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 :در این راهنمافهرست مطالب مندرج 

 ارسال و دریافت -1

 دریافت لیست خطوط ارسال پیامک 

 ارسال پیامک 

 دریافت وضعیت پیامهای ارسال شده 

 دریافت اطالعات پیامهای ارسال شده 

 دریافت اطالعات پیامهای دریافت شده 

  پیامک  دریافت شناسه ارسالBatchKey 

  پیامک با استفاده از شماره خط اختصاصیارسال 

  ه خط و دریافت شناسه رز شماپیامک با استفاده اارسالBatchKey 

  اطالعات وضعیت پیامکهای ارسالی با استفاده از دریافتID پیامک ارسال شده 

 پیامک های دریافتی با استفاده از آخرین ریافت دID 

 العات پیامک های حذف شدهدریافت اط 

 دریافت اطالعات تمامی پیامک ها 

  روزانهبه صورت درج ارسال زماندار 

 درج ارسال زماندار به صورت هفتگی 

  ماهیانهبه صورت درج ارسال زماندار 

 حذف یک ارسال زماندار 

 دریافت اطالعات ارسال های زماندار 

  ه ایمنطقارسال درج 

 دریافت لیست شاخه های موجود در بانک هدفمند 

 دریافت لیست شرطهای مجاز برای ارسال هدفمند 

 دریافت نحوه های ارسال در ارسال هدفمند 

 

 دفترچه تلفن -2

 اضافه کردن یک مخاطب 

 ویرایش کردن یک مخاطب 

 حذف کردن یک مخاطب 

 درج گروه مخاطبین جدید 

 ویرایش گروه مخاطبین 
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 حذف گروه مخاطبین 

 دریافت اطالعات مخاطبین یک کاربر 

 دریافت اطالعات یک گروه مخاطب 

 دریافت اطالعات یک مخاطب با شناسه 

 چک کردن وجود و یا عدم وجود یک شماره در دفترچه تلفن 

 دریافت شناسه مخاطب توسط موبایل و شناسه گروه 

 دریافت گروه مخاطبین یک کاربر 

 

 تیکت ها -3

 درج تیکت جدید 

  تیکتهای ارسالیتعداد دریافت 

 دریافت اطالعات تیکتهای ارسالی 

 دریافت تعداد تیکتهای دریافتی 

 دریافت اطالعات تیکتهای دریافتی 

 دریافت تمام حالتهای یک تیکت 

 دریافت تمامی اولویتهای یک تیکت 

 دریافت تمامی وضعیتهای یک تیکت 

 پاسخگویی به یک تیکت 

 

 کاربران -4

 ثبت کاربر جدید 

 فعال نمودن کاربر 

 رفعال نمودن کاربرغی 

 ویرایش یک کاربر 

 افزایش اعتبار کاربر 

 دریافت اطالعات یک کاربر 

 دریافت تراکنشهای مالی کاربر 

 دریافت اطالعات تمامی استانها 

 دریافت شهرهای یک استان 

 دریافت اطالعات تعرفه های ارسال 
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 ای ارسال یک گروه کاربریدریافت اطالعات تعرفه ه 

 دریافت اطالعات تمامی گروههای کاربری 

 جست و جوی کاربران زیرمجموعه 

 دریافت اطالعات طریقه آشنایی کاربران 
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: با توجه به اینکه هر کاربر می تواند چندین خط برای ارسال و دریافت پیامک به ساامانه خاود  ارسال پیامکدریافت لیست خطوط  : 1-1

 اختصاص دهد ، لذا قبل از انجام هر ارسالی باید شماره مورد نظری را که قصد ارسال و یاا دریافات پیاماک از را را داریاد مناخی نماییاد. در

 نجام نمی شود.رسال و یا دریافت پیامک با موفقیت اصورتی که این پارامتر منخی ننود ا

 

رای در صورتی که قصد ارسال پیامک از سامانه را داشته باشید می توانید از این متد استفاده نمایید. توجاه داشاته باشاید با:  ارسال پیامک:  1-2

 .این متد استفاده نمود اندار و یا ارسال منطقه ای نمی تواا ازارسال زم

 

GetSMSLines 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 
 

password string کلمه عبور در سامانه 
 

message string 

ر به کاربر طریق این پارامتدر صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 = کاربر دارای خط نمی باشد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by refrence 

 : می باشد به شرح زیر  SmsLineNumberآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی ام پراپرتین

ID int شناسه خط ارسال و دریافت پیامک 
 

LineNumber long شماره خط ارسال و دریافت پیامک 
 

SendMessage 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 mobileNo long شماره موبایل دریافت کننده پیامک 

 messageBody string متن پیامک 

 sendDateTime DateTime تاریخ ارسال 

 lineNumberID int شناسه خط ارسال کننده پیامک 

 isFlash bool تعیین کننده فلش بودن پیامک 

 
message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 که برابر شناسه پیامهای ثبت شده می باشد. longآرایه ای از نوع   : خروجی متد
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این متد برای چک کردا وضعیت پیامک پس از ارسال شدا را به کار می رود. توجه داشته :  دریافت وضعیت پیامکهای ارسالی : 1-3

 دقیقه پس از ارسال شدا را چک نمایید. 5داقل باشید که برای دریافت نتیجه بهتر، سعی کنید وضعیت پیام را ح

 

 

GetSentMessageStatus 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 
requestedPageNumber int 

شماره صفحه درخواست شده از لیست 

 پیامها

 sendDateTime DateTime زمان ارسال پیامک  

rowsPerPage int 
تعداد ردیف های موجود در یک 

 صفحه از لیست

 countOfAll int تعداد کل پیامک ها by refrence 

message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن 

طریق این پارامتر به خطای مربوطه، از 

 کاربر اطالعرسانی میشود.

 شرح زیر می باشد:ه ر بمقادیر پارامت

سامانه = نام کاربری یا کلمه عبور -1

 .اشتباه وارد شده است

null .خطای پیش بینی نشده = 

by refrence 

 : می باشد به شرح زیر SentSmsDetailsآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID long دهشناسه پیامک ارسال ش 

 MobileNo string شماره موبایل دریافت کننده پیامک 

 SendDateTime string زمان ارسال پیامک 

 

DeliveryStatus string 

که به شرح زیر  وضعیت تحویل پیامک

اطالعات -2منتظر ارسال  -1می باشد: 

رسیده به  -3دقیقی دریافت نشد 

 -5نرسیده به مخابرات  -4مخابرات 

نرسیده به گوشی  -6 رسیده به گوشی

بروز  -8در صف ارسال به مخابرات  -7

لیست سیاه  -9خطا در دلیوری 

 مخابراتی

 SmsMessageBody string متن پیامک 
 

SendIsErronous Boolean 
مشخص کننده وضعیت موفق بودن 

  پیامک

DeliveryStatusFetchError String شناسه خطای دلیوری  

NeedsReCheck Boolean نهایی بودن یا نبودن وضعیت دلیوری  

DeliveryStateID int شناسه وضعیت دلیوری  
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از طریق این متد می توانید اطالعات پیامهایی را که از طریق سامانه ارساال کارده ایاد در :  دریافت اطالعات پیامهای ارسال شده:  1-4

 یک محدوده زمانی منخی دریافت نمایید.

: از طریق این متد قادر به دریافت پیامکهایی می باشید که از طریق سامانه دریافات کارده  ی دریافت شدهدریافت اطالعات پیامها:  1-5

 مک تنها با منخی نمودا بازه زمانی امکاا پذیر می باشد.اید. توجه داشته باشید که دریافت پیا

GetSentMessages 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان وماننام آرگ

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 fromDate DateTime شروع محدوده تاریخی پیامک های ارسال شده 

 toDate DateTime پایان محدوده تاریخی پیامک های ارسال شده 

 

message string 

طا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به در صورت خ

 عرسانی میشود.کاربر اطال

 شرح زیر می باشد: همقادیر پارامتر ب

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 می باشد : ح زیربه شر SentMessageآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه پیامک ارسال شده 

 lineNumber string خط ارسال کننده پیامک 

 SmsMessageBody string متن پیامک 

 MobileNo string شماره موبایل دریافت کننده پیامک 

 SendDateTime string زمان ارسال پیامک 

 ToBeSentAt string ارسال شده در زمان 

 NativeDeliveryStatus string 
  TypeOfMessage string نوع پیامک 
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مای را داشاته باشاید  Batchkeyدر صورتی که قصد ارسال پیامک و دریافت شناساه :  Batchkey شناسهو دریافت ارسال پیامک :  1-6

 می باشد. صفحه به صفحه مناسبترمتد برای دریافت وضعیت دلیوری به صورت این توانید از این متد استفاده نمایید. 

