
تیزپرداز حسابداری افزار نرم  

 

 صفحه 1 
 

 (امکانات ماژول پیامکی)  

 ماژول پیامک تیزپرداز چیست ؟

همزمان با  از وسایل ارتباط جمعی و مخابراتی استفاده میشود. برقراری ارتباط و سرعت بخشیدن در سهولت رایبامروزه 

آیا  ده مستثنی نیستیم. قاعاز این افزایش می یابد. ما نیز  به تکنولوژیهای جدید نیز نیازهای بشرشرفت علم و تکنولوژی پی

مانده  ،و یا اینکه در موعد خاصی؟را برای شخصی پیامک کنید  مانده حساب فاکتور اقالم فاکتور و  خواسته اید کنونات

 ؟عده ای را برایشان به صورت گروهی ارسال نمایید چکهای نزدیک به سررسیدیا  بدهی

و فعال نمودن  دریافت کد فعالسازی ماژول از شرکترا در اختیار شما قرار میدهد. با ماژول پیامک تیزپرداز این امکان مهم 

 آن استفاده نمایید. این امکان میتوانید از 

 امکانات ماژول پیامکی تیزپرداز:

 امکان ارسال پیامک به صورت گروهی و تکی ، زماندار و لحظه ای *1

* امکان ارسال مانده فاکتور ، تعداد اقالم فاکتور ، مانده جدید شخص پس از ثبت فاکتورو همینطور میزان مالیات برای 2

 مشتریان 

 * ارسال پیامک هشدار برای چک های نزدیک به سررسید برای مدیران و مشتریان3

 ل پیامک خوش آمدگویی به مشتریان جدید* ارسا4
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 صفحه 2 
 

 (نحوه فعالسازی ماژول پیامک) 

جهت نصب و فعالسازی ماژول پیامک تیزپرداز باید توجه داشت که سیستم رایانه ای که برنامه بر روی آن نصب شده 

  همچنین پنل پیامکی مخصوص نیز از سامانه پیامکی شرکت خریداری شود.متصل به اینترنت باشد. 

ز منوی محصوالت میتوان وارد سامانه پیامکی شد و ا   WWW.TAS.IR  تیزپرداز رایان نیک با مراجعه به سایت شرکت

 د. مطابق نمونه زیر:پیام کوتاه تیزپرداز را انتخاب کر گزینه ی سامانه

 

  

 
 مستقیما وارد سامانه پیام کوتاه شد.  SMS.TAS.IR  همچنین میتوان از طریق لینک

  



تیزپرداز حسابداری افزار نرم  

 

 صفحه 3 
 

 )نحوه فعالسازی ماژول پیامک(

 :نکات مهم برای فعالسازی ماژول

 در سامانه پیامکی ) پنل پیامکی ( و فعال نمودن آن*ثبت نام 

 *اطمینان از اتصال سیستم رایانه ای خود به شبکه اینترنت

 *تماس با شرکت و پرداخت هزینه ماژول 

سیستمهایی که با هم شبکه می باشند اگر خواسته شود تمامی آنها امکان توجه : باید برای هر سریال یک ماژول تهیه شود. 

 ارسال پیامک داشته باشند باید برای هر کدام هزینه ماژول پرداخت شده و کد آبونمان مخصوص به ماژول را دریافت نمایند

محل درج کد در    نمانبوآعملیات مدیریت قسمت  منوینرم افزار حسابداری در *دریافت کد ماژول و وارد کردن آن 

  آبونمان دریافتی 
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 صفحه 4 
 

 )دریافت و فعالسازی پنل پیامک(

 در سامانه : برای ثبت ناممراحل 

به دلیل نداشتن ورود به سامانه از طریق لینک های اعالم شده در باال ، رویت محصوالت و انتخاب پنل مورد نظر ) . 1

 (انتخاب شود ستاره به باالدو امکان اتصال پنل تک ستاره به ماژول پیامک ، 

 عبور جهت وارد شدن به پنل پیامکیکد کاربری و رمز در سامانه و دریافت تبت نام  .2

 وارد نمود.دیگری را کاربری نکته : اگر در زمان ثبت نام برای نام کاربری پیغام تکراری بودن مشاهده شود باید نام 
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 صفحه 5 
 

 پیامک( )نحوه فعالسازی پنل

 و کد کاربری و ورود به پنل مز عبور. وارد کردن ر3

 )کد کاربری و رمز عبور به شماره همراه ثبت نام کننده پیامک میشود(
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 صفحه 6 
 

 پیامک ( پنل)نحوه فعالسازی 

 پرداخت مبلغ تعرفه پنل از طریق منوی شارژ حساب.4

 قسمت ارسال مدارک بیان شده است( ارسال مدارک مربوط به دریافت پنل ) مدارک مورد نیاز در.5
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 صفحه 7 
 

