


sms.ghasedak-ict.com

قاصدک
سـامـانه پیـام کوتـاه

 معرفی سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه شرکت سامانه ارتباطات قاصدک نرم افزاری توانمند جهت ارسال و دریافت و پردازش 
پیام کوتاه )SMS( است. کاربران این سامانه تنها یکبار با هزینه 50 هزار تومان بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار 
و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به شبکه اینترنت می توانند از تمامی امکانات سامانه 
جهت اطالع رسانی و سایر قابلیتهای ارائه شده با استفاده از پیام کوتاه به همراه یک شماره اختصاصی و بدون 

هزینه سالیانه بهرمند گردند.

    قبل از خرید سامانه پیام کوتاه، می توانید بصورت آنالین آن را ببینید و محیط آن را تجربه کنید! همه امکانات 
نسخه اصلی در نسخه آزمایشی وجود دارد با این تفاوت که نمی توانید با آن پیامکی بفرستید. 

      سامانه پیام کوتاه در نسخه های مختلف عرضه می گردد. هر نسخه نسبت به نسخه قبلی امکانات بیشتری دارد 
و قیمت آن هم اندکی بیشتر است. برای هر سامانه باید یک شماره اختصاصی هم دریافت نمایید که قیمت آن 

متناسب با تعداد ارقام آن متفاوت است.
هزینه پنل و شماره فقط یکبار و برای همیشه دریافت می گردد اما برای ارسال پیامک باید هربار سامانه به میزان 

دلخواه شارژ شود. 

 نسخه آزمایشی

 تعرفه ها و خرید آنالین
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گواهینامه ها 

     سامانه پیام کوتاه قاصدک با شماره شناسایی 10/522 در مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد به 
ثبت رسیده است.

    سامانه پیام کوتاه قاصدک با شماره شناسایی 204474 در شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسیده است.
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چرا سامانه پیام کوتاه قاصدک؟

 تولید نرم افزار توسط شرکت قاصدک و ارتباط مستقیم با مخابرات بدون وجود شرکت های واسطه

  بیش از 5000 مشتری و بیش از 100 نماینده استفاده کننده از سامانه پیام کوتاه قاصدک

 پشتیبانی اینترنتی و تلفنی از سامانه در ساعات اداری و غیر اداری

ارائه نرم افزار بصورت مادام العمر و عدم نیاز به تمدید و هزینه مجدد در سال های بعد

 اخذ مجوزها و گواهینامه های الزم و قانونی برای بهره برداری از نرم افزار

فعال سازی سریع و آسان

توسعه دائمی نرم افزار و افزایش امکانات به پانل همه کاربران و استقبال از ایده های جدید برای 
توسعه نرم افزار

عدم محدودیت زمانی در مصرف اعتبار شارژ پیامک

وجود امنیت کامل در نرم افزار و تعیین سطح دسترسی در شرکت قاصدک برای عدم دسترسی به 
اطالعات و پیامکهای کاربران

پشتیبان گیری دائم از اطالعات برای تضمین عدم از بین رفتن آنها

کاربری گسترده

امکانات کامل

نرم افزار قدرتمند ارسال و دریافت پیام کوتاه تحت وب با امکانات کامل و متنوع
وجود ماژول های متنوع برای کاربری های ویژه 

کاربری آسان و وجود راهنمای کامل استفاده از نرم افزار 

اختصاص یک شماره کامال اختصاصی رایگان )و نه مشترک با دیگران( به شما برای ارسال و دریافت پیامک
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وجود نسخه مخصوص گوشی های اندروید برای کار با سامانه

امکان اتصال نرم افزارهای دیگر به سامانه برای ارسال و دریافت پیامک از طریق وب سرویس

بروزرسانی بانک اطالعات شماره های تلفن همراه

شرکت سامانه ارتباطات قاصدک

تولید 5 نرم افزار ثبت شده و دارای مجوز از جمله نرم افزار پیام کوتاه - لیست کامل نرم افزارها

انجام پروژه های اختصاصی و تخصصی نرم افزار در حوزه های مختلف

در اختیار داشتن سه دفتر مستقل و بیش از 001 نماینده در کشور

در اختیار داشتن سرورهای اختصاصی در داخل و خارج کشور جهت پوشش فنی نرم افزارها

ارائه سرویس میزبانی وب سایت به بیش از 005 سایت اینترنتی
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   معرفی نسخه پایه سامانه پیام کوتاه قاصدک

ارسال گروهی پیامک به گروه خاصی از شماره  ها که قبال در دفترچه تلفن ثبت کرده اید.

ارسال پیامک به مناطق مختلف تعدادی از شهرها به همراه نقشه شهر یا نام مناطق همراه با 
تعداد شماره های موجود

یکی دیگر از قابلیت های این سامانه امکان ارسال پیامک بر اساس پیش شماره مشترک 
تلفن همراه یا پیش شماره کد پستی مشترک می باشد.

ازامکانات فوق العاده این سامانه ، بانک اطالعاتی شماره های اصناف است که قابلیت ارسال  
هدفمند را فراهم می سـازد. 