GetReceivedMessages 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 fromDate DateTime شروع محدوده تاریخی پیامک های دریافت شده 

 toDate DateTime پایان محدوده تاریخی پیامک های دریافت شده 

 

Message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  ReceivedMessageآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Long شناسه پیامک دریافت شده 

 lineNumber string خط دریافت کننده پیامک 

 SmsMessageBody string متن پیامک 

 MobileNo string شماره موبایل ارسال کننده پیامک 

 ReceivedDateTime string زمان دریافت پیامک 

 LatinReceiveDateTime DateTime )زمان دریافت پیامک )میالدی  

TypeOfMessage string نوع پیامک 
 

SendMessageWithBachKey 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 Isflash Boolean  کننده فلش بودن پیامکتعیین 

 MessageBody String  پیامک ارسالیمتن 

 MobileNo Long  کهای دریافت کننده پیامشماره  

sendDateTime DateTime  ارسال پیامکزمان  

Message String 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 که برابر شناسه پیامهای ثبت شده می باشد. longآرایه ای از نوع    : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

Batchkey GUID  شده ارسالشناسه پیامک By 
refrence 
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وا داشتن شناسه خط ارسال کنناده و اساتفاده مساتقیم از بددر صورتی که قصد ارسال پیامک : با استفاده از شماره خط ارسال پیامک :  1-7

 می توانید از این متد استفاده نمایید.  را داشته باشیدخط اختصاصی خود 

وا داشتن شناسه خط بددر صورتی که قصد ارسال پیامک :  Batchkey شناسهو دریافت با استفاده از شماره خط ارسال پیامک  : 1-8

متد این می توانید از این متد استفاده نمایید. را داشته باشید  Batchkeyو دریافت شناسه ارسال کننده و استفاده مستقیم از خط اختصاصی خود 

 می باشد. صفحه به صفحه مناسبتربرای دریافت وضعیت دلیوری به صورت 

SendMessageWithLineNumber 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName String نام کاربری در سامانه 

 password String کلمه عبور در سامانه 

 lineNumber String  فرستنده پیامکشماره 

 Messages String  پیامک ارسالیمتن 

 MobileNos Long  کهای دریافت کننده پیامشماره  

sendDateTime DateTime  ارسال پیامکزمان  

Message String 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 که برابر شناسه پیامهای ثبت شده می باشد. longآرایه ای از نوع    : خروجی متد
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 IDا وضعیت پیامک پس از ارسال شدا را از طریق این متد برای چک کرد:  IDدریافت وضعیت پیامکهای دریافت شده از طریق  : 1-9

دقیقه پس از ارساال شادا را چاک  5پیامک به کار می رود. توجه داشته باشید که برای دریافت نتیجه بهتر، سعی کنید وضعیت پیام را حداقل 

 نمایید.

SendMessageWithLineNumberAndBatchKey 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName String نام کاربری در سامانه 

 password String کلمه عبور در سامانه 

 lineNumber String  فرستنده پیامکشماره 

 Messages String  پیامک ارسالیمتن 

 MobileNos Long  کهای دریافت کننده پیامشماره  

sendDateTime DateTime  ارسال پیامکزمان  

Message String 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 که برابر شناسه پیامهای ثبت شده می باشد. longآرایه ای از نوع    : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

Batchkey GUID  شده ارسالشناسه پیامک By 
refrence 

GetSentMessageStatusByID 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 messageID Long ID پیامک ارسال شده مورد نظر 

 

Message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده استام کاربری یا کلمه عبور = ن -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر GetSentMessageStatusByIDResult آرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Long  ارسال شدهشناسه پیامک 

 MobileNo string خط دریافت کننده پیامک 

 SendDateTime string متن پیامک 

 DeliveryStatus string شماره موبایل ارسال کننده پیامک 

 SMSMessageBody string زمان دریافت پیامک 

 SendIsErronous Boolean )زمان دریافت پیامک )میالدی  

DeliveryStatusFetchError String کنوع پیام 
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: شما می توانید به جای دریافت اطالعات پیامکهای دریافت شاده بار  IDدریافت اطالعات پیامهای دریافت شده بر اساس آخرین :  1-11

، پیامهای دریافت شده پس از را به شما ارائه می  IDاستفاده نمایید. به این ترتیب با دادا رخرین  پیامک دریافت شده IDاساس تاریخ از رخرین 

 شود.

و به بخش  الی ها و یا دریافتی ها حذف نموده باشیدرسدر صورتی که پیامکی را از بخش ا:  دریافت اطالعات پیامکهای حذف شده:  1-11

 پیامهای حذف شده منتقل شده باشد از طریق این متد و در یک بازه زمانی منخی می توانید پیام ها را دریافت نمایید.

NeedsReCheck Boolean نهایی بودن و یا نبودن وضعیت پیامک  

DeliveryStateID Int شناسه وضعیت دلیوری  

GetReceivedMessageByLastMessageID 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 lastMessageID long شروع محدوده تاریخی پیامک های دریافت شده 

 

Message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  ReceivedMessageآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه پیامک دریافت شده 

 lineNumber string خط دریافت کننده پیامک 

 SmsMessageBody string متن پیامک 

 MobileNo string شماره موبایل ارسال کننده پیامک 

 ReceivedDateTime string زمان دریافت پیامک 

 LatinReceiveDateTime DateTime )زمان دریافت پیامک )میالدی  

TypeOfMessage string نوع پیامک 
 

GetTrashedMessages 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 fromDate DateTime شروع محدوده تاریخی پیامک ها 

 toDate DateTime پایان محدوده تاریخی پیامک ها 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 شرح زیر می باشد:مقادیر پارامتر با 

by 
refrence 
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با استفاده از این متد قادر خواهید بود پیامکهای سامانه خود را بدوا در نظر گرفتن اینکاه ناوآ را :  پیامکها دریافت اطالعات تمامی:  1-12

 ری می باشد.ارسالی و یا دریافتی است ، دریافت نمایید. توجه داشته باشید که درج بازه زمانی در این متد اجبا

 یین نمایید.تع ه به صورت روزانه انجام می شود ،به وسیله این متد می توانید ارسالهای زمانداری را ک:  درج ارسال زماندار روزانه:  1-13

 

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

 می باشد : به شرح زیر  TrashedMessageآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Long شناسه پیامک 

 lineNumber String خط ارسال کننده و دریافت کننده پیامک 

 SmsMessageBody String متن پیامک 

 MobileNo String شماره موبایل دریافت کننده و ارسال کننده پیامک 

 SendDateTime String زمان ارسال و دریافت پیامک 

 ToBeSentAt String ارسال شده در زمان 

 NativeDeliveryStatus String 
  TypeOfMessage String نوع پیامک 

 

GetAllMessages 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 fromDate DateTime شروع محدوده تاریخی پیامک ها 

 toDate DateTime پایان محدوده تاریخی پیامک ها 

 

message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 رسانی میشود.اطالعکاربر 

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر  AllMessageآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه پیامک 

 lineNumber string خط ارسال کننده و دریافت کننده پیامک 

 SmsMessageBody string متن پیامک 

 MobileNo string شماره موبایل دریافت کننده و ارسال کننده پیامک 

 SendDateTime string زمان ارسال و دریافت پیامک 

 ToBeSentAt string ارسال شده در زمان 

 NativeDeliveryStatus string 
  TypeOfMessage string نوع پیامک 
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 خواهید بود که به صورت هفتگی ارسال می شود. ی: به وسیله این متد قادر به تعریف ارسال زماندار درج ارسال زماندار هفتگی:  1-14

SaveNewSchedulSendSms_Daily 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

DailyScheduleSend 
 

که دارای پراپرتی های  ScheduleSend_Dailyآبجکتی از کالس 

 زیر می باشد : 

ID  شناسه ارسالی که مورد ویرایش می باشد. اگر قصد افزودن دارید :

 را استفاده نمایید. -1مقدار 

MessageBody .متن پیامک را مشخص می کند : 

FromDate .تاریخ شروع ارسال زماندار را مشخص می کند : 

ToDate .تاریخ اتمام ارسال زماندار را مشخص می کند : 

IsFlash لش نبودن پیامک را مشخص می کند.: فلش بودن و یا ف 

Time .زمان ارسال پیامک را مشخص می کند : 

SmsLineID .خطی که ارسال را انجام می دهد را مشخص می کند : 

MobileNumbers  از شماره تلفنها که پیام به آنها ارسال ای : آرایه

 می شود را مشخص می کند.

