کنید .همان طور که بودجه شما رشد می کند ،روش های تبلیغاتی و بازاریابی از طریق پنل اس
ام اس مخابرات نیز ،می تواند تغییر کند.

معرفی پنل اس ام اس مخابرات
بازاریابی از طریق پنل اس ام اس باعث بهتر دیده شدن کسب و کارها و اجرای کمپینهای تبلیغاتی با
هزینهای معقول و همچنین میتوانید نتیجه عالی از آن کسب کنند.
از جمله کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات بازاریابی پیامکی و کسب درآمد بیشتر ،روشی کم هزینه
برای جذب و حفظ مشتری و تبدیل او به یک مشتری وفادار و همچنین ارتباط با سایر کسب و
کارهاست.
برخالف نام این پنل ،مخابرات متولی ارسال پیامک انبوه در کشور اصال نیست و اگر به دنبال انتخاب
بهترین کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات هستید ،باید به دنبال شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات
پیام کوتاه فعالیت دارند باشید.
این روش تبلیغ با توجه به دسترسی داشتن بیشتر افراد در جامعه ،بسیار پرکاربرد خواهد بود.

بهتر ین پنل اس ام اس پنل اس ام اس پنل اس ام اس تبلیغاتی
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بازاریابی از طریق پنل اس ام اس مخابرات به کسب و کارهای خرد و کالن کمک می کند تا در بازارهای
رقابتی امروز دیده شوند می توان این کار را با تبلیغات از طریق پنل اس ام اس مخابرات که از شرکتهای
ارائه دهنده خدمات پیامکی دریافت نمود ،همانند شرکت سپهر پیامک ،بازاریابی از طریق سامانه پیامک
یا همان پنل اس ام اس در ارتباطات از راه دور بسیار هدفمند است و به شرکت ها کمک می کند تا
کمپین تبلیغاتی خود را با هزینه های مقرون به صرفه ایجاد نمایند.
نحوه کار با سامانههای پیامکی
درست مانند محیط ایمیل که شما دارای یک
بخش کاربری(پنل) که میتوانید با رفتن به
منوهای مختلف آن اقدام به ارسال ایمیل،
مشاهده

ایمیلهای

ارسالی،

دستهبندی

ایمیلها ،افزودن و ویرایش مخاطبین و سایر
قابلیت ها را دارید ،است.
از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات،
قابلیتهای مختلفی برای ارسال پیامک و
مشاهده گزارشات را میتوان نام برد.
در کشور ما برای استفاده از سیم کارت،
اپراتورهای مختلفی وجود دارد که سرشمارههای
متفاوتی دارند،
در یک سامانه پیام کوتاه نیز خطوط مختلف برای ارسال پیامک وجود دارند .در حال حاضر این خطوط
با سرشمارههای  ۱۰۰ ،۱۰۰ ،۰۱۱۱ ،۰۱۱۱ ،۰۱۱۱ ،۰۱۱۱در دسترس میباشند.
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از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات امکان ارسال پیامکهای خود بصورت هوشمندانه و در زمان
دقیق ،ارسال پیامک تکی و گروهی ،ارسال پیامک از روی نقشه ،ارسال پیامک سن و جنسیت و ارسال
از طریق دکل ایرانسل را میتوان بیان کرد.

انواع کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات
استفاده از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات فقط مختص تبلیغات کسب و کارها نیست و کاربردهای
گستردهای دارند که در زیر به تعدادی از آنها میپردازیم:

 .1استفاده از پنل اس ام اس در فروشگاهها
در برخی از فروشگاه ها بعد از خرید دیده اید پیامی با محتوای “از خرید شما متشکریم” برایتان ارسال
میشود .از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات میتوان به جنبههای روانی مثبت ،سبب ماندگاری برند
کسب و کار در ذهن خریدار و اورا برای خریدهای بعدی مشتاق نمود را نام برد.