 سامانه پیامک( به)اتصال ماژول  

 :پنل پیامکی بهاتصال ماژول برنامه 

فعال شده و  در برنامه دسترسی ماژول ،وارد کردن کد در قسمت آبونمانماژول از شرکت و مربوط به پس از دریافت کد آبونمان 

  .میدهد نشان غیرفعالوضعیت سامانه را  شود همانطور که مشاهده میشود  رویت می پایین منوی آنبا بازکردن 
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 صفحه 8 
 

 سامانه پیامک(به اتصال  ماژول )

نام کاربری و رمز  تنظیمات اتصال به سامانه پیام کوتاه شده و، وارد قسمت تنظیمات باید  اتصال ماژول به پنل برای فعال نمودن

از داخل پنل  د نموده و در آخر شماره اختصاصی راشماره همراه مدیریت را وار عبور خود را دقیق و به درستی وارد کرده و

میتوان از  ،ماره اختصاصی پنل پیامکی دریافت نشده. اگر هنوز شنمودو در قسمت شماره ارسال کننده سامانه وارد کرده یادداشت 

. اگر اتصال به اینترنت برقرار باشد ودقسمت خارج میش  این از وشماره های عمومی داخل پنل استفاده کرد. در آخر تایید را زده 

 شد. دمشاهده خواه ،وضعیت سامانه در صفحه اول فعال

 

  شماره های عمومی را میتوان در سامانه پیامک از طریق گزینه ی تست پیامک مشاهده کرد. *
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 صفحه 9 
 

 )تعریف الگوهای پیامک(

  معرفی الگوهای پیامکی :

معرفی سپس و ماتیتنظگوی پیامکی است. برای دسترسی به این قسمت واردلمعرفی و ایجاد امرحله بعدی برای ارسال پیامک 

باید هر پیامک مربوط به منوهای مختلف  در این قسمت برای.مشاهده خواهد شد. عرفی الگو صفحه م ،شده الگوی پیامکی جدید

  د.نموهمچنین باید برای مدیران و مشتریان الگوهای جداگانه ای تعریف  الگوی خاصی تهیه کرد.

 شود. میتعریف  تریانیک الگو جهت ارسال به مش ، رفروشبه عنوان مثال برای فاکتو

 .شودسپس فاکتور فروش انتخاب ن بازشود. آگو کلیک کرده تا فهرست لروی فلش کنار عنوان ا ()()

 .شود انتخاب انمشتریان و اگر برای مدیر است مدیر گزینه اگر الگو برای ارسال به مشتریان است  ()()

 که در نمونه مثالی ما پیامک مشتریان ثبت شده است.یقه خود کاربر ثبت میشود . لبه سنام الگو  ()()

به ارسال متن پیامی را که تمایل  ،این کار ابتداالگو میباشد. برای متن مهمترین قسمت در این بخش نوشتن  نوشتن متن الگو : ()()

 .شودیادداشت  آن است بر روی کاغذ

 ل :امث 

 نیکفروشگاه  شماصادر گردید باتشکر از خرید ریال برای شما    0222222))مشتری گرامی احمدی فاکتور فروش به مبلغ

 ((رایان

 شود.  شناسایی قسمتهای ثابت و متغیر  س از یادداشت متن پیام،پ

 نیکرایانباتشکر از خرید شما فروشگاه  -برای شماصادرگردید-ریال-به مبلغ–ثابت کلمات: مشتری گرامی در متن باال گزینه های 

 میباشد.  0222222فاکتور فروش و -متغیر: کلمات احمدی 

افزودن نماد گزینه مورد نظر قسمت پس از شناسایی، در الگوی متن قسمتهای ثابت را تایپ کرده و برای قسمتهای متغیر از 

 .شود انتخاببعد از آن انتخاب و افزودن نماد 
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 صفحه 10 
 

 . انتخاب شودنماد جمع فاکتور  ،و برای مبلغنماد نوع فاکتور ، فاکتور فروش برای ونماد نام خانوادگی شخص ، احمدیبرای  

 . گزینه ذخیره انتخاب شود ،برای ثبت الگو در آخر

 

 حذف الگو : 

 .و آن را حذف کرد انتخاب و الگوی مورد نظر ،الگو کافیست از داخل جدول باال برای حذف
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 صفحه 11 
 

 )تنظیمات ارسال پیامک برای مشتریان(

 تنظیمات ارسال:  

               برای مشتریان

تنظیمات  ،در تنظیماتمیبایست  برای این منظورپس از معرفی الگو برای قسمتهای مختلف باید تنظیمات ارسال فعال شود . 