 

message string 
طریق این پارامتر به ن خطای مربوطه، از در صورت خطا، کد خطا یا مت

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  long آرایه ای از نوع:  خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -1 

 

 نه اشتباه وارد شده استنام کاربری یا کلمه عبور ساما

 عدد صحیح 
 

 کدرهگیری
 

SaveNewSchedulSendSms_weekly 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string کاربری در سامانه نام 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

weeklyScheduleSend 
 

که دارای پراپرتی های  ScheduleSend_Dailyبجکتی از کالس آ

 زیر می باشد : 

ID  شناسه ارسالی که مورد ویرایش می باشد. اگر قصد افزودن دارید :

 را استفاده نمایید. -1مقدار 

MessageBody پیامک را مشخص می کند. : متن 

FromDate .تاریخ شروع ارسال زماندار را مشخص می کند : 

ToDate .تاریخ اتمام ارسال زماندار را مشخص می کند : 

IsFlash .فلش بودن و یا فلش نبودن پیامک را مشخص می کند : 

Time .زمان ارسال پیامک را مشخص می کند : 

SmsLineID  می دهد را مشخص می کند.: خطی که ارسال را انجام 
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 : به وسیله این متد می توانید ارسالهای زماندار ماهیانه را تعریف نمایید. درج ارسال زماندار ماهیانه:   1-15

MobileNumbers  آرایه از شماره تلفنها که پیام به آنها ارسال می :

 شود را مشخص می کند.

Saturday ارسال و یا عدم ارسال در روز شنبه : 

Sunday ارسال و یا عدم ارسال در روز یکشنبه : 

Monday ارسال و یا عدم ارسال در روز دوشنبه : 

Tuesday  یا عدم ارسال در روز سه شنبه: ارسال و 

Wednesday ارسال و یا عدم ارسال در روز چهارشنبه : 

Thursday ارسال و یا عدم ارسال در روز پنجشنبه : 

Friday ارسال و یا عدم ارسال در روز جمعه : 

message string 
این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق 

 رسانی میشود.عکاربر اطال
by 

refrence 

 می باشد: به شرح زیر  long آرایه ای از نوع:  خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -1 
 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 عدد صحیح 
 

 هفته ای _سال زماندار شماره شناسه ار
 

SaveNewSchedulSendSms_Monthly 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string لمه عبور در سامانهک 

 

monthlyScheduleSend 
 

که دارای پراپرتی های  ScheduleSend_Dailyبجکتی از کالس آ

 زیر می باشد : 

ID  شناسه ارسالی که مورد ویرایش می باشد. اگر قصد افزودن دارید :

 را استفاده نمایید. -1مقدار 

MessageBody .متن پیامک را مشخص می کند : 

FromDate ریخ شروع ارسال زماندار را مشخص می کند.: تا 

ToDate .تاریخ اتمام ارسال زماندار را مشخص می کند : 

IsFlash .فلش بودن و یا فلش نبودن پیامک را مشخص می کند : 

Time .زمان ارسال پیامک را مشخص می کند : 

SmsLineID .خطی که ارسال را انجام می دهد را مشخص می کند : 

MobileNumbers از شماره تلفنها که پیام به آنها ارسال  ای : آرایه

 می شود را مشخص می کند.

Month01 ارسال یا عدم ارسال در ماه فروردین : 

Month02 ارسال و یا عدم ارسال در ماه اردیبهشت : 

Month03 ارسال و یا عدم ارسال در ماه خرداد : 

Month04 ارسال و یا عدم ارسال در ماه تیر : 

Month05 ارسال و یا عدم ارسال در ماه مرداد : 
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ستفاده از این متد قادر خواهید بود ارسال زماندارهایی را که از قبل تعریف کرده اید را بدوا توجاه باه ناوآ را : با ا حذف ارسال زماندار :  1-16

 حذف نمایید.

Month06 ارسال و یا عدم ارسال در ماه شهریور : 

Month07 ارسال و یا عدم ارسال در ماه مهر : 

Month08 ارسال و یا عدم ارسال در ماه آبان : 

Month09 ارسال و یا عدم ارسال در ماه آذر : 

Month10 ارسال و یا عدم ارسال در ماه دی : 

Month11 ارسال و یا عدم ارسال در ماه بهمن : 

Month12 ارسال و یا عدم ارسال در ماه اسفند : 

DayOfMonth .روز ارسال در ماه را مشخص می نماید : 

message string 
طریق این خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از  بروز در صورت

 رسانی میشود.پارامتر به کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  long  آرایه ای از نوع : ی متدخروج

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -1 

 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 عدد صحیح 
 

 کدرهگیری
 

DeleteSchedulSendSms 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 scheduleSendSmsID int شناسه ارسال پیامک زماندار 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

null ی پیش بینی نشده.= خطا 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  long  آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 
-2 

 

کاربر مجاز به حذف نمی باشد.کاربر ارسال کننده این پیامک زماندار 

 نبوده است

 -1 

 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 0 
 

 عملیات با موفقیت انجام شد
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با استفاده از این متد قادر به دریافت اطالعات ارسالهای زمانداری کاه از قبال در ساامانه درج :  دریافت اطالعات ارسالهای زماندار :  1-17

 شده است خواهید بود.

 د از این متد استفاده نمایید.برای ارسال به بانکهای شماره ای که بر روی سامانه وجود دارد می توانی:  : درج ارسال منطقه ای  1-18

GetListOfScheduleSends 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 باشد:مقادیر پارامتر با شرح زیر می 

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است. -1

 = پیامکی جهت ارسال زماندار وجود ندارد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  ScheduleSend:  آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات شرح پراپرتی نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID long شناسه ارسال پیامک زماندار 

 SmsMessageBody string متن پیامک زماندار 

 FromDate string شروع محدوده تاریخی برای ارسال پیامک زماندار 

 ToDate string پایان محدوده تاریخی برای ارسال پیامک زماندار 

 SmsLineID int شناسه خط ارسال کننده پیامک 

 IsFlash string تعیین کننده فلش بودن پیامک 

 Time string تعداد دفعات ارسال در بازه زمانی 

 SmsSendTypeID string شناسه نوع ارسال پیامک 

 SmsSendTypeName string نام نوع ارسال پیامک 
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 می شود: سامانه از این متد استفاده موبایل موجود در بانکهایاز لیست  : برای اطالآ : دریافت لیست شاخه های موجود در سامانه 1-19

SendToParish 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 smsLineID int شناسه خط ارسال کننده پیامک 
 

SendCount int تعداد ارسال 

 sendMethodID int سه روش ارسالشنا 

 startAt int 
  fromNumber long شروع ارسال از چندمین شماره لیست بانک اطالعاتی 

 toNumber long پایان ارسال به چندمین شماره لیست بانک اطالعاتی 

 filterID int 
  filterValue long 

  messageBody string متن پیامک 

 parishID int ییشناسه منطقه جغرافیا 

 sendSince DateTime شروع ارسال از محدوده تاریخی 

 isFlash bool تعیین کننده فلش بودن پیامک 

 
message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 باشد : می به شرح زیر int آرایه ای از نوع:  خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -1 
 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 عدد صحیح 
 

 شماره شناسه ارسال منطقه جغرافیایی
 

GetBranches 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 ParentBranchID int اسه مخاطبنش 
 

message string 

طریق این پارامتر به ت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از در صور

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : یربه شرح ز  Branchآرایه ای از نوع  : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه منطقه 

 ParentID int شناسه منطقه باالسری 
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که بارای اعماال شارر در زمااا برای اطالآ از شرطهای مجاز در قسمت ارسال هدفمند :  دریافت لیست شرطهای مجاز هدفمند : 1-21

 از این متد استفاده می شود.ال استفاده می شود ارس

 در بخش ارسال هدفمند از این متد استفاده می شود. ارسالبرای اطالآ از نحوه های :  دریافت متدهای ارسال در ارسال هدفمند:   1-21

