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بسمه تعالی

آموزش تصویری سامانه پیامکی آسمان اس ام اس


مرحله اول:اتصال به اینترنت و ورود آدرس سامانه

جهت ورود به سامانه پس از اتصال به اینترنت در قسمت باالی جستجوگر اینترنتی خود آدرس سامانه را وارد نموده و تایید نمایید.
برای این کار بهتر است از جستجوگرهایی مانند  OPERAیا  SAFARIیا  mpzillaیا …استفاده شود.
صفحه ورود به سایت اطالع رسانی و درگاه ورود به سامانه
WWW.SSSMS.IR



WWW.KALAG.IR

مرحله دوم:ورود نام کاربری و رمز عبور

کاربرانی که پنل یا خط خریداری حضوری یا آنالین نموده اند ،نام کاربری و کلمه عبور را دریافت می نمایند که با وارد نمودن آن ها وارد
سامانه می شوند.

توجه :این سامانه به صورتی تعبیه شده است که کاربرانی که عضو نیستند و قصد بازدید از امکانات و فضای سامانه را دارند میتوانند با وارد
کردن  SSSMS.IRبه عنوان نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و امکانات آنرا مشاهده نمایند و به صورت آنالین از سایت خریداری
مطمئنی با توجه به نیاز خود انجام دهند.

(یاد آوری کلمه عبور) :در صورتی که کاربر رمز خود را فراموش کرده است می تواند با وارد کردن اطالعات درخواستی ،رمز جدید را در
گوشی موبایل یا ایمیل خود دریافت کند(برای اینکار حتما باید ایمیل خود را به نماینده فروش تحویل داده باشد و در غیر اینصورت با
پشتیبانی تماس گیرد)

در قسمت پایین این مطالب نوشته ای با مضمون «کلیک کنید-اطالعات سامانه و قیمت ها» تعبیه شده است که با کلیک برروی آن،کاربر به
وبسایت اطالع رسانی سامانه منتقل شده و کلیه اطالعات تکمیلی و طرح ها و قیمت ها را مشاهده خواهد کرد.
پس از ورود نام کابری و رمز عبور به صفحه ای شبیه شکل مقابل برخورد خواهید کرد.این صفحه،
صفحه اصلی سامانه شما میباشد که حاوی کلیه مطالب و نکته ها و نیاز های شما  ...میباشد.
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امکانات موجود در سامانه به ترتیب قرار گیری


تعداد پیامک های کلی ارسال و دریافت شده :درشکل مقابل قسمت باال سمت راست (در این تصویر هر دو صفر است)



بانک اعتبار و تمدید اعتبار :تعداد شارژهای هر کاربر در سمت راست قسمت باالی سامانه قابل رویت است(.این عدد نشان

دهنده تعداد پیامک که شامل  70کاراکتر باشد میباشد)(در این سامانه ،اعتبار بر اساس تعداد شارژ محاسبه میشود).



شارژ حساب کاربری:جهت شارژ حساب و خرید تعداد بیشتر شارژ از دو راه می توان اقدام نمود.

-1

زدن گزینه ( +اعتبار) در کنار تعداد پاکت ها،که مستقیم به صفحه خرید شارژ متصل می شوید

-2

وارد شدن به قسمت حساب کاربری و شارژ حساب که به صفحه خرید شارژ متصل خواهید شد.

در این صفحه قیمت تعداد پاکت ها نوشته شده است.واضح است که هر اندازه تعداد پاکت جهت خرید بیشتر باشد،قیمت پاکت ها کمتر
خواهد شد.
پس از انتخاب تعداد،برای خرید آنها دو گزینه وجود دارد -1..پرداخت آنالین  -2واریز به حساب
-1

پرداخت آنالین :کاربر میتواند به صورت آنالین تعداد مورد نظر خود را وارد پرداخت را بزند،و مستقیم به درگاه اینترنتی بانک متصل

