آموزش نرم افزار
ارسال دریافت پیام کوتاه
امگا

در این بخش ابتدا به پوشه نرم افزار ارسال اس ام اس امگا وارد شوید .
در این پوشه فایلی به نام  connectوجود دارد لطفا فایل را باز کنید .
اگر فایل غیر قابل شناسایی بود فایل را با  Notepadباز کنید .

در این قسمت اتصال نرم افزار را به پایگاه داده و قفل معرفی می کنیم
 : Database -1نام پایگاه داده را باید بنویسید بطور معمول نام پایگاه داده  omegadbمی باشد.
 : ServerName -2آدرس  IPسرور که پایگاه داده در آنجا می باشد (برای سیستم های شبکه)
 : Dongleserver -3در این قسمت اگر قفل سخت افزاری در همان سرور نصب شده است  IPآن سیستم را وارد میکنید
(برای سیستم های شبکه)
نکته  :این قسمت در دستگاه های شبکه و ویندوز  64bitالزامی می باشد .

در صورتی که سیستم شما تک کاربره می باشد یا نرم افزار را در سرور نصب کرده اید نیازی نیست از روش باال استفاده کنید

 -1در این قسمت ( .نقطه) بنویسید  -2در این قسمت هم مثل شماره یک ( .نقطه) بنویسید

برای آنکه وارد سیستم پیامک شوید باید از همان نام کاربری نرم افزار امگا استفاده کنید .
نکته ( باید توجه داشته باشید که دسترسی قسمت ارتباطات را به کاربر بدهید اگر از نام کاربری  Adminاستفاده می کنید این نام
کاربری بطور پیش فرض دارای این دسترسی می باشد )
کد کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و سپس ورود را بزنید .

معرفی بخش های برنامه :
 -1پیامک هایی که برای شما ارسال می شود در این قسمت نمایش داده می شود
 -2پیامک هایی که شما ارسال می کنید در این قسمت نمایش داده می شود
 -3پیامک هایی که ارسال نشده است و در انتظار ارسال می باشد در این قسمت نمایش داده می شود
 -4اگر تیک روشن بر روی این قسمت فعال باشد به این معنی می باشد که شما از سیستم  GSMخط فرکانسی استفاده می
کنید
 -5اگر تیک روشن بر روی این قسمت فعال باشد به این معنی که از طریق سیستم وب سرویس یا شماره های اینترنتی
استفاده می کنید
 -6این قسمت برای تنظیمات کلی نرم افزار ارسال و دریافت اس ام اس امگا می باشد

 -1صفحه تنظیمات .
 -2اگر تیک بر روی این قست روشن باشد سیستم پیامکی از فرکانس  GSMمخابراطی استفاده میشود.
 -3اگر شما میخواهید از چند خط  GSMاستفاده کنید تیک چند ورودی را زده و روی این قسمت کلیک کرده و تمامی زیر
مجموعه های بعدی هم مربوط به این قسمت باید تغیر دهید .
 -4شماره  COMمورد نظر خود که اطالعات مربوط به آن می باشد را مشخص کنید.
 -5اگر میخواهید این خط فعال باشد گزینه  Activeرا مشخص کنید .

 -1اگر این گزینه را روشن کنید سیستم اس ام اس وب سرویس فعال می شود
 -2برای تنظیمات بر روی این قسمت کلیک کنید
 -3نام کاربری پنل اس ام اس خود را وارد کنید
 -4رمز کاربری پنل اس ام اس خود را وارد کنید
 -5شماره پیامک خود را وارد کنید
 -6نام شرکت ارائه دهنده سرویس پیامک را انتخاب کنید
 -7اگر می خواهید بعد از باز شدن برنامه پیامها اتومات ارسال شود این گزینه را انتخاب کنید
 -8و در آخر تایید را بزنید تا تنظیمات شما ذخیره شود

در آخر ارسال را بزنید تا پیام ها به صورت اتومات به اپراتور ارسال شود .

