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معرفی سیستم 

هاي دواح تمامی از مردم پیشنهادات و شکایات،انتقادات دریافت جهت سیستم این 
 یريپیگ و ، سهولت به پیامک طریق از )مجوز بدون یا کسب پروانه داراي(صنفی

 اخطاریه کاتوماتی ارسال و رسیده هاي پیامک استناد به تخلفات اتوماتیک و هوشمند
 رضایت میزان به توجه با صنفی هاي واحد بندي رتبه نهایت در و متخلف هاي واحد به

.است شده طراحی مردم



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:کدهاي تخلف
 ای و تعریف،حذف را خود نظر مورد تخلف هاي کد تواند می ساما کاربر بخش این در

  تواند یم همچنین کاربر که است این دارد قرار بخش این در که قابلیتی.نماید ویرایش
 غییرت یا و تعریف،حذف تخلف، کدهاي دریافت به نسبت را ساما اتوماتیک واکنش

 کامال مردم سوي از شده ارسال تخلف کدهاي به نسبت ساما هاي واکنش لذا.دهد
است تعریف باز قابل و دینامیک



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:پیامک هاي ارسالی
 می ساما کاربران یا و ساما توسط شده ارسال هاي پیامک تمامی حاوي بخش این
 پیامک الارس -الف.است پیامک ارسال بخش دو داراي ساما سیستم اینکه توضیح.باشد

 داده حویلت" پیامک ارسال مثال.باشند می ساما اتوماتیک واکنشهاي همان که اتوماتیک
 با نفیص واحد به اخطاریه پیامک ارسال یا و .مردم سوي از تخلف کد دریافت از پس "شد

 یامکپ ارسال -ب."تخلف کدهاي بخش" در شده تعریف دینامیک هاي واکنش به توجه
.کند می عمل پیامک ارسال هاي پنل شبیه بخش این که کاربر توسط دستی



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:دریافتیپیامک هاي 
اخیرت بدون ساما .باشد می مردم سوي از ساما دریافتی هاي پیامک حاوي بخش این 

 تقدر به بخش این البته.کند می پردازش و دریافت را مردم ارسالی هاي پیامک
 در که است مرتبط بسیار "پیامک دریافت و ارسال سرویس وب" سرورهاي پشتیبانی

.است شده داده توضیح مفصل صورت به شرکت، پیشنهادات بخش
اکنشو تواند می کاربر که است این است شده داده قرار بخش این در که قابلیتی 

 یدریافت هاي پیامک از یک هر براي مقصد به تحویل گزارش از پس را ساما هاي
 ريپیگی قابل مردم از رسیده هاي گزارش تک تک بخش این در لذا.کند مشاهده

 و جستجو داراي نیز بخش این "ارسالی هاي پیامک" بخش مانند همچنین.است
.باشد می پیشرفته سازي گزارش



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:اطالعات وب سرویس ارسال و دریافت
 دریافت هاي پیامک کل شده، ارسال هاي پیامک کل تعداد توان می بخش این در

 ارژش نهایت در و شده مصرف پیامکی شارژ سرویس،میزان وب انقضاي شده،تاریخ
 هینهب و مالی مدیریت جهت تواند می بخش این که.کرد مشاهده را مانده باقی پیامکی
.باشد مفید شده ارسال صفحات تعداد ساختن

:بازرسی
 اتاق بازرسی فرم چاپ امکان و کاربر توسط شده تایید تخلفات جهت به بخش این

 امکان داراي نیز بخش این.است شده داده قرار تخلفات به رسیدگی جهت اصناف
.باشد می قبل هاي بخش به شبیه پیشرفته سازي گزارش



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:واحد هاي صنفی داراي پروانه کسب
تحادیها تفکیک به کسب پروانه داراي صنفی واحدهاي اطالعات کل حاوي بخش این 

 هاي واحد اطالعات یکپارچه انتقال جهت بخش این اینکه توضیح.باشد می رسته یا و
.است شده داده قرار آنها اطالعاتی هاي فیلد حذف یا و صنفی،ایجاد،ویرایش

اخطار میتما از تواند می کاربر که است این دارد وجود بخش این در که بعدي قابلیت 
 مورد زمانی هاي بازه در آنها از و شده مطلع صنفی واحد یک به شده ارسال هاي

