
   
 راهنماي وب سرويس 

  :آدرس وب سرويس 

/post/send.asmxYourSite.comhttp://www.  براي كد نويسي دات نت 

 /post/send.asmx?wsdlYourSite.comhttp://www.   براي كد نويسيPHP  وJAVA 

  .آدرس پنل پيامك خود را جايگزين نماييد  YourSite.comآدرس هاي فوق به جاي در 

  جهت ارسال پيامك به يك يا چند گيرنده استفاده ميگردد   : SendSMSمتد  •

  ارامترهاي وروديپ

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

UserName  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

Password  String   عبور مربوط به حساب شما در سامانهرمز  

From   String   10002012مثال ( شماره پيامك فرستنده(  

To   String[] از رشته حروف است كه هر خانه آرايه شامل يك شماره موبايل مي باشد اي آرايه  

  شماره در هر بار فراخواني 100حداكثر 

Text String متن پيامك  

UDH String  براي ارسال پيامك روي يك پورت خاص ( سرآمد پيامك(  

IsFlash Boolean يا پيامك به صورت فلش ارسال شود يا نهتعيين مي كند كه آ  

RecId Ref Long[]   هر گيرنده توليد مي كند ، اين كد يكتا براي دريافت ازايهر خانه آرايه يك كد يكتا به Delivery كاربر دارد  

Status Ref Byte[] هر گيرنده توليد مي شود و نشانگر اين است كه پيامك به اين گيرنده موفق ارسال  ازاي  بوده كه به 1يا  0رايه يك كد هر خانه آ

  )به معني ارسال نشده است 1به معني ارسال شده و  0( شده يا نه 

  مقدار بازگشتي

Return value int  0 :نمي باشد نام كاربري يا رمز عبور صحيح 

  شدارسال با موفقيت انجام :  1

 اعتبار كافي نيست:  2

 محدوديت در ارسال روزانه:  3

 محدوديت در حجم ارسال:  4

 شماره فرستنده معتبر نيست:  5

  سامانه در حال بروز رساني مي باشد : 6

  متن پيامك شامل كلمات فيلتر شده مي باشد : 7

  عدم رسيدن به حداقل ارسال : 8

  ارسال از خطوط عمومي از طريق وب سرويس امكان پذير نمي باشد : 9

  كاربر مسدود شده است:  10

  

  دريافت وضعيت تحويل پيامك ارسال به كار ميرودجهت    :  GetDeliveryمتد  •

  

  ارامترهاي وروديپ

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

RecId Long   كه از متد  گيرندهكد يكتايSendSMS بدست آمده است 

  مقدار بازگشتي

Return value int  0  :ارسال شده به مخابرات 

  رسيده به گوشي:  1 

 نرسيده به گوشي:  2

 خطاي مخابراتي:  3

 خطاي نا مشخص:  5

 رسيده به مخابرات:  8

  نرسيده به مخابرات:  16

 

  

  



 

 جهت واكشي پيامك هاي ارسالي و دريافتي استفاده مي شود:   GetMessagesمتد 

 

  ارامترهاي وروديپ

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

UserName  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

Password  String   عبور مربوط به حساب شما در سامانهرمز  

Location String   1 باشد پيامك هاي ارسالي را مشخص مي نماييد و اگر 2و اگر  باشد دريافتي 1است ، اگر پيامك  نوع مشخص كننده - 

  تنظيم شود كليه پيامك ها درخواست ميگردد

From   String[]  1006746مثال ( شماره پيامك فرستنده(  

Index   انديس رديف پيامك هاي درخواستي  

Count Boolean تعداد ركورد درخواستي  

  مقدار بازگشتي

Return value List Of Class  MessagesBL  

 

 

 جهت دريافت تعداد پيامك هاي دريافتي استفاده مي شود:  GetInboxCount متد

 

  ارامترهاي وروديپ

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

UserName  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

Password  String   عبور مربوط به حساب شما در سامانهرمز  

IsRead Bool   در صورتي كهtrue  باشد پيامك هاي خوانده شده و در صورتي كهfalse  پيامك هاي جديد را واكشي مي نمايدباشد  

  مقدار بازگشتي

Return value int  تعداد پيامك هاي دريافتي  

  

 

 جهت دريافت ميزان اعتبار پنل استفاده ميگردد:  GetCreditمتد 

  

  ارامترهاي وروديپ

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

UserName  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

Password  String   عبور مربوط به حساب شما در سامانهرمز  

  مقدار بازگشتي

Return value Double  ميزان اعتبار به پيامك يا به ريال بسته به نوع پنل كاربري  

  



 

 

  HttpPostارسال از طريق 

 : از آدرس زير استفاده مي شود Http روي  POSTيا  GET براي ارسال پيامك از طريق متد

 

 /post/sendSMS.ashxYourSite.comhttp:// 

 

 :  پارامتر ها

UserName  :نام كاربري  

Password  :رمز عبور  

From  :   1006746مثال ( شماره پيامك فرستنده(  

To   : 9122838473,9374659067)از هم جدا كنيد   ,يا  ;همچنين  جند شماره را هم با كاراكتر  9122838473مثال ( شماره گيرنده پيامك 

Text  :متن پيامك 

UDH  : مثال براي ارسال پيامك روي يك پورت خاص(سرآمد پيامك(  

IsFlash  :تعيين مي كند كه ايا پيامك به صورت فلش ارسال شود يا نه  

  : نمونه

/post/sendSMS.ashx?from=10001234&to=912...&text=test&password=YourPass&username=YourUsernameYourSite.comhttp:// 

 

  : كد هاي بازگشتي

 

 كاربري يا رمز عبور صحيح نمي باشد نام :0

 

براي  12321412342,234123542345234-1مثال ( در اين صورت يك كد يكتا به ازاي هر شماره گيرنده ارائه خواهد شد   ارسال با موفقيت انجام شد: 1

 )مثال فوق ارائه مي گردد

 

 اعتبار كافي نيست:   2

 

 محدوديت در ارسال روزانه:  3

 

 در حجم ارسال محدوديت:  4

 

 شماره فرستنده معتبر نيست:  5

 