 .2ارسال کدهای اعتبار سنجی
گاها با نصب نرم افزار یا اپلیکیشنی را بر روی گوشی همراه خود ،پیامکی حاوی یک کد فعالساز ی برای
شما ارسال میشود.

 .3استفاده از این ابزار در قرعهکشی ،نظرسنجی ،انتقادات و پیشنهادات
 .4استفاده در سازمانها و ارگانها
کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات در سازمانهایی مانند مدارس ،آموزشگاهها ،اماکن تفریحی،
رستورانها ،آژانسهای هوایی و مسافرتی ،و… برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی و خدماتی است
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سامانه پیامک

خر ید پنل اس ام اس

کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات برای جذب مخاطب

 -1ارسال پیامک سفید
نسل جدید ارسال اس ام اس است ،از آنجایی که تعداد پیامکهای تبلیغاتی ارسالی بسیار باال است،
خیلی از افراد دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کردهاند تا پیامک تبلیغاتی برای آنها ارسال نشود .از
جمله کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات در سامانه پیامک سفید ،شما شماره موبایل مخاطبین را وارد
میکنید و یک پیامک به مخاطب شما با مضمون زیر ارسال میشود:
شما عضو باشگاه مشتریان … شدهاید ،دریافت پیامک رایگان است و برای لغو عدد… .را ارسال نمائید.
در صورتی که مخاطب تمایلی به دریافت پیامک از سمت شما نداشته باشد از کاربردهای پنل اس ام
اس مخابرات است که میتواند با ارسال کد که در انتهای متن پیامک به صورت خودکار کد لغو ارسال
پیامک نوشته میشود ،عضویتش را از باشگاه مشتریان شما لغو کند .با استفاده از این روش کسی از
دریافت پیامکهای تبلیغاتی شما ناراضی نخواهد بود.

 -2ارسال پیام صوتی
روش جدید تبلیغاتی است که با استفاده از ماژول ارسال پیام صوتی شما میتوانید به پیام تبلیغاتی
خود جذابیت ببخشید ،که از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات با لحن و موزیک هیجان را به پیام
تبلیغاتی اضافه کنید تا پیام تبلیغاتی شما در ذهن مخاطب ماندگار شود.
مثال این نوع از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات در برگزاری نمایشگاهها ،فروش محصوالت در
فروشگاهها است
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کسب و کاری که می خواهید رونق بگیرد را دیگر مثل گذشته نمیتوان زبان به زبان تبلیغ کرد ،پس طبق
امکانات روز برای خوت تبلیغات را ایجاد کن
 -3برگزاری مسابقه پیامکی

 -4ایجاد نظرسنجی پیامکی

 -5ارسال پیامک از طریق وب سرویس

در دنیای تجارت ،همیشه نیاز به تماس مستقیم با مشتریان دارید تا بتوانید آن ها را با برند خود درگیر
کنید .مشاغل برتر برای حفظ جایگاه خود در دنیای بازاریابی با به کارگیری بهترین ایده های ممکن در
تالشند .اس ام اس یا پیام کوتاه یکی از مقرون به صرفه ترین و سریع ترین راه ها برای ارتباط مستقیم
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با مشتریان می باشد که می تواند تغییر شگرفی را در میزان محبوبیت و سود کسب و کار شما پدید
آورد .مطابق با این نیاز روز ،خدمات پیامکی پنل اس ام اس مخابرات توسط آژانس های برتر بازاریابی
به کسب و کارها کمک شایانی نموده اند .اگر صاحب یک استارتاپ نوپا یا کسب و کاری هستید که به
دنبال خرید پنل پیامک مخابرات هستید ،در ادامه این مقاله با سپهر پیامک همراه باشید.

