معایب و مزایای خطوط اپراتورهای تحت پوشش سرویس های میبد پیامک
شماره ىای  0111 ، 0111 ، 0111و  0111و خط ثابت چو تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
تواهی پیص ضواسٍ ُای فْق اص طشف هخاتشات تَ اپشاتْس ُای هختلف تخصیص دادٍ ضذٍ اًذ  ،تٌاتشایي تفاّت اّل ایي خطْط دس
اپشاتْس اسائَ کٌٌذٍ ّ سیاست ُای آًِاست.
دس ریل یک همایسَ کلی تیي خطْط اًجام هیطْد  ،ایي همایسَ طی تجشتَ چٌذ سال تذست آهذٍ ّ ُیچ جٌثَ تثلیغاتی ًذاسد:
خط

خط ثاتت

مزایا
-1
-0
-0
-4
-5
-6

عذم ّجْد پیص ضواسٍ ُای  0111 ، 1111یا 0111
اسسال ّ دسیافت پیاهک سّی خط ثاتت
کیفیت تسیاس تاالی اسسال ّ سیضش تسیاس کن
تعشفَ یکساى پیاهک فاسسی ّ التیي ّ ُوشاٍ اّل ّ ایشاًسل
سشعت تاال دس اسسال
لاتلیت دسیافت گضاسش تحْیل تَ صْست دلیك پس اص "تَ سّص ًوایی گضاسش
تحْیل"

ُ -1ضیٌَ پیاهک تاال
 -2اسائَ پیص ضواسٍ ُای سایش استاًِای کطْس تا
پیص ضواسٍ 101111
 -3عذم عثْس اص لیست سیاٍ هخاتشاتی

-1

سشعت تسیاس تاال دس اسسال
لاتلیت دسیافت گضاسش تحْیل تَ صْست دلیك پس اص "تَ سّص ًوایی گضاش
تحْیل"
لاتلیت اًتخاب خط دلخْاٍ پس اص پیص ضواسٍ 1111
تعشفَ هٌاسة پیاهک ّ خطْط
تاصگطت ُضیٌَ پیاهک ُای ًشسیذٍ تَ هخاتشت "پس اص تَ سّص سساًی گضاسش
تحْیل"
سفاسش خط تَ صْست کاهال سیستواتیک

 -1ضشیة  1.0تشاتش تشای خطْط ایشاًسل
 -2سًج ّسیع لیست سیاٍ هخاتشاتی
 -3عذم اسسال تَ لیست سیاٍ هخاتشاتی

-2
1000

-3
-4
-5
-6

2000

 -1کیفیت اسسال تسیاس تاال
 -2سشعت اسسال هٌاسة
 -3تاصگطت ُضیٌَ پیاهک ُای ًشسیذٍ تَ گْضی ّ ًشسیذٍ تَ هخاتشات "پس اص تَ
سّص سساًی گضاسش تحْیل" تعذ اص  44ساعت

-1

سشعت تسیاس تاال
لاتلیت دسیافت گضاسش تحْیل تَ صْست دلیك پس اص "تَ سّص ًوایی گضاش
تحْیل"
لیوت هٌاسة خطْط  11 ّ 10 ، 14سلوی
تاصگطت ُضیٌَ پیاهک ُای اسسال ًطذٍ "تَ صْست خْدکاس"
اسائَ سًج ضواسٍ  111تایی  14سلوی تا لیوت تسیاس هٌاسة
یکساى تْدى تعشفَ سًذ ّ غیش سًذ خطْط

-1

سشعت اسسال تاال
تعشفَ هٌاسة
اهکاى اسسال تَ تاًک تفکیک جٌسیت پشدیس ُوشاٍ اّل
تاصگطت اعتثاس پیاهک ُای اسسال ًطذٍ تَ لیست سیاٍ دس لحظَ اسسال

-2
3000

5000

*2000

معایب

-3
-4
-5
-6

-2
-3
-4

 -1کن تْدى تعشفَ اسسال پیاهک
 -0اسسال تا حجن تاال
 -0تاصگطت ُضیٌَ پیاهک ُای ًشسیذٍ تَ هخاتشت "پس اص تَ سّص سساًی گضاسش
تحْیل " SendBaseپس اص  44ساعت

-1

لیوت تاالی خطْط اختصاصی
عذم اسائَ خطْط  14سلوی  10 ،سلوی ّ  11سلوی
ّاضح ًثْدى ّضعیت ضواسٍ ُای سًذ ّ ًیوَ سًذ
عذم اسسال تَ لیست سیاٍ هخاتشاتی

-1

عذم تْاًایی اًتخاب  4سلن اّل تعذ اص  0111تَ
دلخْاٍ
تایذ حتوا اتتذا اص سشضواسٍ ُای  4سلوی خطْط
خشیذاسی ضًْذ
لیوت تاال ّ هحذّد تْدى خطْط  4سلوی
عذم اسائَ خطْط  11 ّ 10سلوی
عذم اسسال تَ لیست سیاٍ هخاتشاتی

-1
-0
-0

سًج ّسیع لیست سیاٍ هخاتشاتی
عذم تاصگطت ُضیٌَ پیاهک ُای تحْیل ًطذٍ
تاًک ضعیف ،تفکیک سي ّ جٌسیت ُوشاٍ اّل ّ
عذم اسسال تاکیفیت تَ ایي تاًک
تعذاد  0کاساکتش کن تش دس پیام ُای چٌذ تخطی

-2
-3
-4

-2
-3
-4

-4

 -1اسسال تا تاخیش تاال (حتی تعذ اص  44ساعت)
 -2عذم اسسال تَ لیست سیاٍ هخاتشاتی

• چگونو ىزینو پیامک ىای ناموفق در پیامک ىای تکی و گروىی عودت داده می شود ؟
در خطوط  0111و خط ثابت :پس اص دسیافت گضاسش تَ صْست اتْهاتیک ُضیٌَ پیاهک ُای ًشسیذٍ تَ هخاتشات عْدت دادٍ هی
ضْد ّ گضاسش ُا تَ صْست ُفتگی حزف هی ضًْذ ،تٌاتشایي لثل اص گزضت یک ُفتَ داًلْد گضاسش ُا سا دسیافت ًواییذ.
در خطوط  : 0111گضاسش گیشی تایذ حذاکثش تا هذت  04ساعت اًجام ضْد ،دس غیش ایٌصْست گضاسش تْسط اپشاتْس حزف هی گشدد.
در خطوط  : 0111چٌاًچَ هی خْاُیذ ُضیٌَ پیاهک ُای ًشسیذٍ دس خطْط  0111تَ صْست کاهل تَ ضوا تاصگشداًذٍ ضْد 44
ساعت پس اص اسسال عول گضاسش گیشی سا اًجام دُیذ ،تا ُضیٌَ تواهی پیاهک ُا تَ جض سسیذٍ تَ گْضی عْدت دادٍ ضْد.

