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نرم افزاري تحت وب است كه به كاربران امكان ارسال و دريافت پيامك به صورت تكي و انبوه را  سامانه پيام كوتاهيا  پنل اس ام اس

براي انواع كسب و كارهاي مختلف مي باشد.  ارسال پيامك تبليغاتيمي دهد. هدف اوليه تيم گاما ، ايجاد سامانه اي آسان و كاربردي جهت 

تواند به انه پيامك گاما به هيچ نرم افزار و دستگاه جانبي احتياج ندارد و حتي نيازي به اتصال مداوم به اينترنت وجود ندارد، بلكه سامانه مي سام

گذارد. به صورت خودكار پيامك هاي شما را در زماني كه از پيش تعيين نموده ايد، ارسال كند. گاما به ساليق و نيازهاي مشتريان خود احترام مي 

خود همين دليل پنل هاي مختلفي با امكانات و قيمت هاي مختلف در اختيار كاربران قرار گرفته است تا آنها بتوانند بر اساس نيازها و بودجة 

  .خود را انتخاب كنند پنل اس ام اس
  توانند از آن استفاده كنند؟ يم يهمان پنل در كجاست و چه كسان ايكوتاه  اميپ يكاربرد سامانه ها

آن  هيرا كه مدتها در صدد ته يمحصول اي د،يينما يمعرف گرانيكاال و محصول خود را به د ديدار ازيو ن ديهست يديتول كيشما صاحب  ديفرض كن

را  يزمان ممكن محصول مشابه نيدست نخواهند گذاشت. در كمتر يشما دست رو يرقبا ريسا د،يو وارد بازار نموده ا ديآماده كرده ا ديبوده ا

قبل از آنكه  ديمحصول با ني. شما به عنوان مبدع اندينما يم يآن محصول معرف دكنندهيتول نيخود را به عنوان اول اديز غاتيو با تبل ديلتو

 االزم ر يها ياز بازار هدف خود اطالع رسان يبخش اعظم ايو به كل و  ديام دهخود را انج غاتيتبل افتنديمحصول مشابه ب ديبه فكر تول تانيرقبا

داشته  ياديبالقوه ز انياطالع هستند. ممكن است مشتر يآن ب تيموجود ايكه مخاطبان از كاربرد و  ديدار ي. ممكن است محصولديانجام ده

به  ياطالعرسان يبرا ديتوان يكه م ييروشها نيعتريو سر نياز ساده تر يكي. ديهرچه زودتر آن را بفروش ديكه با ديدار ياما محصول د،يباش

  است. امكيارسال پ ديخود انجام ده يميقد ايو  ديان جديمشتر
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 راه كار هاي مختص برنامه نويسان و وبسايت ها
 وب سرويس �

افزار خود را به سامانه پيامك  نويسي، نرم برنامه دهد كه با نوشتن چند خط كد، به هر زبان سرويس به شما اين امكان را مي به زبان ساده، وب

 .افزار خود اقدام به ارسال و دريافت پيامك نمائيد گاما متصل و از داخل نرم
 URL ارسال از �

شخصي افزار  هاي گاما پيامك متصل كرده و از داخل نرمURL افزار خود را به توانيد نرم نويسي، مي با نوشتن چند خط كد، به هر زبان برنامه

 .نمايند  خود اقدام به ارسال و دريافت پيامك
 آزمايشگاه �

هايي براي شما آماده كرده است تا بتوانيد به راحتي امكان ارسال و  آيا وبسايت با سيستم بخصوصي براي مديريت محتوا داريد؟ گاما افزونه

  .سايت خود را داشته باشيد دريافت پيامك از طريق وب
امكانات منحصر به فرد سامانه پيامك گاما استفاده ميكنندنفر از  33,000بيش از   

 

 قرارداد مستقیم با تمام اپراتور هاقرارداد مستقیم با تمام اپراتور هاقرارداد مستقیم با تمام اپراتور هاقرارداد مستقیم با تمام اپراتور ها
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 ارسال پیام با تفکیک سن و جنسیتارسال پیام با تفکیک سن و جنسیتارسال پیام با تفکیک سن و جنسیتارسال پیام با تفکیک سن و جنسیت
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 ارسال پیامک هدفمندارسال پیامک هدفمندارسال پیامک هدفمندارسال پیامک هدفمند
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 وب سرویس و افزونه های پیامکیوب سرویس و افزونه های پیامکیوب سرویس و افزونه های پیامکیوب سرویس و افزونه های پیامکی
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 آمار باالی رضایتمندیآمار باالی رضایتمندیآمار باالی رضایتمندیآمار باالی رضایتمندی
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سيستم پيامك گاما سامانه اي قدرتمند براي ارسال ، دريافت و مديريت تبليغات از طريق پيام كوتاه مي باشد ، سامانه پيامك به شما اين 

و... ) با  3000،  2000،  1000از طريق خطوط مجازي ( مانند خطوط امكان را مي دهد كه از طريق بستر اينترنت بدون نياز به هيچ دستگاه جانبي و 

 روش هاي گوناگون پيامك ارسال نماييد

نل فراحرفه ای ++پ  
ریال 2,900,000  پنل فراحرفه ای 

ریال 2,000,000  پنل حرفه ای 
ریال 1,200,000  

ريال 96هر پيام  • ريال 98هر پيام  ريال 101هر پيام    
 هد يه خط اختصاصي 5 •

 بانك موبايل با تفكيك سن  •

 بانك موبايل با تفكيك جنسيت •

 بانك موبايل تاريخ تولد ها •

 بانك موبايل مشاغل تخصصي •

 ارسال پيامك مناسبت ها •

 بانك موبايل اصناف •

 مسابقه ، نظرسنجي پيامكي •

 نوبت دهي پيامكي •

 امكانات پنل % 100 •

  ساعته 24پشتيباني  •

 خط اختصاصي هديه  4 •

 اصنافمديران بانك موبايل  •

 ارسال پيام از روي نقشه •

 سيستم تبريك مناسبت ها •

 ارسال پيام هوشمند •

 ارسال پيام متناظر •

 BTSارسال از طريق دكل  •

 گزارشات پيشرفته تراكنش ها •

 بازگشت هزينه پيام هاي ناموفق •

 % امكانات پنل90 •

 ساعته 24پشتيباني  •

 خط اختصاصي هديه 3 •

 بانك موبايل محله اي و مناطق •

 تحليلگر هوشمند سيستم •

 دفترتلفن پيشرفته •

 ارسال پيام زمان بندي شده •

 سيستم اضافه به ليست خودكار •

 گزارش دهي وضعيت پيامك •

 بازگشت هزينه پيام هاي ناموفق •

 APIوب سرويس و  •

 % امكانات پنل70 •

 ساعته 24پشتيباني  •
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  چرا گاما پیامک ؟

  ارائه میدهیمرفه پیام کوتاه در سراسر کشور را ترین تعسال است که پائین  12 �
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  گشت هزینه پیام های ناموفقباز �
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  های نادرست و تکراریحذف خودکار شماره  �

 ?1��� �!�> �!��
&���! .`= �� ���	�� � ���'�$ ��� %��60 ����!��� I��/ ��  

  ساعته 24پشتیبانی ارائه خدمات  �
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