چرا سامانه  SMSره رایان؟؟



برنامه نویس و مجری SMSکشور (شرکت ره رایان از معدود شرکتهایی میباشد که در زمینه ی برنامه نویسی و ارسال اس ام اس در کشور نقش
عمده ای را در این صنعت بر عهده دارد)



بیش از  60000کاربر و حدود  400نماینده در سراسر کشور(ره رایان با داشتن حدود  60000کاربر و  400نماینده-تااین لحظه -در سراسر
کشور توانسته است بخش اعظمی از ارسال اس ام اس را در کشور برعهده گیرد )



اولین در اینترانت ملی کشور (سامانه اس ام اس ره رایان همراه با پرتال های آموزش و پرورش در کلیه مدارس وادرات قابل مشاهده میباشند)



کارکرد همزمان با  5اپراتور(سامانه  SMSره رایان جزء سامانه های انگشت شمار در کشور میباشد که با  5اپراتور همزمان -3000-2000-1000
خط ثابت 7000-کار میکند که با این تعداد اپراتور قابلیت ارسال بیش از  15000000اس ام اس را دارا میباشد)



اولین در سفارشی سازی سامانه( ره رایان بابهره گیری از باتجربه ترین برنامه نویسان کشور این افتخار را دارد که ایده ها ; نیازهاوپیشنهادات
شمارا در پنل SMSتان برنامه نویسی نماید)



( :uptime 99%افتخارمان است که بتوانیم سیستم  SMSو هاستینگ خود را با  99درصد آپ تایم در سال عرضه نماییم)



پشتیبانی آنالین و  24ساعته
پنل ارسال  SMSره رایان دارای امکانات ویژه ای میباشد که برنامه نویسی هر کدام از این امکانات برای هر خریداری مرقوم به صرفه نیست اما ره رایان
این افتخار را دارد که همه امکانات را با قیمتی مناسب در اختیار شما عزیزان قرار دهد از جمله امکانات ویژه ای که میتوان نام برد به قرار زیر میباشد:

لیست امکانات
ارسال پیام به صورت تکی،گروهی
ارسال پیامک بر اساس پیش شماره
ارسال به صورت انبوه(کشورو شهر)
ارسال براساس کد پستی کل کشور
ارسال صنفی و مشاغل

ارسال پیام در آینده
ارسال پیام نظیر به نظیر(تکی و گروهی)
ارسال تدریجی
دفترچه تلفن پیشرفته
تعریف الگوی پیام
ارسال تیکت و پشتیبانی
پاسخ به تمام پیام های دریافتی
گزارش پیامکهای ارسالی ودریافتی
دریافت اطالعات در قالب اکسل
سرویس پاسخگویی خودکار(منشی )
سرویس انتقال پیام به ایمیل
سرویس انتقال پیام به موبایل
برگزاری مسابقه با رسم نمودار
سیستم برگزاری نظرسنجی
ارسال وب سرویس URLوDLL
سیستم نوبت دهی(ساده)
امکان شارژ آنالین
پشتیبانی آنالین
امکان استفاده از امضاء اس ام اسی
گزارش ارسال روزانه و ماهانه
سرویس کدخوان

نسخه حرفه ای

لیست امکانات

نسخه حرفه ای

سیستم نوبت دهی(پیشرفته)
تحلیلگر و آنالیز پیام های دریافتی
ارسال فیش حقوقی
ایجادکارمند(سطح دسترسی)
ثبت سریال و قرعه کشی
ارسال کارنامه
سیستم کنترل سامانه از طریق موبایل
ارسال پیامک داینامیک ازطریق اکسل

ختم قرآن از طریق پیامک
اکسل جادویی
ارسال هوشمند اعالم صورت حساب
ارسال هوشمند مناسبتی (تولد ،ازدواج ..

ارسال هوشمند آزمایشگاه
ارسال هوشمند بیمه نامه
ارسال هوشمند آژانس هواپیمایی
بازگشت اعتبار پیام های بلک لیست
قابلیت ارسال به شماره های بلک لیست
گزارش کامل تراکنش های مالی
اضافه به لیست خودکار
خط عمومی 1000و2000و3000
تعرفه ارسال پیامک 50004

100

تعرفه ارسال پیامک 50002و50001

105

تعرفه ارسال پیامک خط ثابت

115

تعرفه ارسال پیامک  1000و 3000

128

تعرفه ارسال پیامک 2000

135

خط ثابت اختصاصی هدیه 021یا026

 10رقمی

خط اختصاصی هدیه 50004

 11رقمی

قیمت پنل ره رایان

1،000،000

نکته مهم :الزم به ذکر است به تعرفه پیامکها  %9مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

ویژگیهای پنل های ارسال و دریافت پیامک ره رایان

o

خط اخصاصی رایگان به همه کاربران در صورت خرید پنل اهدا خواهد شد.

o

تعرفه شارژها با افزایش میزان شارژ طبق جداول کاسته خواهد شد.

o

تمامی نرم افزارهای ره رایان یکساله میباشد و تمامی آنها شامل  %80تخفیف برای تمدید خواهد بود ( .نکته :پنل هایی با عناوین مختلف نظیر
مادام العمر ،دائمی که متاسفانه برخی همکاران برای جذب مشتری عنوان میکنند خالف مقررات میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر در این
خصوص با شرکت تماس حاصل فرمایید )