 . راانتخاب نمود پیامک قسمت مورد نظر انتخاب وارسال پیامک برای مشتریان 

پس  .شود فاکتور فروش از داخل جدول انتخابنیز در این قسمت است  شدهدر ادامه مثال قبل چون الگوی فاکتور فروش ذخیره 

را در پایین جدول نشان میدهد . اگر گزینه همیشه تیک شود با ثبت فاکتور بدون هیچ پیغامی پیامک مربوط به آن ن آاز انتخاب 

 نماید . تیک شود پس از ثبت فاکتور اجازه ارسال پیامک را از کاربر دریافت می ،و اگر گزینه انتخابی ارسال میشود 

 انتخاب شود آخر تایید و درتنظیم نموده نیز به همین صورت را موارد دیگر 
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 صفحه 12 
 

 )تنظیمات ارسال پیامک برای مدیران(

 برای مدیران

 تنظیمات ارسال پیامک برای مدیران را باز کرده نام مدیر و سپس شماره همراه وی را نوشته و پیامک هر قسمت را که تمایل 

 .تیک نمایدبرای او ارسال شود  است 

وری اسناد پرداختنی با زمان فاکتور فروش ، فاکتور خرید ، یادآدر نمونه روبرو برای مدیر جناب کمالی پیامهای مربوط به 

 دآوری آن تیک شده است.ای

برای مدیران الگوی پیامکی تعریف شده باشدنمود قبل از تنظیم ارسال پیامک حتما توجه باید 
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 صفحه 13 
 

 )تنظیمات کلی ارسال پیامک(

 مات کلی:یتنظ

که پس  دربه جهت تنظیم ارسال یا عدم ارسال کل پیامها میباشد. در این قسمت میتوان تنظیم ک ،تنظیمات کلی در قسمت تنظیمات

 .موفق یا ناموفق را نمایش دهد، پیام های ارسال شده  ،از ارسال 

پیامک های  پیام مربوط به وضعیتفقط نمایش پیامک های ارسالی ناموفق تیک شده است . به این معنی که فقط  در نمونه زیر

 ارسال نشده را روی صفحه نمایش دهد.
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 صفحه 14 
 

 ) ارسال تکی پیامک(

 :ارسال تکی

اگر زمانی نیاز بود برای شخص خاصی پیام خاصی ارسال شود میتوان از قسمت ارسال تکی جهت سرعت و سهولت بیشتر 

 د.نموو هم از لیست اشخاص انتخاب نوشته استفاده نمود. در این قسمت هم میتوان شماره را دستی 

میشود هرچه  این مورد معموال برای زمانهایی است که نیاز ن را ارسال کند.آتا در زمان خودش  ن گزینه زمان دار را فعال کردمیتوا

 سریعتر پیام خاصی ارسال شود . مطابق نمونه ی زیر که کاالیی اشتباها فرستاده شده است.
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 صفحه 15 
 

 )ارسال انبوه پیامک(

 :رسال انبوها

یر باید الگویی جهت ارسال تعریف متغ . برای متندوارسال نمزمان دار و بدون زمان  ،متن ثابت و متغیربرای ارسال انبوه میتوان 

  .شده باشد

  الگوهایی در این جدول نمایش داده میشوند که عنوان آن اشخاص و مانده حسابها باشد.نکته :  
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 صفحه 16 
 

 )ارسال انبوه پیامک(

 میتوان د. در این قسمت نیزشوالگوی مد نظر از داخل جدول انتخاب  می بایستاگر چندین الگوی تعریف شده موجود است 

 تا در زمان خاصی به صورت خودکار پیام ارسال شود.  دادهنحوه ارسال را زماندار قرار 

( ، دستی ) تک تک ده باشندشماره هایی که در فایل تکست به صورت عمودی تایپ ش) شماره اشخاص را به سه صورت فایل

( یا حسابداری تیزپرداز یا حقوق و دستمزد تیزپرداز تلفنتر ( و یا دفتر تلفن )شماره های موجود در برنامه دفخود کاربر تایپ کند

 .شود اضافه به لیست را زده و شروع ارسال انتخاب  دکمه، د . پس از انتخابرانتخاب ک میتوان

باید . نمود را حذف ها ارسال اینبرای حذف ارسالها باید از داخل پنل  نوع ارسال زماندار قرار داده شدهاگر  باید توجه نمود 

 وارد شده و دستور ارسال را حذف کند.  از منوی ارسال زماندارکاربر وارد پنل شده و 

تمامی شماره ها به  ،هدپس از وارد کردن شماره های دلخواه از طریق یکی از روش های باال گزینه اضافه به لیست را انتخاب کر

 نمود تا پیامک ها ارسال شود . کافیست گزینه شروع ارسال را انتخاب می شود.منوی پایین وارد 
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 صفحه 17 
 

 ) دریافت گزارش ارسال پیامها(

 :گزارشات 

گزارش ارسالها را میتوان براساس بازه ی زمانی یعنی از تاریخ تا تاریخ دریافت نمود و همچنین گزارشی بر اساس ارسال به 

جستجو را انتخاب و گزارش رویت شخصی خاص یا شماره ی خاص را دریافت کرد . پس از انتخاب گزینه مورد نظر کلید 

  میشود .

 در نمونه پایین گزارش براساس از تاریخ تا تاریخ نمایش داده شده است.

  