  ارسال پیام کوتاه  بر اساس سن و جنسیت و منطقه

امکان ارسال هوشمند پیام کوتاه، قابلیتی را فراهم می آورد که متناظر با هر شماره، مشخصاتی 
همچون شماره موبایل، عنوان،نام، مشخصات و ... را بفرستیدکه از قبل در یک فایل اکسل به 

سامانه داده اید.

نمایش وضعیت پیامک های ارسالی و جستجو در آنها

نمایش وضعیت پیامک های دریافتی و مدیریت آنها

قابلیت پرکاربرد عضویت خودکار افراد در گروه های انتخابی شما از طریق ارسال یک 
کاراکتر خاص به شماره پیامکی شما
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امکان فوق العاده  ارسال خودکار پیام تبریک تولد

  پاسخگویی خودکار :  برای هر پیام دریافتی، پاسخی بفرستید 

قابلیت باز ارسال پیام های دریافتی، به شماره موبایل شما یا اشخاص دیگر یا به یک آدرس 

سایت و یا یک آدرس ایمیل

قابلیت استفاده از بانک پیامک های آماده در دسته بندی های مختلف

با تنظیمات امنیتی می توانیدکنترل بیشتری بر روی سامانه داشته باشید. می توان مشخص کرد 
که هربار هنگام ورود به سامانه برای شما پیامی ارسال شود. می توانید سـاعات مجاز ورود به 

سامانه را تعیین کنید و تعیین کنید چه IPهایی اجازه ورود به سامانه را دارند.

هر زمان که بخواهید حساب خود را به صورت آنالین یا دستی شارژ نمایید.

سرویس خبرنامه پیامکی راهی برای ارتباط با مخاطبین سایت یا وبالگ شماست.با ارسال 
پیامک مخاطبین خود را از فعالیت هایتان با خبر کنید.

با استفاده از گزینه پیام های هرز، پیام های هرزی را که از شماره های خاصی دریافت 
می کنید را غیر فعال کنید.

 امکان استفاده از امکانات مهم سامانه بدون دسترسی به کامپیوتر و اینترنت با معرفی شماره 
موبایل خود به سامانه

نرم افزار ویژه گوشی های مجهز به سیستم عامل اندروید که رایگان در اختیار کابران قرار 
می گیرد بسیاری از قابلیت های مهم سامانه را در اختیار داشته و می توان بدون دسترسی به 

کامپیوتر و از طریق گوشی تلفن همراه از سامانه پیام کوتاه استفاده کرد.
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   معرفی نسخه حرفه ای سامانه پیام کوتاه قاصدک

 ماژول نظرسنجی
اگر می خواهید یک نظرسنجی با بستر پیامک انجام دهید می توانید از ماژول نظرسنجی 

استفاده کنید. ماژول نظرسنجی این امکان را به شما می دهد که پس از طرح یک سوال و 
مشخص نمودن پاسخها، مخاطبان جواب مورد نظر خود را از میان جوابها انتخاب کرده و 

به شماره شما ارسال کنند.

 ماژول مسابقات
اگر مسابقات پیامکی تلویزیونی را دیده باشید احتماال ماژول مسابقات را می شناسید! 

ماژول مسابقات امکان برگزاری مسابقه با طرح سوال و جوابها را می دهد. مخاطبان 
جواب مورد نظر خود را انتخاب کرده و به شماره شما ارسال می کنند. پس از آن 
سیستم با بررسی پاسخها امکان قرعه کشی در میان پاسخهای درست را می دهد. 

 ماژول سطح دسترسی
اگر می خواهید افراد دیگری در زیر مجموعه شما به سرویس پیام کوتاه قاصدک 

دسترسی داشته باشند می توانید از ماژول سطح دسترسی استفاده کنید. برای هر فردی 
نام کاربری و رمزعبور مستقل تعریف می کنید که به سامانه دسترسی مستقل داشته 

باشد و به راحتی نیز می توانید آنها را مدیریت کنید.

 ماژول سر رسید
 ماژول سرسید امکان یادآوری موضوعی را به مخاطبان در زمان خاص می دهد. مثال

 می خواهید به برخی مخاطبان خود در تاریخ خاص برگزاری یک جلسه یا پرداخت 
قسط خود و هر موضوع دیگری را یادآوری کنید. این یادآوری می تواند با انتخابهای 

گوناگونی صورت پذیرد.
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 ماژول پاسخگویی هوشمند
ماژول پاسخگویی هوشمند امکان پاسخ هوشمند به پیام های دریافتی را می دهد. 

البته نسخه ساده ای پاسخگویی هوشمند در نسخه ساده سامانه پیام کوتاه قاصدک 
 بصورت رایگان وجود دارد که پاسخ مورد نظر را به ازای تمام پیامهای دریافتی

 می فرستد اما اگر می خواهید بصورت حرفه ای تر از پاسخگویی هوشمند استفاده 
کنید می توانید از ماژول پاسخگویی هوشمند استفاده کنید. 