میشود و با استفاده از اطالعات کارت بانکی خود(شماره کارت ،رمز دوم )CVV2 ،خرید مطمئنی داشته باشید.
جهت ادامه کار شماره کارت بانک عضو شتاب مانند بانک ملی،ملت،صادرات،سپه و  ...را وارد می کند،سپس رمز دوم(رمز اینترنتی) که در باجه های خودپرداز
قابل تعیین است را وارد می نماید،سپس  ccv2کارت خود که عددی  3یا  4رقمی بر روی کارت یا پشت کارت است به همراه تاریخ انقضای ثبت شده بر
روی کارت را وارد کرده و گزینه پرداخت را کلیک می کند .درصورت نبود مشکل در پرداخت،در همان لحظه تعداد پاکت مورد نظر به حساب کاربر فعال خواهد شد.
 -2ثبت فیش :در این حالت کاربر پس از انتخاب تعداد پاکت مورد نظر و محاسبه % 9مالیات هزینه کلی را توسط بانک و یا دستگاه های
خود پرداز وارد نموده و مدارک الزم از قبیل شماره قبض،تاریخ واریز و  ....را وارد نموده و تایید می نماید.این نوع حساب حداکثر پس از مدت
 24ساعت شارژ خواهد شد.
شماره حساب بانک ملی



شماره حساب 0303183730003
شماره کارت 60379918001635317

پس از واریز و ثبت و تایید شارژ افزوده شده و در همان مکان نمایش داده می شود.

پشتیبانی :گزینه ای  +که در این قسمت کاربر می تواند کلیه مشکالت ،سواالت و ...

را به صورت مکتوب قید نموده و ثبت نماید تا مستقیما به دست مسئول مورد نظر برسد و در اولین زمان ممکن پاسخ داده شود.با توجه به
این قسمت ،تماس های تلفنی و پیامکی دیگر معنایی ندارند و این قسمت رابط مستقیم شرکت و کاربر می باشد.



خروج از سامانه :کاربر پس از اتمام کار خود،جهت خروج از سامانه این گزینه را انتخاب می کند.انتخاب این گزینه راهی برای

جلوگیری از ورود افراد ناشناسی که با سیستم کامپیوتر شما فعالیت می کنند است.زیرا اگر بدون زدن این گزینه خارج شوید احتمال اینکه
فردی دیگر بتواند وارد سامانه شود زیاد است
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 منوی ارسال:

جهت ارسال پیامک در همان لحظه به یک یا چند نفر
جهت ارسال پیامک وارد این قسمت شده و تمامی زیر
مجموعه ها را مانند مقابل مشاهده خواهید کرد.که
باتوجه به نیاز ،کاربرمی تواند از هر قسمت دلخواه
استفاده نماید.طریقه ارسال پیامک در تمامی این موارد
به یک صورت است و تنها از لحاظ کاربردی متفاوت
است.
فرستنده:در حالت عادی این سامانه یک خط عمومی8
و  14رقمی فعال دارد و اگر خط اختصاصی خریداری
شود جهت ارسال باید خط مورد نظر انتخاب شود.
گیرندگان:در این قسمت شماره های مورد نظر وارد
میشود و شامل ایرانسل و همراه اول و  ...میشود.اگر
تعداد شماره بیش از یکی است کاربر می تواند با زدن
اینتر به خط بعد رفته و شماره بعدی را وارد نماید.در
گوشه سمت چپ این قسمت دفترچه تلفن تعبیه شده
است که در صورتی که کاربر بخواهد به لیست دفترجه
تلفن خود ارسال داشته باشد می توانید از این قسمت
آن هاراانتخاب کند(طریق ثبت دفترچه تلفن در قسمت
امکانات آورده خواهد شد).
ارسال فلش:کاربر با زدن این تیک میتواند پیام خودرا به
صورت فلش ارسال کند به این معنی که مخاطب تنها
میتواند یکبار پیام را بخواند و پیام بدون ذخیره شدن
حذف خواهد شد.