.کند تهیه گزارش دلخواه
و وجستج داراي قبل بخش دو همانند نیز "کسب پروانه داراي هاي پرونده" بخش 

.است پیشرفته سازي گزارش



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:واحد هاي صنفی بدون مجوز
 خشب این اینکه توضیح.است مجوز بدون صنفی واحدهاي اطالعات کل حاوي بخش این

 نینهمچ و مجوز بدون البته صنفی هاي واحد اطالعات نگهداري جهت قبل بخش همانند
 اتاطالع است بدیهی.باشد می ساما از ها واحد این شده دریافت هاي اخطاریه گزارشات

 حویلت هنگام اطالعات این و شود وارد کاربر توسط یکی یکی بایست می ها واحد این
 البته.ودش داده تحویل ساما کاربر به و شده آوري جمع بایست می تخلف کدهاي برچسب

 آوري جمع اطالعات ازدیاد صورت در که است شده طراحی اي گونه به بخش این
 شافزای اطالعات ورود سرعت تا گردد تعریف کاربري چند صورت به تواند شده،می

.باشد می "کسب پروانه داراي هاي پرونده" بخش مانند بخش این امکانات.یابد



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما
:تخلفات

 را باشد می پیامک صورت به که مردم از رسیده گزارشات توان می بخش این در
 ي بازه" کتفکی به نظارت، امر در سهولت جهت به بخش این اینکه توضیح.کرد مشاهده
 امکانات بخش این در.است شده طراحی "صنفی واحدهاي - تخلف کدهاي - زمانی

 از یک هر اساس بر سازي مرتب و سازي گزارش ، بندي گروه ، جستجو ي پیشرفته
.است شده داده قرار کاربر نظر مورد فیلدهاي

:پیشنهادات و انتقادات
 انتقاد هتج به را متنی پیامک ي کننده ارسال شخص که است این بر فرض بخش این در
 را لیست این اي دوره صورت به تواند می ساما کاربر.است کرده ارائه پیشنهاد یا و

 ارائه با همچنین و کند حذف را استفاده قابل غیر و محتوا بی هاي پیامک و کرده بررسی
 نظارت و صنفی هاي واحد وضعیت بهبود در را مردم،مدیران پیشنهادات از گزارشی
  .رساند یاري بیشتر



ویژگی هاي عمومی  در  دسترس  کاربر سیسیم ساما

:رتبه بندي واحد هاي صنفی
 طرف از رسیده هاي پیامک استناد به صنفی هاي واحد بندي رتبه جهت به بخش این

 فیصن هاي واحد به شده ارسال هاي اخطاریه کیفیت و مدیران نظر اعالم همچنین و مردم
.است شده طراحی
 ایترض میزان از اي دایره و اي میله نمودار ترسیم دارد وجود بخش این در که قابلیتی
 این هک باشد می صنفی واحد یک دریافتی هاي اخطاریه نمودار یا و صنفی واحد از مردم

 مدیران به صنفی هاي واحد بندي رتبه در را شایانی کمک تواند می موضوع
 قبل ايه بخش به شبیه پیشرفته سازي گزارش امکان داراي بخش این همچنین.نماید
.باشد می



دیگر ویژگی ها

:جستجوي پیشرفته
نخی چند صورت به برنامه مختلف هاي بخش در پرسرعت و دقیق جستجوي امکان.

:کنترل دسترسی
کاري گروه تعریف طریق از دسترسی کنترل
گروه هر در جدید کاربر تعریف
سیستم مدیر و کاربر توسط کاربري اطالعات ویرایش

:داده پایگاه
داده پایگاه SQL Server 2014



دیگر ویژگی ها

:پشتیبان نسخه تهیه
هشد تعریف زمانی فواصل در و اتوماتیک صورت به پشتیبان نسخه تهیه
دستی صورت به پشتیبان نسخه تهیه

:شبکه در اجرا قابلیت
هاي شبکه در اجرا قابلیت LAN,MAN,WAN

:اجرا پلتفرم
پلتفرم تحت افزار، نرم Microsoft .Net #C زبان از استفاده با و 4.5 4.5 

.یابد می توسعه



قابلیت هاي دیگر

ختس قفل یک شامل برنامه داده،این پایگاه این در ورودي اطالعات اهمیت بر بنا 
.باشد می اطالعات روزآوري به و حذف محدودیت همراه به افزاري

آسان بسیار کاربري محیط داراي.