 ماژول استعالم
ماژول استعالم نسخه حرفه ای تر از ماژول پاسخگویی هوشمند است که مخاطب 

براساس تعدادی کلمه کلیدی که به شما ارسال می کند پاسخ های متفاوتی دریافت 
می کند. این کلمات کلیدی و پاسخ ها در یک فایل اکسل تعیین می شوند. از ماژول 

استعالم برای بررسی اصل یا تقبلی بودن محصول، اعالم نمرات مدارس و آموزشگاه ها 
و ... استفاده می شود. 

 ماژول ایمیل کاتالوگ
ماژول ایمیل کاتالوگ هنگامی کارایی دارد که نیاز دارید کاتالوگ ها، تبلیغات، لیست 

تعرفه ها و هرآنچه که نیاز دارید بصورت سریع برای مشتری شما ارسال شود. این 
ماژول به این شکل کار می کند که مشتری یا درخواست کننده، آدرس ایمیل خود 

را از طریق گوشی موبایل خود به شماره پیامک شما ارسال می کند و همان لحظه از 
طریق سامانه، کاتالوگ های شما برای او ارسال می شود. 

  ماژول حضور غیاب
ماژول حضور و غیاب سامانه پیام کوتاه قاصدک این امکان را به دستگاه حضور و 
غیاب شما می افزاید که هنگام ورود و خروج پرسنل، به آنها پیامکی ارسال شود و 
زمان ورود و خروج را در همان لحظه به آنها اعالم نماید. این مسئله عالوه بر نگه 

داشتن زمانهای ورود و خروج در گوشی های موبایل افراد، از بروز ورود و خروج های 
تقبلی نیز جلوگیری می کند. 
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 ماژول وردپرس
ماژول وردپرس تهیه شده برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس امکان استفاده از 

توانایی های سامانه پیامک را در بخش مدیریت وردپرس فراهم می سازد. این ماژول 
بطور رایگان در اختیار کاربران سامانه پیام کوتاه قاصدک قرار می گیرد.

  ماژول های سفارشی 
با توجه به طراحی و تولید سامانه پیام کوتاه توسط برنامه نویسان شرکت قاصدک، 

این امکان وجود دارد که بتوان بر اساس نیاز شرکت ها و سازمانها خدمات و 
ماژولهای اختصاصی برای سامانه ایجاد نمود. تا کنون ماژولهای اختصاصی برای 

سازمان آموزش و پروش و شرکت صنایع الکترونیک ایران )لگرند( که کار خاصی را 
با استفاده از بستر پیام کوتاه برای ایشان انجام می دهند تولید گردیده است. 

 مراحل خرید سامانه

1 - انتخاب سامانه مورد نظر با توجه به امکانات مورد نیاز

2- انتخاب پیش شماره

3-خرید شارژ

مراحل سفارش سامانه پیام کوتاه قاصدک

 1- واریز وجه سامانه )وجه می تواند به حساب واریز گردد یا بصورت آنالین پرداخت شود.(

2- تماس با واحد فروش شرکت از طریق تلفن ویا ایمیل و اعالم شماره فیش در این مرحله شماره شما رزرو 

شده و فرم ثبت نام برای شما از طریق ایمیل یا فکس ارسال می گردد.

3- تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک )اشخاص حقوقی: کپی روزنامه رسمی شرکت، اشخاص حقیقی: کپی 

کارت ملی و شناسنامه( مدارک فوق می تواند پست، ایمیل و یا فکس گردد.



sms.ghasedak-ict.com

قاصدک
سـامـانه پیـام کوتـاه

مشتریان سامانه پیام کوتاه قاصدک 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشکین شهرمجمع تشخیص مصلحت نظام

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیک شهرسرپرستی بانک ملی ایران

دانشگاه پیام نور قره آغاجسرپرستی بانک کشاورزی

دانشگاه گنبد کاووسکارگزاری بانک اقتصاد نوین

دانشگاه والیتنمایندگی های بیمه البرز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمایندگی های بیمه سامان

مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه عالمهروابط عمومي مرکز ارتباطات مردمي نهاد ریاست جمهوري

موسسه آموزش عالی عالمه دهخدااستانداری گیالن

موسسه اموزش عالی دانش پژوهان فرهنگاستانداری همدان

موسسه انجمن عرفان اسالمیاستانداری قزوین

آموزشگاه دختران کرجاستانداری کهگلویه وبویر احمد

آموزشگاه علمی آزاد دکتر حسابینمایندگی های بیمه توسعه

مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعتنمایندگی های بیمه رازی

پژوهشکده امام خمینی )س( و انقالب اسالمینمایندگی های بیمه ایران

پژوهشکده خاک وآبخیزدارینمایندگی ایران خودرو

موسسه پژوهشگران سالمتشرکت ملی نفت ایران

فرهنگسرای رسانهدانشگاه تهران

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایراندانشگاه امام حسین )ع(

اداره آب فاضالب روستایی استان تهراندانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

هیئت مرکزی گزینش جهاد کشاورزیدانشگاه آزاد اسالمی قزوین