مخاطب جدید در دفترچه تلفن سامانه به همراه تمامی اطالعات از این متد استفاده می شود. توجه داشته : برای درج : درج مخاطب جدید   1-22

 ج کرده باشید.باشید که قبل از درج مخاطب می بایست حداقل یک گروه مخاطب در دفترچه تلفن خود در

BranchName string نام منطقه 
 

GetSendToBranchFilterConditions 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

ین پارامتر به ز طریق ادر صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، ا

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عبور سامانه  -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر  SendToBranchFilterConditionsآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه فیلتر ارسال به منطقه 

 FilterConditionName string نام فیلتر ارسال به منطقه 
 

GetSendToBranchesSendMethods 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 یر پارامتر با شرح زیر می باشد:مقاد

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر  SendToBranchSendMethodsآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Int ناسه نوع ارسالش 

 SendMethodName string مقدار نوع ارسال 
 

AddNewContact 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان
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 مخاطب درج شده در دفترچه تلفن استفاده می شود. یک : از این متد برای ویرایش و اصالح : ویرایش مخاطب دفترچه تلفن  1-23

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactCategoryID int شناسه گروه مخاطبین در سامانه 
 

firstName string نام مخاطب جدید 

 lastName string م خانوادگی مخاطب جدید نا 

 mobile long  شماره موبایل مخاطب جدید 

 phoneNumber long  شماره تلفن مخاطب جدید 

 fax long  شماره دورنگار مخاطب جدید 

 address string  آدرس مخاطب جدید 

 email string  پست الکترونیکی مخاطب جدید 

 birthDate DateTime دید تاریخ تولد مخاطب ج 

 contactOccasionDate1 DateTime?  تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate2 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate3 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate4 DateTime? جدید تاریخ مناسبتی مخاطب nullable 

contactOccasionDate5 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate6 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate7 DateTime?  تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate8 DateTime? بتی مخاطب جدید تاریخ مناس nullable 

contactOccasionDate9 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

contactOccasionDate10 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید nullable 

message string 
در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 یشود.کاربر اطالع رسانی م
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  int آرایه ای از نوع :  خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -3 

 

 مخاطبی با شماره موبایل وارد شده قبال در مخاطبین ثبت شده است

 -1 
 

 عبور سامانه اشتباه وارد شده است نام کاربری یا کلمه

 عدد صحیح 
 

 شناسه مخاطب جدید در سامانه 
 

EditContact 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactCategoryID Int? شناسه گروه مخاطبین در سامانه nullable 

searchPhrase string واژه ای جهت جست و جو در لیست مخاطبین یک کاربر 

 
message string 

ق این پارامتر در صورت خطا، کد خطا و یا متن خطای مربوطه، از طری

  به کاربر اطالعرسانی می شود
By 

refrence 
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 : در صورتی که نیاز به حذف یک مخاطب از دفترچه تلفن سامانه خود داشتید می توانید از این متد استفاده نمایید. حذف مخاطب:   1-24

 می باشد : به شرح زیر  Contacts آرایه ای از نوع :  خروجی متد

 توضیحات شرح پراپرتی نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Int مورد نظر شناسه مخاطب 

 ContactFirstName String مورد نظر نام مخاطب 

 ContactLastName String مورد نظر نام خانوادگی مخاطب 

 ContactPhone Long مورد نظر شماره تلفن مخاطب 
 

ContactMobile Long مورد نظر شماره موبایل مخاطب  

ContactFax Long مورد نظر شماره دورنگار مخاطب  

ContactCategoryID Int مورد نظر شناسه گروه مخاطبین مخاطب  

ContactAddress String مورد نظر درس مخاطبآ  

ContactBirthDate Datetime? مورد نظر تاریخ تولد مخاطب Nullable? 

ContactEmail String مورد نظر پست الکترونیک مخاطب  

ContactOccationDate1 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate2 DateTime? مورد نظر بتاریخ مناسبتی مخاط Nullable? 

ContactOccationDate3 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate4 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate5 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate6 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate7 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate8 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate9 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate10 DateTime? مورد نظر تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

DeleteContact 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactID int شناسه مخاطب 
 

message string 
در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 کاربر اطالع رسانی میشود.
by 

refrence 

 می باشد : ه شرح زیرب  int آرایه ای از نوع:  خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -2 

 

 مخاطب مورد نظر وجود ندارد

 -1 
 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 0 
 

 عملیات با موفقیت انجام شد
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: برای درج و ثبت یک گروه مخاطب جدید می توانید از این متد استفاده نمایید. گروه مخاطب را باید  دیددرج یک گروه مخاطب ج:   1-25

 حتما قبل از درج مخاطب جدید ایجاد نمایید.

اشته باشید مای بایسات از ایان متاد : در صورتی که تمایل به ویرایش یک گروه مخاطب درج شده در سامانه د ویرایش گروه مخاطب:   1-26

 استفاده نمایید.

توجاه  ب خاص داشتید می توانید از این متد اساتفاده نماییاد.: در صورتی که تمایل به حذف یک گروه مخاط : حذف یک گروه مخاطب  1-27

 را را حذف نمایید.داشته باشید که برای حذف گروه مخاطب باید ابتدا شماره های زیرمجموعه 

AddContactCategory 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 CategoryName String نام گروه مخاطبین جدید  

Message String 
در صورت بروز خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه ، از طریق این 

 پارامتر به کاربر اطالعرسانی می شود.
By 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  intآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 

 

اطالعرسانی  message، متن خطا در پارامتر ی پیش بینی نشدهخطا

 .می شود

 -1 
 

 نام کاربری و یا رمزعبور سامانه اشتباه وارد شده است.
 

  شناسه گروه مخاطبین  عدد صحیح

EditContactCategory 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactCategoryID Int شناسه گروه مخاطبین پس از ویرایش  

contactCategoryName String نام گروه مخاطبین پس از ویرایش  

Message String 
در صورت بروز خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه ، از طریق این 

 پارامتر به کاربر اطالعرسانی می شود.
By 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  intآرایه ای از نوع   : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 

 

 messageی پیش بینی نشده ، متن خطا در پارامتر خطا

 اطالعرسانی می شود.

  گروه مخاطبین مورد نظر وجود ندارد.  2- 

-1 
 

 نام کاربری و یا رمزعبور سامانه اشتباه وارد شده است.
 

  عملیات با موفقیت انجام شد.  0
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یاک  : با استفاده از این متد می توانید اطالعات تمامی مخاطبین درج شده در دفترچاه تلفان : دریافت اطالعات مخاطبین یک کاربر  1-28

 کاربر را مناهده نمایید.

DeleteContactCategory 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactCategoryID int  شناسه گروه مخاطبین 
 

message string 
طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  int آرایه ای از : خروجی متد

 مقدار
 

 تتوضیحا شرح 

-10 
 

اطالع  messageخطای پیش بینی نشده. متن خطا در پارامتر 

 رسانی می شود

 -4 

 

 گروه مخاطبین مورد نظر وجود ندارد

 
-3 

 

گروه مخاطبین مورد نظر دارای گروه زیر مجموعه می باشد ، لطفا ابتدا 

 گروه مخاطبین زیر مجموعه را حذف نمایید

 
-2 

 

مخاطب می باشد، لطفا ابتدا مخاطبین گروه مخاطبین مورد نظر دارای 

 گروه را حذف نمایید

 -1 
 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 0 
 

 عملیات با موفقیت انجام شد
 

GetContactsOfAUser 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 
contactCategoryID String 

شناسه گروه مخاطبن جهت جستجو، جهت جستجوی تمام گروهها ، 

  را استفاده نمایید. nullمقدار 

serachPhrase String 

عبارت مورد جستجو جهت در نام ، نام خانوادگی و شماره تماس 

مخاطبین ، جهت جستجوی تمام مخاطبین ، مقدار خالی را استفاده 

 نمایید.
 

Message String 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

=نام 1-عرسانی می شود. مقادیر پارامتر به شرح زیر می باشد: کاربر اطال

= خطای  Nullکاربری و یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است. 