تیم حرفه ای سپهر پیامک داریم که با ارائه ایده های موثر برای ارائه خدمات پنل اس ام اس تبلیغاتی،
در زمینه ارائه بهترین انواع پنل پیامکی تالش می کنند .با استفاده از خدمات سامانه پنل پیامک مخابرات
می توانید در کمترین زمان پیام خود را به انبوه مشتریان ارسال نموده و از رونق چشمگیر کسب و کار
خود بهره مند گردید .پیامکی که توسط نمایندگی پنل اس ام اس و شرکت هایی که از مخابرات سرویس
می گیرند به دست مشتریان می رسد ،می تواند به آشنایی بیشتر و بهتر آن ها با کسب و کار شما
کمک شایانی نماید و آن ها می توانند اطالعات به اشتراک گذاشته شده از طریق پنل پیامکی را به طور
مستقیم مرور کنند .این استفاده هوشمندانه از پنل پیامکی شانس زیادی برای افزایش فروش برند شما
دارد و به طور کلی خرید پنل پیامک مخابرات تبلیغاتی باعث می شود تجارت شما به سطح بهتری از
بازدهی و محبوبیت برسد.
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پنل اس ام اس مخابرات چیست؟

پنل پیامکی به فضایی اطالق می شود که در آن قابلیت بازدید از منوهای مختلف ،ویرایش مخاطبین
برای ارسال پیامک انبوه و مدیریت و دسته بندی پیام های خود را دارا می باشید.
در حالت کلی ،پنل پیامکی ( پنل اس ام اس ) به فضایی اطالق می شود که در آن قابلیت بازدید از
منوهای مختلف ،ویرایش مخاطبین برای ارسال پیامک انبوه و مدیریت و دسته بندی پیام های خود را
دارا می باشید .حال احتماال این سوال برایتان پیش آمده که پنل اس ام اس مخابرات کدام است؟ آیا
پنل اس ام اس رایگان مخابرات نیز وجود دارد؟ ورود به پنل مخابرات چگونه صورت می گیرد؟
اما جالب است بدانید که چیزی به نام پنل اس ام اس رایگان مخابرات وجود خارجی ندارد! در واقع
مسئولیت ارسال اس ام اس انبوه در ایران مستقیما بر عهده اداره مخابرات نمی باشد .در واقع این
وظیفه بر عهده ی شرکت های نمایندگی پنل مخابرات می باشد .در واقع این شرکت های واسطه بین
مشتری و مخابرات به عنوان شرکت های ارائه دهنده خدمات فروش پنل اس ام اس عمل می کنند .اگر
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به دنبال انتخاب بهترین پنل پیامک مخابرات ارزان هستید ،به نکات مطرح شده در این مقاله توجه
داشته باشید.

خدمات پنل اس ام اس مخابرات چگونه ارائه می شود؟
ارسال پیامک انبوه با پنل اس ام اس مخابرات تبلیغاتی می تواند از طریق اپراتورهای متعددی انجام
گیرد .پیش شماره هر یک از این اپراتورها که توسط مخابرات پشتیبانی می شوند با هم متفاوت است.
از پیش شماره های رایج این اپراتورها می توان به پیش شماره های  ۰۱۱۱ ،۱۰۰ ،۱۰۰و غیره اشاره نمود.
فروش پنل اس ام اس عموما در این پیش شماره ها و تعدادی دیگر از طریق اپراتورهای رایج ارائه
دهنده پنل پیامک مخابرات برای تلگرام انجام می شود .برای اطالع از آخرین لیست قیمت پنل پیامک
مخابرات و خرید اس ام اس مخابرات تبلیغاتی می توانید با سپهر پیامک تماس بگیرید یا بخش قیمت
پنل پیامک مخابرات در وبسایت ما را بررسی نمایید.
بهتر ین پنل اس ام اس پنل اس ام اس پنل اس ام اس تبلیغاتی