پیامک پیشنهاد ما براي انتخاب وب سرویس ارسال و دریافت

 بهره جهت آن هب توجه که کنیم بیان را توضیحاتی دانستیم الزم موضوع این اهمیت به بنا
:است ضروري و الزم ساما از تر بهینه و بیشتر مندي

 بایست می پیامک دریافت و ارسال سیستم براي شده انتخاب ي شماره است بدیهی.1
.باشد رند و کوتاه

 باشد اول همراه اول دست اپراتور بایست می کوتاه پیام خدمات ي دهنده ارائه شرکت.2
 موجود هايسرور تعداد افزایش دلیل به موضوع این اینکه توضیح.چندم دست اپراتور نه
 صورت به را خود اثرات ذیل موارد در اول همراه دست به پیامک یک رسیدن مسیر در

.داد خواهد نشان واضح کامال
ها پیامک ارسال در تاخیر



پیامک پیشنهاد ما براي انتخاب وب سرویس ارسال و دریافت

ها پیامک دریافت در تاخیر
دلیوري در تاخیر
 التین و فارسی پیامک صفحه هر ي شده تمام ي هزینه افزایش
 نرسیده مقصد به هاي پیامک ي هزینه ي محاسبه
 ها سرور گویی پاسخ سرعت کاهش
 ساعته 24 و آنالین پشتیبانی عدم
 انبوه ارسال در نرسیده مقصد به و ناقص هاي پیامک تعداد رفتن باال
 ساالنه ي اجاره ي هزینه افزایش
 سرویس وب در موجود متدهاي کارایی کاهش



پیامک پیشنهاد ما براي انتخاب وب سرویس ارسال و دریافت

ي دهنده ارائه هاي شرکت از شرکت این شناخت و شده ذکر موارد به توجه با حال 
 می معرفی سرویس وب قرارداد عقد جهت ذیل هاي کوتاه،شرکت پیام خدمات

.گردد
 می شورک انفورماتیک یک ي رده داراي شرکت این:گستر رایانه رهیاب شرکت -الف•

 و موسسات از خیلی توانسته آنالین و ساعته 24 پشتیبانی و قوي بسیار کادر با و باشد
 از استفاده با همچنین و دهد قرار خود پوشش تحت را دولتی و خصوصی هاي نهاد

 ذکر هب الزم. است برده باال بسیار  را پیامک دریافت و ارسال سرعت SMPP پروتکل
 دست اپراتور و است شرکت این کشور کل 1000 هاي شماره اصلی پشتیبان است
 از تفادهاس با فارسی پیامک صفحه هر هزینه.باشد می رایتل و اول،ایرانسل همراه اول
.است متغییر ریال 100 تا ریال 135 از شرکت این سرویس وب



پیامک دریافت و ارسال سرویس وب انتخاب براي ما پیشنهاد

 کشور در انفورماتیک ي رده داراي نیز شرکت این:گستران پیام رهیاب شرکت -ب•
 وب ماژول داراي  "گستر رایانه رهیاب شرکت" هاي ویژگی بر عالوه و باشد می

 شرکت" کپیام تحویل سرعت است ذکر به الزم البته.باشد می نیز تر قوي سرویس
.است شرکت این از باالتر "گستر رایانه رهیاب

 اتاق صالحدید به سرویس وب ي دهنده ارائه شرکت انتخاب تفاسیر این ي همه با•
 خشب هاي قابلیت تمام اما ندارد موضوع این در را دخالتی ما شرکت و است اصناف
 تحلیل "گستران پیام رهیاب شرکت" ماژول به توجه با ساما پیامک دریافت و ارسال
 لیتقاب از برخی شدیم متوجه دیگر هاي شرکت هاي ماژول بررسی با که است شده
 ماژول این با فقط ساما امکانات از برخی خود به خود لذا.ندارند را ماژول این هاي

.است سازگار
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