 پیش بینی نشده

 

 می باشد : به شرح زیر  int آرایه ای از : خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

contactCategoryID Int اسه گروه مخاطبینشن 

 contactFirstName String نام مخاطب جدید 

 contactLastName Sring نام خانوادگی مخاطب جدید 

 contactMobile Long شماره موبایل مخاطب جدید 
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: برای دریافت اطالعات یک گروه مخاطب درج شده در دفترچه تلفن سامانه از این متد استفاده مای  دریافت اطالعات گروه مخاطب:   1-29

 شود.

العات شناسه مخاطب مای توانیاد با استفاده از این متد و در صورت داشتن اط : : دریافت اطالعات یک مخاطب از طریق شناسه  1-31

 سایر اطالعات ثبت شده در سامانه را دریافت نمایید.

contactPhone Long شماره تلفن مخاطب جدید 

 contactFax Long شماره دورنگار مخاطب جدید 
 

contactAddress String آدرس مخاطب جدید  

contactEmail String پست الکترونیکی مخاطب جدید  

contactBirthDate DateTome تاریخ تولد مخاطب جدید  

contactOccasionDate1 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate2 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate3 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate4 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate5 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate6 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate7 DateTime? تاریخ مناسیتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate8 DateTime? تاریخ مناسیتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate9 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب جدید Nullable 

contactOccasionDate10 DateTime? یدتاریخ مناسبتی مخاطب جد Nullable 

Message String 
در صورت بروز خطا، کدخطا یا متن آن از طریق این پارامتر به کاربر 

 اطالعرسانی می شود.
By 

refrence 

GetAContactCategory 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactCategoryID int شناسه گروه مخاطبین 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.بر اطالعکار

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 = گروه مخاطبین مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 ی باشد :م به شرح زیر  ContactCategoryآرایه ای از نوع  : خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه گروه مخاطبین 

 ContactCategoryName string نام گروه مخاطبین 

 ParentID int? شناسه گروه مخاطبین باالسری 
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در صورتی که شماره ای قبال در سامانه و در یک گاروه خااص درج شاده باشاد  : : چک کردن وجود یک شماره در دفترچه تلفن  1-31

جود شماره در گاروه مخااطبین ماورد نظار از ایان متاد سامانه به شما اجازه درج مجدد را را نخواهد داد. بنابراین برای بررسی وجود و یا عدم و

 استفاده نمایید.

GetContactByID 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 contactID Int شناسه مخاطب 
 

message string 

در صورت خطا، کد خطا و یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر 

 به کاربر اطالعرسانی می شود.

: نام کاربری و یا رمز عبور  -1مقادیر پارامتر به شرح زیر می باشد : 

 : خطای پیش بینی نشده. nullسامانه اشتباه می باشد ، 

By 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر  Contacts آرایه ای از نوع :  خروجی متد

 توضیحات شرح پراپرتی نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Int شناسه مخاطب 

 ContactFirstName String نام مخاطب 

 ContactLastName String نام خانوادگی مخاطب 

 ContactPhone Long شماره تلفن مخاطب 
 

ContactMobile Long شماره موبایل مخاطب  

ContactFax Long شماره دورنگار مخاطب  

ContactCategoryID Int شناسه گروه مخاطبین مخاطب  

ContactAddress String آدرس مخاطب  

ContactBirthDate Datetime? تاریخ تولد مخاطب Nullable? 

ContactEmail String پست الکترونیک مخاطب  

ContactOccationDate1 DateTime? ی مخاطبتاریخ مناسبت Nullable? 

ContactOccationDate2 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate3 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate4 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate5 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate6 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate7 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate8 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate9 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

ContactOccationDate10 DateTime? تاریخ مناسبتی مخاطب Nullable? 

CheckMobileExistInContacts 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 
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: با استفاده از این متاد مای توانیاد شناساه  مخاطب با استفاده از شماره همراه و شناسه گروه مخاطب: دریافت شناسه   1-32

دفترچه تلفن سامانه دریافت نمایید. توجه داشته باشید برای دریافت شناسه مخاطب باید ابتدا شناسه گروه مخاطبی را که در مخاطب خاصی را در 

 را ثبت شده است را به دست رورید.

 : برای دریافت لیست گروه مخاطبین موجود در سامانه یک کاربر از این متد استفاده می شود. : دریافت لیست گروه مخاطبین  1-33

mobileNumber long سیشماره موبایل مخاطب جهت برر 

 contactCategoryID int  شناسه گروه مخاطبین مخاطب 
 

message string 
ریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از ط

 سانی میشود.رکاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  Boolean آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

TRUE 
 

 مخاطبی با شماره موبایل وارد شده قبال در مخاطبین ثبت شده است

 FALSE 

 

 مخاطبی با شماره موبایل وارد شده قبال در مخاطبین ثبت نشده است

 

GetContactIDByMobileNumberAndContactCategoryID 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string م کاربری در سامانهنا 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 mobileNumber long شماره موبایل مخاطب جهت بررسی 

 contactCategoryID int  شناسه گروه مخاطبین مخاطب 
 

message string 
طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 ود.رسانی میشکاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  Boolean آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

اطالعرسانی  messageخطای پیش بینی نشده ، متن خطا در پارامتر 

 می شود.

 -1 

 

 نام کاربری و یا رمزعبور سامانه اشتباه درج شده است

  ر در سامانهشناسه مخاطب مورد نظ  عدد صحیح 

GetContactCategoriesOfAUser 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string لمه عبور در سامانهک 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  ContactCategoryآرایه ای از نوع  : وجی متدخر

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی
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 یک منکل و یا طرح سوال از مدیریت برای درج تیکت از این متد استفاده نمایید. : برای مطرح نمودا درج تیکت:   1-34

ارساال کارده ایاد را منااهده : با استفاده از این متد می توانید تعداد تیکتهایی را که از سامانه  : دریافت تعداد تیکتهای ارسال شده  1-35

 نمایید.

ID int شناسه گروه مخاطبین 

 ContactCategoryName string نام گروه مخاطبین 

 ParentID int? شناسه گروه مخاطبین باالسری 
 

AddTicket 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری سامانه 

 password string کلمه عبور سامانه 

 title string عنوان تیکت 
 

content string متن تیکت 

 priorityID int اولویت تیکت 

 ticketTypeID int نوع تیکت 

 
message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-2147483648 
 

رسانی اطالع messageخطای پیش بینی نشده ، متن خطا در پارامتر 

 می شود

 -1 
 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 عدد صحیح 
 

 شناسه تیکت ارسالی
 

GetSentTicketsCount 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 TicketTypeID int شناسه نوع تیکت ارسالی 
 

message string 
 تن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر بهدر صورت خطا، کد خطا یا م

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر  int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-2147483648 
 

اطالعرسانی  message، متن خطا در پارامتر خطای پیش بینی نشده

 می شود

 -1 

 

 بور سامانه اشتباه وارد شده استنام کاربری یا کلمه ع

 عدد صحیح 
 

 تعداد تیکت های ارسالی
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: برای دریافت محتوای تیکتهای ارسال شده از این متد استفاده می شاود. در صاورتی کاه  : دریافت اطالعات تیکتهای ارسال شده  1-36

 این متد برای مالحظه تیکت ارسال شده استفاده می شود. نماینده ای قادر به پاسخگویی به رنها نیستند را به مدیریت ارجاآ می دهند که از

 مناهده تعداد تیکتهایی که در سامانه دریافت شده است از این متد استفاده می شود.: برای  : دریافت تعداد تیکتهای دریافتی  1-37

GetSentTickets 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 ticketTypeID int? شناسه نوع تیکت های ارسالی 
 

title string یکت های ارسالیعنوان ت 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر  SentTicket: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه تیکت ارسالی 

 RowNumber int شماره ردیف تیکت ارسالی در لیست تیکت های ارسالی 

 Subject string موضوع تیکت ارسالی 

 PriorityID int شناسه اولویت تیکت ارسالی 

 PriorityName string نام اولویت تیکت ارسالی 

 CountOfReplies int تعداد پرسش و پاسخ های هر تیکت 

 LastTicketReplyDateTime DateTime تاریخ آخرین پاسخ گویی به هر تیکت 

 LastTicketReplyDateTime_Persian string تاریخ شمسی آخرین پاسخ گویی به هر تیکت 

 stateID int شناسه وضعیت تیکت ارسالی 

 StateName string م وضعیت تیکت ارسالینا 

 TicketTypeID int شناسه نوع تیکت ارسالی 

 TicketTypeName string نام نوع تیکت ارسالی 

 RefereningTicketID int? شناسه تیکت ارجاع داده شده nullable 

IsReferenced bool وضعیت تیکت از لحاظ ارجاع دادن 
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 : برای مناهده جزئیات تیکتهای دریافت شده از این متد استفاده می شود. : دریافت اطالعات تیکتهای دریافت شده  1-38