نحوه عملکرد پنل اس ام مخابرات
یکی از متداول ترین مشکالتی که در هنگام ورود به پنل اس ام اس مخابرات برای کسب و کارها به
وجود می آید این است که ارسال اس ام اس به برخی از مشتریان و پایانه ها با مشکل مواجه می
شود .دلی ل این امر آن است که این دسته از مشتریان قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی توسط
هرگونه سایت پنل پیامک مخابرات را کامال غیرفعال نموده اند .چاره این امر استفاده از خطوط سرویس
ویژه ای به نام “خط سفید” می باشد .خط سرویس یا خط سفید مشابه همان خطوط عادی ارسال اس
ا م اس انبوه می باشد با این تفاوت که پیامک های ارسالی از این خطوط به دست کسانی که امکان
دریافت پیامک های تبلیغاتی را غیرفعال کرده اند نیز می رسند .اما ممکن است سوال کنید این خطوط
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چه تفاوتی با خطوط عادی ارسال اس ام اس دارند؟ پاسخ این است که هنگام ارسال پیامک با سامانه
پنل اس ام اس به این گونه خطوط باید در نظر داشته باشید که تمامی پیام هایی که از طریق خطوط
سفید یا خطوط سرویس به مشتریان می رسند باید تنها جنبه اطالع رسانی داشته و هیچ گونه محتوای
تبلیغاتی مشخصی نداشته باشند در غیر اینصورت مسدود خواهند شد.

سواالت متداول درباره پنل اس ام اس مخابرات

آیا برای ارسال پیامک از طریق نمایندگی پنل اس ام
اس مخابرات به حساب کاربری احتیاج است؟
بله .برای ارسال پیام کوتاه از طریق پنل پیامک مخابرات،
باید با ثبت نام در وب سایت ما یک حساب کاربری
ایجاد کنید .هم اکنون می توانید ثبت نام کنید ،هیچگونه قرارداد یا تعهدی برای شروع کار وجود ندارد.

آیا برای ارسال پیامک انلوه از طریق پنل اس ام اس مخابرات به شماره تلفن نیاز دارم؟
بله .برای اینکه بتوانید از طریق پنل اس ام اس برای مشتریان خود پیامک انبوه ارسال کنید و کسب و
کار خود را رونق بخشید باید تعدادی شماره تلفن تهیه نمایید تا از طریق آن ها اقدام به ارسال پیامک
به مشتریان نموده و آن ها را ترغیب به خرید یا برقراری ارتباط نمایید.

آیا محدودیتی در تعداد پیام های ارسالی از طریق پنل اس ام اس مخابرات وجود دارد؟
اگرچه محدودیتی برای تعداد پیام های ارسال شده در هر کمپین تبلیغاتی وجود ندارد ،اما توصیه می
کنیم برای هر کمپین حدود  ۰۱۱۱۱پیام در نظر بگیرید.
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آیا می توانم دفترچه تلفن کمپین تبلیغاتی خودم را ایجاد و مدیریت کنم؟
چرا که نه! پورتال ما به شما امکان می دهد تا دفترچه تلفن اختصاصی خود را داشته باشید تا بتوانید
با مخاطبین خاص خود به راحتی در ارتباط باشید و فعالیت های کسب و کار خود را رونق بخشید.

آیا گزارش تحویل پیامک در پنل اس ام اس مخابرات را ارائه می دهید؟
بله ما این کار را انجام میدهیم .این گزارش ها از طریق پورتال پنل پیامکی سپهر پیامک در دسترس
هستند .این گزارشات شامل اطالعات کامل پیام های ارسال شده توسط اس ام اس می باشد و به شما
راجع به فرستنده ،گیرنده ،شناسه ، smsهزینه ،وضعیت و تاریخ ارسال پیامک گزارش داده می شود.

 APIدر پنل اس ام اس مخابرات به چه معناست؟
 APIیک رابط برنامه نویسی است که به توسعه دهندگان امکان می دهد نرم افزار خود را سرویس
های سپهر پیامک ادغام نمایند .استفاده از  APIتنها روشی برای ارسال پیامک انبوه نیست ،بلکه همچنین
می توانید از نمایندگی پنل اس ام اس سپهر پیامک برای مدیریت و برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی
خود استفاده کنید.

