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  قدم اول:قدم اول:

CD  مربوط به نرم افزار ارسالSMS قرار دهید. بعد از باز شددن پجردرن ن دا یدا      را داخل درایو کامپیوتر سرور آرمانSetup  مراحدل ،

 ات تکمیل شود.یکلیک کجید تا عمل Close کلیدپس از پایان ن ا بر روی  تغییر در تجظیمات ن ا ادامه دهید.ن ا را بدون 

 * را اجرا نمایید Setupشدن و  CDوارد درایو  My Computerدرصورتیکه پجررن ن ا به صورت خودکار باز نشد، از قسمت  *

  ::دومدومقدم قدم 

 بداز  آرمدان  سدرور  روی بر را آرمان افزار نرم

بددر روی شدددن و  SMSمجددوی وارد  .کجیددد

 SMSتجظیمات دستگان های ارسدال  کلید 

کلیددک کجیددد. بعددد از بدداز شدددن پجرددرن   

بدر   SMSتجظیمات دسدتگان هدای ارسدال    

جدیدد کلیدک کجیدد. تجظیمدات     کلید روی 

 وارد نمائید: زیر را به ترتیا همربوط

 

 مت ل می باشد. SMSو به ایجترنت جهت ارسال  بر روی آن ن ا شدن SMSنام سیستمی که نرم افزار ارسال  نام سرور:

 193.104.22.14:2055:2055:2020:2020:2020 پورت:

 جدید بر حسا میلی ثانیه( SMS)بازن زمانی کجترل  SMS: 10000دوره کنترل 

 بعدی بر حسا میلی ثانیه( SMSتا  SMSبازن زمانی بین ارسال هر   - )صفر 0 وقفه بین ارسال:

 Arman1 سری دستگاه:

 

برای دریافت شمارن اخت اصی، نام کاربری و کلمه عبور با شرکت آرمان تماس بگیرید. بعد از وارد کردن اطالعدات بدر روی تاییدد کلیدک     

کلیک کجید، تجظیمات ارتباط با بانک اطالعاتی را بدون تغییر تایید کردن  Yes بر روی کجید، در پاسخ به تجظیم ارتباط با بانک اطالعاتی،

قسمت الگوی پورت کددی را بدرای دریافدت کدد فعدال       ،و اجرای مردد سرویس را تایید نمایید. درصورت صحیح انرام دادن مراحل فوق

 س:ی دریافت کد به آدرجید و براویرایش کلیک ککلید در اختیار شما قرار می دهد. بر روی  SMSسازی بخش 

www.arman-it.com/ats 
پدس از دریافدت کدد،     مراجعه نمائید و یا بر روی آدرس سایتی که در بخش پایین پجررن تجظیمات به نمایش در آمدن است کلیک کجیدد. 

 ن را در آن وارد کردن، تایید نمایید.قسمت الگوی پورت را به طور کامل پاک کردن و کد دریافت شد
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