GetReceivedTicketsCount 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 TicketTypeID int  دریافتیشناسه نوع تیکت 
 

message string 
طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر int آرایه ای از نوع:  خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح 

-10 
 

رسانی عاطال message، متن خطا در پارامتر خطای پیش بینی نشده

 می شود

 -1 

 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 عدد صحیح 
 

 تعداد تیکت های دریافتی
 

GetReceivedTickets 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 ticketStateID int شناسه نوع تیکت های دریافتی 
 

title string عنوان تیکت های دریافتی 

 priorityID int شناسه اولویت تیکت های دریافتی 

 fromDate DateTime وده تاریخی تیکت های دریافتیشروع محد 

 toDate DateTime انتهای محدوده تاریخی تیکت های دریافتی 

 pageNumber lint شماره صفحه لیست تیکت 

 rowPerPage int تعداد تیکت های موجود در لیست 

 countOfAllRows int تعداد کل تیکت های دریافتی out 

message string 

به  یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتردر صورت خطا، کد خطا 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 = تیکت های  مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

 = عنوان تیکت یا محتوای تیکت موجود نمی باشد -3

 ت های  مورد نظر در سیستم وجود ندارد= تیک -4

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر ReceivedTicket: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه تیکت دریافتی 

 RowNumber int یست تیکت های دریافتیشماره ردیف تیکت دریافتی در ل 
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 .حالتهایی که یک تیکت می توانید داشته باشد از این متد استفاده نمایید: برای دریافت تیکت  حالتهای قابل قبول: دریافت   1-39

از  و برای اینکه بتوانید از رنها برای درج تیکت استفاده نماییاد : برای دریافت اولویتهای قابل قبول یک تیکت : دریافت اولویتهای تیکت  1-41

 ود.این متد استفاده می ش

Subject string موضوع تیکت دریافتی 

 CreationDateTime_Persian string تاریخ شمسی دریافت تیکت 

 UserID int شناسه کاربر ارسال کننده تیکت 

 UserName string نام کاربری ارسال کننده تیکت 

 PriorityID int شناسه اولویت تیکت دریافتی 

 PriorityName string نام اولویت تیکت دریافتی 

 RefereningTicketID int? شناسه تیکت ارجاع داده شده nullable 

IsReferenced bool وضعیت تیکت از لحاظ ارجاع دادن 

 CountOfReplies int تعداد پرسش و پاسخ های هر تیکت 

 LastTicketReplyDateTime DateTime  هر تیکتتاریخ آخرین پاسخ گویی به 

 LastTicketReplyDateTime_Persian string تاریخ شمسی آخرین پاسخ گویی به هر تیکت 

 stateID int شناسه وضعیت تیکت دریافتی 

 StateName string نام وضعیت تیکت دریافتی 

 TicketTypeID int شناسه نوع تیکت دریافتی 

 TicketTypeName string نام نوع تیکت دریافتی 
 

GetTicketTypes 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری سامانه 

 password string کلمه عبور سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر TicketType: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتیح شر نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه حالت های مختلف یک تیکت 

 TicketTypeName string نام حالت های مختلف یک تیکت 

 

GetPriorities 

 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری سامانه 

 password string کلمه عبور سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 رح زیر می باشد:مقادیر پارامتر با ش

by 

refrence 
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 : برای مطلع شدا از وضعیت یک تیکت می توانید از این متد استفاده نمایید. : دریافت وضعیت های تیکت  1-41

 نمایید.: در صورتی که قصد پاسخگویی به یک تیکت را داشته باشید می توانید از این متد استفاده  پاسخ دادن به تیکت:   1-42

 : برای ساخت کاربر در زیرمجموعه خود می توانید از این متد استفاده نمایید. یجاد نمودن یک کاربر: ا  1-43

null .خطای پیش بینی نشده = 

 می باشد : به شرح زیر Ticketpriority: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه اولویت های مختلف یک تیکت 

 TicketPriorityName string  تیکتنام اولویت های مختلف یک 

 

GetTicketStatus 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری سامانه 

 password string کلمه عبور سامانه 

 

message string 

ت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به در صور

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر TicketStatus: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 وضیحاتت پراپرتیشرح  نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه وضعیت های مختلف یک تیکت 

 TicketPriorityName string نام وضعیت های مختلف یک تیکت 

 IsFinal bool تعیین کننده آخرین پرسش و پاسخ تیکت 
 

SaveTicketReply 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

Username String نام کاربری سامانه  

Password String رمز عبور سامانه  

ReplyBody String متن پاسخ تیکت  

TicketID Int شناسه تیکت مورد نظر برای پاسخ  

TicketReplyType Int ودن تیکتنوع سوال یا پاسخ ب  

TicketStateID Int شناسه نوع تیکت پاسخ  

message string 
در صورت بروز خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه از طریق این پارامتر 

 اطالعرسانی می شود
 

 

    

  نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است  1-

  عملیات با موفقیت انجام شد  عدد صحیح
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AddNewUser 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

displayName string نام نمایشی کاربر جهت ثبت در سامانه 

 firstName string نام کاربر جهت ثبت در سامانه 

 lastName string نام خانوادگی کاربر جهت ثبت در سامانه 

 password string کلمه عبور جهت ثبت در سامانه 

 userName string نام کاربری جهت ثبت در سامانه 

 userTitle string عنوان کاربر جهت ثبت در سامانه 

 phone string شماره تلفن کاربر جهت ثبت در سامانه 

 mobile string شماره موبایل کاربر جهت ثبت در سامانه 

 email string پست الکترونیکی کاربر جهت ثبت در سامانه 

 address string آدرس کاربر جهت ثبت در سامانه 

 postalCode string کدپستی کاربر جهت ثبت در سامانه 

 nationalCode string کدملی کاربر جهت ثبت در سامانه 

 bcn string اره شناسنامه کاربر جهت ثبت در سامانهشم 

 company string نام محل کار کاربر جهت ثبت در سامانه 

 familiarityMethodID int  شناسه نحوه آشنایی کاربر با سامانه 

 cityID int شناسه نام محل زندگی کاربر جهت ثبت در سامانه 

 description string توضیحات 

 expirationDate DateTime تاریخ انقضا پنل کاربری 

 fax string شماره دورنگار کاربر جهت ثبت در سامانه 

 birthDate DateTime تاریخ تولد کاربر جهت ثبت در سامانه 

 salesRepUserID int? شناسه نماینده باالسری کاربر 

 categoryID int شناسه گروه کاربران 

 isMale bool اربرتعیین کننده جنسیت ک 

 parentUserName string نام کاربری نماینده سامانه جهت افزودن زیرگروه 

 parentPassword string کلمه عبور نماینده سامانه جهت افزودن زیرگروه 

 

message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 کاربر اطالع رسانی میشود.
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح

-10 

 

رسانی اطالع message، متن خطا در پارامتر خطای پیش بینی نشده

 می شود

 -7 

 

 شهر محل زندگی کاربر در سیستم موجود نمی باشد

 -6 

 

 نحوه آشنایی کاربر با سامانه در سیستم موجود نمی باشد

 
-5 

 

مالک گروه کاربری که کاربر جدید می خواهد به عضویت آن گروه 

 دربیاید، نماینده باالسری کاربر جدید نمی باشد

 -4 

 

 کد ملی کاربر صحیح وارد نشده است

 -3 

 

 کاربری با شماره موبایل وارد شده قبال در سامانه ثبت نام نموده است

 -2 

 

  در سامانه ثبت نام نموده استکاربری با نام کاربری وارد شده قبال
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 : برای فعالسازی یک کاربر ایجاد شده در زیرمجموعه از این متد استفاده می شود. : فعال نمودن یک کاربر  1-44

 زیرمجموعه می توانید از این متد استفاده نمایید.: برای غیرفعال نمودا یک کاربر ساخته شده در  : غیرفعال نمودن یک کاربر  1-45