آیا نمایندگی پنل اس ام اس مخابرات رایگان وجود دارد؟
باید بگوییم نمایندگی پنل اس ام اس رایگان وجود ندارد .هر خدمتی هزینه ای دارد و خدمات خرید
پنل اس ام اس مخابرات نیز از این قضیه مستثنی نیست.
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چگونه پنل اس ام اس مخابرات را انتخاب کنیم؟
در فضای فزاینده رقابت فن آوری پیام کوتاه ،انتخاب ارائه دهنده پیام کوتاه مناسب برای تجارت شما
بیش از یک مقایسه قیمت دستگاه پنل اس ام اس مخابرات ساده می باشد .اگرچه هزینه مهم است و
پنل پ یامک مخابرات ارزان مزایای خاص خود را دارد ،اما جنبه های دیگری نیز وجود دارد که باید قبل
از انتخاب نمایندگی پنل پیامک مخابرات در نظر گرفته شود .این جنبه ها شامل مواردی مانند قابلیت
اطمینان ،مقیاس پذیری ،تجربه ،میزان سرعت تحویل پیام و میزان دسترسی به مشتریان است که
همگی نقش مهمی در موفقیت کمپین های تبلیغاتی کسب و کار شما دارند.

در ادامه نگاهی به برخی از فاکتورها که شما باید قبل
از انتخاب پنل اس ام اس پیامک دهی برای کسب و
کار خود در نظر بگیرید ،می اندازیم:

·هزینه
هزینه نه تنها به قیمت یک پیامک واحد اشاره دارد،
بلکه به کلیه هزینه های مربوط به ارسال پیام کوتاه از
طریق ارائه دهنده خدمات (اپراتور) نیز مربوط می
شود .در هنگام در نظر گرفتن هزینه ارسال پیامک
انبوه باید به مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و
تعداد مخاطبان توجه کرد و در نتیجه مقرون به صرفه ترین شرکت را برای ارسال پیامک انبوه انتخاب
نمود.
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·قابلیت اطمینان
هنگام انتخاب ارائه دهنده خدمات پیام کوتاه انبوه ،اطمینان حاصل کنید که شرکت ارائه دهنده این
خدمات دارای پشتیبانی و خدمات بهینه مشتریان ،خدمات پس از فروش قابل اعتماد و پنل اس ام اس
مناسب با طراحی کاربردی می باشند .در بسیاری از موارد ،ارائه دهندگان سرویس های پیام کوتاه به
علت کمبود بودجه پیام های  SMSکم هزینه را ارائه می دهند ،در حالی که آنها مسیرهای پیام رسانی
خود را بهینه نکرده اند یا یک چارچوب پشتیبانی قابل اعتماد ایجاد ننموده اند .بنابراین مواظب قیمت
های بیش از حد ارزان باشید!

·کاربر پسند بودن
یکی از مهمترین موارد مورد توجه هنگام انتخاب پنل اس ام اس مخابرات ،سهولت استفاده این سرویس
است .اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده یک پلت فرم در دسترس و آسان به همراه آموزش کار با
پنل پیامک مخابرات را ارائه می دهد که بتواند تمام نیازهای شما برای ارسال پیام کوتاه انبوه را برآورده
سازد.

·ادغام آسان
ارائه دهنده خدمات پیامکی را انتخاب کنید که خدمات یکپارچه سازی  APIرا ارائه دهد .این امر باعث
می شود تا پیام کوتاه توسط وب سایت ،برنامه تلفن همراه یا سیستم  CRMشما صحیح و بدون مشکل
عرضه شود.
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·نرخ تحویل پیام به مشتریان
سرعت تحویل پیام به مشتریان یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب اپراتور ارسال پیامک انبوه می
باشد .مطمئن شوید که ارائه خدمات دهنده پیام کوتاهی را انتخاب نموده اید که رابطه مستقیمی با
سایر مجموعه ها و شبکه های محلی و جهانی مستقر در منطقه داشته باشد و ورود به پنل اس ام اس
مخابرات نیز به آسانی صورت گیرد .این باعث خواهد شد که اکثر پیام های پیام کوتاه شما با حداقل
تاخیر و عوارض تحویل مشتری داده شوند.