جهت ارسال پیامک در زمان مورد نظر (شامل تقویم جهت مشخص کردن زمان ارسال)

جهت ارسال پیامک از یک رنج شماره تا  ...به عنوان مثال از  09123333333تا 09125555555

(توضیحات در سامانه موجود است)
(توضیحات در سامانه موجود است)
کاربرانی که میخواهند به برخی یاتمامی مخاطبین همراه اول،ایرانسل،رایتل که
شماره های آنها در مخابرات ثبت شده است ارسال پیامک داشته باشند،کلیه شماره
های کشوری در این قسمت موجود است و کاربر با انتخاب استان و سپس شهرستان
و  ...می تواند برای تمام یا جزیی از آنها ارسال پیام داشته باشد(.و ارسال هدفمند به
تفکیک کلیه استان ها و شهرستانها موجود می باشد و ارسال از نقشه برای برخی
مراکز استانها فعال می باشد).

ارسال به صورت دوره ای(جهت یادآوری و تبریک و  ...تولد و جلسات و چک و  ...به صورت زماندار)

 بعد از انتخاب هر مورد به صفحه جدید وارد می شوید که می بایست طلق دستور ذیل عمل نمایید.

متن :در این قسمت متن مورد نظر وارد می شود.هر پاکت پیامک می تواندشامل  70کاراکتر(حرف)فارسی یا 160کاراکتر انگلیسی باشد و اگر بیش از آن شود وارد
پاکت و پیامک دوم می شود .ارسال موضوعات سیاسی،امنیتی،سوء اخالقی و  ...و همچنین پیام هایی که در زمان های مختلف از سمت شرکت مخابرات یا سامانه
ممنوع میشوند،ممنوع می باشند و در صورت ارسال عالوه بر اینکه امکان نرسیدن به دست مخاطب وجود دارد ،پیگیری نیز می گردد.
پیش نویس:در این قسمت کاربر می تواند پیامک های مورد نظر خود را ذخیره کند و در مراحل بعد از آنها استفاده کنید.

 پیام ها:
آمار پیام های ارسال شده در این قسمت می باشد
کاربر در این قسمت آمار کلیه پیام های
ارسالی و دریافتی و  ....را خواهد داشت.
حذف:جهت حذف اطالعاتی که الزم نیست.
چاپ:جهت

چاپ

موارد

مورد

نیاز

آمار کلیه پیام های دریافت شده در این قسمت مهیاست (درصورتی که خط
اختصاصی فعال باشد ،امکان دریافت پیام برای شما وجود دارد).
آمار کلیه پیام های حذف شده از سامانه در این قسمت قابل مشاهده است
آمار کلیه پیام های ارسال نشده دراین قسمت قابل مشاهده است

گزارش  :......جهت گزارش گیری کلی است.
جستجو:جهت پیدا کردن آیتم مورد نظر

آرشیو پیام ها در این قسمت موجود است.
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 ابزار ویژه:

مسابقه و نظر سنجی هر دو به خط اختصاصی فعال
نیاز دارند .همچنین این دو شامل ابزارهایی مانند
نمودار،پاسخ ها و حتی قرعه کشی بین شماره های
شرکت کننده نیز دارند.
کاربرباید در این قسمت شماره اختصاصی که قادر
به دریافت پیامک های مورد نظر است را انتخاب

برنامه ای مانند سامانه که بر روی ویندوز ویستا یا  7به باال نصب می شود و تنها در زمان
ارسال نیازبه اینترنت دارد(توضیحات کامل در سامانه موجود است)
بازدن این گزینه وسپس درج نظرسنجی جدید میتوانید سوال و گزینه ها و زمان این نظر
سنجی را برای کار،شرکت یا...طراحی کرده وثبت کنید
بازدن این گزینه وسپس درج مسابقه جدید میتوانید سوال و گزینه ها و زمان این مسابقه را
برای کار،شرکت یا...طراحی کرده وثبت کنید

کند و....

 امکانات:

توضیح کامل دفترچه تلفن:
کاربرمیتواند در سامانه دفترچه تلفن خود را به صورت گروه های مجزا تعبیه کند.برای این کار ابتدا میبایست گروه های خود را تعیین کند.برای این کار ازاین
قسمت وارد شده و در باالی صفحه گروه ها را انتخاب می کند.سپس درج گروه جدید را کلیک کرده و نام گروه خود را انتخاب می کندو آن را ثبت
مینماید.همچنین برای ساختن گروه های دیگر می تواند همین کار را مجدد انجام دهد.در پایان انجام هر بار این عمل،گروه های ثبت شده در زیر همان مکان قابل
مشاهده است.
بعد از ثبت گروه ها،کاربر جهت ثبت شماره های مخ اطبین خود گزینه اعضا و سپس درج عضو جدید را کلیک می کند.در این قسمت می تواند نام و نام
خانوادگی و شماره تماس مخاطب را وارد نماید.درصورتی که می خواهد اطالعات بیشتری را وارد نماید گزینه درج اطالعات تکمیلی را انتخاب و تکمیل
نماید.در ادامه گروه مورد نظر جهت آن مخاطب را انتخاب و سپس تایید می کند.بعد از این عمل،نام مخاطب در لیست قابل مشاهده است که قابلیت مشاهده و
ویرایش و حذف را دارد

در باال توضیح داده شد.
به روز رسانی :بعد از اضافه یا حذف مخاطب
احتمال وجود یا عدم وجود مخاطب وجود دارد

جهت ثبت نام و عضو گیری مخاطبین(عضویت پیامکی) و پاسخ به
مخاطب(پاسخگو) از طریق پیامک یک متن خاص در محدوده زمانی خاص

جهت به روز شدن مخاطبین انجام می شود

تعیین نموده و زمان شروع و پایان طرح را مشخص نمایید،افرادی که آن متن را

چاپ :جهت چاپ کل مخاطبین

به خط اختصاصی شما بفرستند به صورت خودکار ثبت و پاسخ نیز به آنها

گزارش اکسل :کاربر میتواند از کلیه مخاطبین
موجود درسامنه خود گزارش و پشتیبان داشته
باشد.اگزارش در فایل اکسل تهیه می شود.
ایمپورت از اکسل:جهت ورود جدید یا ورود
پشتیبان شماره ها از این قسمت می توان انجام

ارسال میشود( .دراین دو قسمت شما باید خط اختصاصی فعال داشته باشید).
اگر تمایل دارید که به هر پیامی که به سامانه شما می آید پاسخ خودکارداده
شود می توانیداز این قسمت استقاده نمایید.
فعال داشته باشید).

داد(.قبل از این کارفایل نمونه را دانلود کنید)
حذف:حذف کردن یک یا چند مخاطب انتخاب

توضیح در سامانه آمده است.

شده از این قسمت نیز امکان پذیر است.
جستجو:جستجوی مخاطب در کل مخاطبین از این
قسمت است .نمایش در صفحه:جهت نمایش تعداد
مخاطبین در صحه نمایش که می توانید اعداد کمتر
یا بیشتر را انتخاب کنید.

توضیح در سامانه آمده است.
توضیح در سامانه آمده است.

(دراین دو قسمت شما باید خط اختصاصی
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 حساب کاربری

در قسمت اول توضیح داده شد.
در این قسمت عملکرد حساب شما در کسر یا اضافه شدن شارژ به دالیل
مختلف مانند خرید شارژ خرید خط و  ...به صورت کامل قابل مشاهده است.
(امکان مشاهده شارژ برگشتی به شما به دلیل نرسیدن پیام به مخاطب نیز قابل مشاهده است)

گزارش کلی و جامع از تعداد پیامک های ارسالی و دریافتی و تعداد شارژ
مصرف شده و موجود در زمان خاص و یا در کل دوره در این قسمت قابل
مشاهده است.
جهت مشاهده مشخصات کاربری سامانه ،تغییر رمز عبور تاریخ اعتبار سامانه

سامانه پیام کوتاه آسمان اس ام اس
سایت اطالع رسانی:

WWW.KALAG.IR

درگاه ورود:

WWW.SSSMS.IR

نام کاربری و رمزعبور تست سامانه:

نام کاربریSSSMS.IR:

شماره پیام کوتاه:
صفحه خرید آنالین:



رمزعبورSSSMS.IR :
30002223090909

http://sssms.ir/OnlineRegistration.aspx

این شرکت جهت ادارات،هیئت ها،موسسات،شرکت ها،دانشجویان و  ....تخفیفاتی را در نظر گرفته است .
آسایش شما ،در خریدی مطمئن حاصل میشود.
خریدی مطمئن را برای شما به ارمغان آورده ایم.

شاد باشید