 : برای ویرایش نمودا یک کاربر ساخته شده در زیرمجموعه می توانید از این متد استفاده نمایید. : ویرایش یک کاربر ساخته شده  1-46

ActivateUser 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string سامانه کلمه عبور در 

 userID int شناسه کاربر جهت فعالسازی 

 

message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 کاربر اطالع رسانی میشود.
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح

-10 

 

اطالعرسانی  message، متن خطا در پارامتر نشده خطای پیش بینی

 می شود

 -2 

 

 کاربر مورد نظر در سیستم موجود نمی باشد

 -1 

 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 0 

 

 عملیات با موفقیت انجام شد

 

DeActivateUser 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 userID int شناسه کاربر جهت غیر فعالسازی 

 

message string 

د خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به در صورت خطا، ک

 کاربر اطالع رسانی میشود.
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح

-10 

 

اطالعرسانی  message، متن خطا در پارامتر خطای پیش بینی نشده

 می شود

 -2 

 

 یستم موجود نمی باشدکاربر مورد نظر در س

 -1 

 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 0 

 

 عملیات با موفقیت انجام شد
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 : برای افزایش و یا کاهش اعتبار یک کاربر در زیرمجموعه از این متد استفاده نمایید. : افزایش اعتبار کاربر  1-47

EditUser 
 توضیحات شرح آرگومان گوماننوع آر نام آرگومان

displayName string نام نمایشی کاربر پس از ویرایش 

 firstName string نام کاربر پس از ویرایش 

 lastName string نام خانوادگی کاربر پس از ویرایش 

 password string کلمه عبور پس از ویرایش 

 userName string نام کاربری پس از ویرایش 

 userTitle string عنوان کاربر پس از ویرایش 

 id int شناسه کاربر جهت ویرایش 

 phone string شماره تلفن کاربر پس از ویرایش 

 mobile string شماره موبایل کاربر پس از ویرایش 

 email string پست الکترونیکی کاربر پس از ویرایش 

 address string آدرس کاربر پس از ویرایش 

 postalCode string کدپستی کاربر پس از ویرایش 

 nationalCode string کدملی کاربر پس از ویرایش 

 bcn string شماره شناسنامه کاربر پس از ویرایش 

 company string نام محل کار کاربر پس از ویرایش 

 familiarityMethodID int  شناسه نحوه آشنایی کاربر با سامانه 

 cityID int شناسه نام محل زندگی کاربر پس از ویرایش 

 description string توضیحات 

 expirationDate DateTime تاریخ انقضا پنل کاربری 

 fax string شماره دورنگار کاربر پس از ویرایش 

 birthDate DateTime تاریخ تولد کاربر پس از ویرایش 

 categoryID int بر پس از ویرایششناسه گروه کاربری کار 

 isMale bool تعیین کننده جنسیت کاربر 

 
message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 کاربر اطالع رسانی میشود.
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح

-10 

 

اطالعرسانی  message، متن خطا در پارامتر پیش بینی نشدهخطای 

 می شود

 -1 

 

 نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است

 0 

 

 عملیات با موفقیت انجام شد

 

IncreaseUserCredit 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 userIDToCharge int شناسه کاربر جهت تخصیص اعتبار 
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 برای فراخوانی اطالعات درج شده یک کاربر از این متد استفاده می شود.:  : دریافت اطالعات یک کاربر  1-48

smsCount long تعداد پیامک جهت تخصیص با کاربر 

 description string وضیحاتت 

 smsTariffID int? شناسه تعرفه ارسال پیامک nullable 

message string 
طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع
by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر int آرایه ای از نوع : خروجی متد

 مقدار
 

 توضیحات شرح

-10 

 

رسانی اطالع messageای پیش بینی نشده ، متن خطا در پارامتر خط

 می شود

 -4 

 

 تعرفه ارسال پیامک برای گروه کاربری کاربر اختصاص داده نشده است

 
-3 

 

برای گروه کاربری ، کاربر موردنظر تعرفه ارسال پیامک تعریف نشده 

 است

 عدد صحیح 

 

 کدرهگیری

 

GetUserDetails 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 userIDToGetDetails int تشناسه کاربر جهت دریافت اطالعا 

 

message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 کاربر اطالع رسانی میشود.

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 = کاربر مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

null نی نشده.= خطای پیش بی 

by 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر UserDetails: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه کاربر در سامانه 

 UserName string نام کاربری در سامانه 

 ParentID int? شناسه نماینده باالسری کاربر در سامانه 

 CategoryID int شناسه گروه کاربری 

 FirstName string نام کاربر در سامانه 

 LastName string نام خانوادگی کاربر در سامانه 

 BirthDate DateTime تاریخ تولد کاربر در سامانه 

 MobileNo string شماره موبایل کاربر در سامانه 

 Phone string شماره تلفن کاربر در سامانه 

 Fax string شماره دورنگار کاربر در سامانه 

 Address string آدرس کاربر در سامانه 

 PostalCode string کدپستی کاربر در سامانه 
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 : برای دریافت تراکنهنای مالی به همراه مبلغ و یا تعداد پیامک از این متد استفاده می شود. : دریافت تراکنشهای مالی یک کاربر  1-49

NationalCode string شماره ملی کاربر در سامانه 

 BCN string شماره شناسنامه کاربر در سامانه 

 Email string نهپست الکترونیکی کاربر در ساما 

 Company string نام محل کار کاربر در سامانه 

 FamiliarityMethodeID int شناسه نحوه آشنایی کاربر با سامانه 

 CityID int شناسه نام شهر محل زندگی کاربر 

 Description string توضیحات 

 ExpirationDateTime DateTime تاریخ انقضای پنل کاربر در سامانه 

 IsActive bool تعیین کننده فعال بودن پنل کاربر 

 IsMale bool تعیین کننده جنسیت کاربر 

 IsMobileVerified bool 

  MobileVerificationPhrase string 
  

GetCreditArticles 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 targetUserID int 
  fromDate DateTime شروع محدوده تاریخی 

 toDate DateTime پایان محدوده تاریخی 

 pageNumber int اره صفحه لیستشم 

 rowsPerPage int تعداد ردیف ها در یک صفحه از لیست 

 countOfAll int تعداد کل 

 

message string 

در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از طریق این پارامتر به 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .ور سامانه اشتباه وارد شده است= نام کاربری یا کلمه عب -1

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر UserCreditArticle: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه گروه مالی 

 UserID int شناسه کاربری که گردش متعلق به وی می باشد 

 
SmsTrafficTypeName string 

در صورتیکه گردش بابت شارژ حساب باشد، این فیلد نام تعرفه ای که 

 شارژ صورت گرفته است را مشخص می کند.

 DateTime DateTime تاریخ گردش 

 Description string شرح گردش 

 Amount float تعداد پیامک کاهش یا افزایش یافته بابت گردش 

 
AmountInRialsPaied float 

در صورتیکه گردش بابت شارژ حساب باشد، این فیلد مبلغ وجه 

 پرداختی کاربر را مشخص می کند.
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متد استفاده می : برای دریافت و مناهده لیست استانهای موجود در سامانه برای درج ردرس یک کاربر از این  : دریافت اطالعات استانها  1-51

 شود.

: برای دریافت لیست شهرهای موجود در هار اساتاا بارای درج ردرس کااربر از ایان متاد  : دریافت شهرهای زیرمجموعه استانها  1-51

 استفاده نمایید.

Remain float مانده پیامکی کاربر در زمان گردش 
 

GetAllProvinces 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 شود.رسانی میکاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .= نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 .= استانهای مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر Province: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات شرح پراپرتینوع  نام پراپرتی

ID int شناسه استان در سامانه 

 ProvinceName string نام استان در سامانه 

 

GetAllCitiesOfProvince 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است= نام  -1

 .=شهرهای استان مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر City: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int امانهشناسه شهر در س 

 ProvinceID int شناسه استان شهر مورد نظر در سامانه 

 CityName striing نام شهر در سامانه 
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: برای مناهده جزئیات تعرفه های ارسال پیامک تعریف شده در ساامانه از ایان متاد اساتفاده  : دریافت اطالعات تعرفه های ارسال  1-52

 نمایید.

: برای مناهده اطالعات تعرفه های موجود در یک گروه کاربری تعریف شده در  : دریافت اطالعات تعرفه های یک گروه کاربری  1-53

 سامانه از این متد استفاده می شود.