·تجربه و دانش صنعت
این مهم است که به دنبال ارائه دهنده هایی باشید که با مقررات صنعت آشنا باشند و بهترین گام ها
را در این راستا بردارند .یک نگاه سریع به این که عضویت آنها با نهادهای صنفی یا انجمن های مربوطه
چیست ،راهی مطمئن برای بررسی این امر است .ارائه دهنده ای را انتخاب کنید که مورد اعتماد ،با
تجربه و مستقر در بازار باشد.
مجموعه سپهر پیامک مقتخر است تا با سال ها تجربه در ارسال پیامک انبوه برای مشتریان استارتاپ
ها و کسب و کارهای موفق آماده ارائه هرگونه خدمات ارسال پیامک انبوه از جمله پنل اس ام اس
مخابرات باشد .ارسال پیامک از طریق این پنل ها با سرعت باال و به همراه پشتیبانی  ۰۲ساعته صورت
گرفته و از طریق یک بانک شماره موبایل آپدیت شده (همراه اول و ایرانسل) خدمات ارسال پیامک به
مشتریان کسب و کارها صورت می پذیرد .همچنین وب سرویس ارسال پیامک نیز با خط خدماتی
رایگان ارائه می شود .با ما باشید!

ویژگی کاربردهای یک پنل اس ام اس مخابرات خوب
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ازمیان چندین پنل پیامکی که شرکتهای مختلف ارائه دهنده به ما پیشنهاد میدهند ،ما باید بتوانیم
بهترین و اقتصادیترین آنها را انتخاب کنیم.

1

-ارسال پیام به تفکیک سن ،جنسیت و…

فرض کنید که در مناسبتهای خاصی همچون روز مادر قرار است به مخاطبین خانم خود پیشنهادی
ویژه همچون تخفیف سالن آرایشی ارسال کنید .در چنین شرایطی الزم است که از کاربردهای پنل اس
ام اس مخابرات استفاده کنیم.

2

-امکان گزارشگیری از پیامکهای فرستاده شده

گزارشگیری شامل وضعیتی که نشان میدهد پیامکها به شماره مخاطب رسیده است ،پیامک به
مخابرات رسیده و یا به مخاطب نرسیده و برگشت خورده است .در این حالت هزینه ارسال پیامک
بهطور کامل به شما برگشت داده شود.

3

-داشتن بانک شماره کامل

از جمله کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات ،وجود بانک شمارههای قوی و بهروز است تا بتوانید بر
اساس شغل ،جنسیت ،مکان جغرافیایی و … اقدام به ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی به جامعه هدف
خود نمایید.
- 4تعرفه و هزینه مناسب
- 5دریافت پیامک پیشنهاد و انتقاد و…
از جمله کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات ،دریافت پیامکهایی است که از طرف مشتریان ارسال
میشوند .این کاربرد که نظرسنجی ،انتقادات و یا پیشنهادات کاربران را دربرمیگیرد و برای کسب و
کارها بسیار اهمیت دارد.
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- 6امکان تست رایگان
امکان تست رایگان موجب میشود مشتری با محیط کاربری پنل ،شرایط و امکانات آن آشنا شود و از
خرید خود پشیمان نشود.
- 7پشتیبانی از تمام اپراتورها
از جمله کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات است که قابلیت پشتیبانی از هر چهار اپراتور ایرانسل ،تالیا،
رایتل و همراه اول کشور را داشته باشد.
- ۸داشتن پنل مخصوص کسب و کار شما
به دلیل تفاوت در انواع کسب و کارها سامانه ارائه دهنده پنلهای ارسال پیامک ،باید اقدام به طراحی
بسته های مختلف برای هر مشتری متناسب با هر نوع کسب و کاری نماید تا مشتریان بتوانند برای
استفاده از کاربردهای پنل اس ام اس مخابرات ،یک پنل مناسب انتخاب کنند.
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