GetSmsTariffDetails 
 توضیحات شرح آرگومان ع آرگوماننو نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 smsTariffID int شناسه تعرفه ارسال پیامک 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 یر پارامتر با شرح زیر می باشد:مقاد

 .= نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

کرده نمی  login= مالک گروه کاربری دارای این تعرفه ارسال کاربر  -2

 .باشد

 .= گروه کاربری کاربر دارای تعرفه ارسال نمی باشد -3

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر SmsTariff: آرایه ای از نوع  متدخروجی 

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه تعرفه ارسال پیامک 

 SendPrice_Ascii float هزینه ارسال پیامک های التین 

 SendPrice_Unicode float هزینه ارسال پیامک های فارسی 

 ReceivedPrice float هزینه دریافت پیامک 

 SmsCompanyName string نام شرکت های ارائه دهنده سرویس های ارسال پیامک 
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: برای فراخوانی تمامی گروههای کاربری موجود در سامانه از ایان متاد اساتفاده مای  کاربری: دریافت اطالعات تمامی گروههای   1-54

 شود.

GetSmsTariffsOfAUserCategory 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 userCategoryID int شناسه گروه کاربری مورد نظر 

 

message string 

تر به طریق این پارامدر صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 .= نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

کرده نمی  login= مالک گروه کاربری دارای این تعرفه ارسال کاربر  -2

 .باشد

 .= گروه کاربری کاربر دارای تعرفه ارسال نمی باشد -3

null  پیش بینی نشده.= خطای 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر SmsTariff: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه تعرفه ارسال پیامک 

 TariffTitle String نام تعرفه ارسال پیامک 

 IsActive Bool تعیین کننده فعال بودن تعرفه 

 UserCategoryID Int شناسه گروه کاربری تعرفه ارسال پیامک 

 FromPaymentAmount Long حداقل مبلغ پرداختی جهت افزایش اعتبار 

 FromDateTime DateTime شروع محدوده تاریخی استفاده از تعرفه برای کاربران  

BasePrice Int قیمت واحد هر پیامک  

GetUserCategories 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به کد خطا یا متن خطای مربوطه، از در صورت خطا، 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر با شرح زیر می باشد:

 = نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 =گروه های کاربری مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر UserCategory: آرایه ای از نوع  وجی متدخر

 توضیحات شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID int شناسه گروه کاربری در سامانه 

 UserCategoryName string نام گروه کاربری در سامانه 
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موعه خود در سامانه از ایان متاد اساتفاده مای : برای جست و جوی یک کاربر خاص در زیرمج : جست و جوی کاربران زیرمجموعه  1-55

 شود.
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SerachUsers 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string در سامانه نام کاربری 

 password string  در سامانهکلمه عبور 

 userNameFilter string نام کاربری کاربر مورد جست و جو 

 firstNameFilter string نام کاربر مورد جست و جو 

 lastNameFilter string نام خانوادگی کاربر مورد جست و جو 

 MobileNoFilter string شماره موبایل کاربر مورد جست و جو 

 rowsPerPage Int تعداد ردیف های موجود در یک صفحه از لیست کاربران 

 CountOfAll Int تعداد کل کاربران جست و جو شده 

 

Message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 مقادیر پارامتر به شرح زیر می باشد : 

 : نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه می باشد. -1

 : کاربران مورد نظر در سیستم وجود ندارند.  -2

Null  ی نشده: خطای پیش بین. 

By 
refrence 

 می باشد : به شرح زیر UserDetails: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی نام پراپرتی

ID Int شناسه کاربر در سامانه  

UserName String نام کاربری در سامانه  

ParentID int? شناسه نماینده باالسری کاربر در سامانه  

CategoryID Int شناسه گروه کاربری  

FirstName String نام کاربر در سامانه  

LastName String نام خانوادگی کاربر در سامانه  

BirthDate DateTime تاریخ تولد کاربر در سامانه  

MobileNo String شماره موبایل کاربر در سامانه  

Phone String شماره تلفن کاربر در سامانه  

Fax String شماره دورنگار کاربر در سامانه  

Address String آدرس کاربر در سامانه  

PostalCode String کدپستی کاربر در سامانه  

NationalCode String شماره ملی کاربر در سامانه  

BCN String شماره شناسنامه کاربر در سامانه  

Email String هپست الکترونیکی کاربر در سامان  

Company String نام محل کار کاربر در سامانه  

FamiliarityMethodeID Int شناسه نحوه آشنایی کاربر با سامانه  

CityID Int شناسه نام شهر محل زندگی کاربر  

Description String توضیحات  

ExpirationDateTime DateTime تاریخ انقضای پنل کاربر در سامانه  

IsActive Bool تعیین کننده فعال بودن پنل کاربر  

IsMale Bool تعیین کننده جنسیت کاربر  

IsMobileVerified Bool   
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: برای دریافت لیست موارد نحوه رشنایی کاربراا در زماا ایجاد از این متاد اساتفاده مای  دریافت اطالعات نحوه آشنایی کاربران :  1-56

 د.شو

 

 

 نیاز برای استفاده از وب سرویس آدرسهای مورد

 وب سرویس ارسال و دریافت پیامک : - 1

 ه ارسال و دریافت پیامک می توانید از ردرس زیر استفاده نمایید.برای استفاده از وب سرویس مربور ب

http://DOMAIN/ws/SendReceive.asmx 

 همچنین می توانید به عنواا مثال برای استفاده از وب سرویس ارسال پیامک از ردرس زیر استفاده نمایید :

http://DOMAIN/ws/SendReceive.asmx?op=SendMessage 

 وب سرویس دفترچه تلفن : - 2

 برای استفاده از وب سرویس مربور به دفترچه تلفن سامانه می توانید از ردرس زیر استفاده نمایید :

http://DOMAIN/ws/Contacts.asmx 

 همچنین به عنواا مثال می توانید برای استفاده از وب سرویس درج مخاطب جدید از ردرس زیر استفاده نمایید :

http://DOMAIN/ws/Contacts.asmx?op=AddNewContact 

 وب سرویس تیکت : - 3

MobileVerificationPhrase string   

GetAllFamiliarityMethods 
 توضیحات شرح آرگومان نوع آرگومان نام آرگومان

userName string نام کاربری در سامانه 

 password string کلمه عبور در سامانه 

 

message string 

طریق این پارامتر به در صورت خطا، کد خطا یا متن خطای مربوطه، از 

 رسانی میشود.کاربر اطالع

 دیر پارامتر با شرح زیر می باشد:مقا

 .= نام کاربری یا کلمه عبور سامانه اشتباه وارد شده است -1

 .=نحوه های آشنایی مورد نظر در سیستم وجود ندارد -2

null .خطای پیش بینی نشده = 

by 

refrence 

 می باشد : به شرح زیر FamiliarityMethod: آرایه ای از نوع  خروجی متد

 توضیحات پراپرتی شرح نوع پراپرتی تینام پراپر

ID int شناسه نحوه آشنایی کاربر با سامانه 

 FamiliarityMethodeName string نام نحوه آشنایی کاربر با سامانه 
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http://domain/ws/SendReceive.asmx?op=SendMessage
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http://domain/ws/Contacts.asmx?op=AddNewContact
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 برای استفاده از وب سرویس مربور به ارسال و دریافت تیکت می توانید از این ردرس استفاده نمایید :

http://DOMAIN/ws/Ticketing.asmx 

 ز ردرس زیر استفاده نمایید :همچنین به عنواا مثال می توانید برای استفاده از وب سرویس درج تیکت ا

http://DOMAIN/ws/Ticketing.asmx?op=AddTicket 

 وب سرویس مدیریت کاربران : - 4

 برای استفاده از وب سرویس مدیریت و ساخت کاربراا زیرمجموعه از ردرس زیر استفاده نمایید :

http://DOMAIN/ws/Users.asmx 

 همچنین به عنواا نمونه می توانید برای استفاده از وب سرویس ساخت کاربر جدید از ردرس زیر استفاده نمایید :

AddNewUserhttp://DOMAIN/ws/Users.asmx?op= 

 

 باید ردرس سایتی را که پس از الگین نمودا به پنل به شما نمایش می دهد را وارد نمایید.  DOMAINدر تمامی ردرسهای فوق به جای 
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