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 SMSارسال به سیستم  فرمان های قابل ارسال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 جهت اجرا در نرم افزار به شرح زیر می باشد: SMS  مراحل  ارسال فرمان ها از طریق
مربوط به  SMS هوارد نموده و به شمار SMSرا  در متن  0001به مدیر مربوطه، کد  SMSجهت فعال سازی کنترل ورود و خروج همه کارمندان از طریق ارسال  .۱

 یید.وارد نموده و به شماره مربوطه ارسال نما  SMSرا در متن  0033جهت مشاهده لیست پرسنل حاضر کد  ارسال نمایید.خود شرکت/ سازمان 
 وارد نموده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.  SMSرا در متن  0002جهت فعال سازی کنترل ورود و خروج فقط کارمندان زیر دست کد  .2

مثال:   را اضافه و ارسال نمایید. : کد کارمندوارد نموده و در ادامۀ متن،  SMSرا در متن  0003جهت فعال نمودن کنترل ورود و خروج کارمند مورد نظر، کد  .3
0003:1014 

 وارد کرده و به شماره مربوطه ارسال نمایید. SMSرا بعنوان متن  0004جهت غیر فعال ساختن کنترل ورود و خروج همه کارمندان، کد  .4
را اضافه و ارسال نمایید.  : کد کارمنده و در ادامۀ متن وارد نمود SMSرا در متن مربوط به  0005جهت غیر فعال ساختن کنترل ورود و خروج کارمند مورد نظر، کد  .5

 0005:1014مثال: 
 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0006، کد معلومجهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی مربوط به گروه اشخاص  .6
 ، وارد نموده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  : کد کارمندرا وارد نموده و در ادامه  0007جهت فعال سازی کنترل تماس های ورودی بر اساس پاسخگو، کد  .7

 0007:1014مثال: 
 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0008جهت فعال نمودن کنترل تماس ها ی وروردی نامعلوم، کد  .8
 ، وارد کرده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  0009، کد  علومم جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی مربوط به گروه اشخاص .9
 ، وارد کرده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  : کد کارمندرا وارد نموده و در ادامه  0010جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های ورودی بر اساس پاسخگو، کد  .10

 0010:1014مثال: 

 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0011معلوم، کد جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های ورودی نا .11

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0012، کد معلومجهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی مربوط به گروه اشخاص  .12
 ، وارد نموده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  : کد کارمنددامه را وارد نموده و در ا 0013جهت فعال سازی کنترل تماس های خروجی بر اساس پاسخگو، کد  .13

 0013:1014مثال: 
 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0014جهت فعال نمودن کنترل تماس ها ی خروجی نامعلوم، کد  .14
 ، وارد کرده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  0015، کد  معلوم جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی مربوط به گروه اشخاص .15
 ، وارد کرده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  : کد کارمندرا وارد نموده و در ادامه  0016جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی بر اساس پاسخگو، کد  .16

 0016:1014مثال: 

 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0017جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی نامعلوم، کد  .17
 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0018جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی مربوط به همه داخلی ها، کد  .18
 ، وارد نموده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  : کد کارمندرا وارد نموده و در ادامه  0019جهت فعال سازی کنترل تماس های خروجی داخلی مورد نظر، کد  .19

 0019:1014مثال: 
 ، وارد کرده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  0020جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی مربوط به همه داخلی ها، کد  .20
 ، وارد کرده و ارسال نمایید.SMSرا در متن  : کد کارمندرا وارد نموده و در ادامه  0021جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی داخلی مورد نظر، کد  .21

 0021:1014مثال: 

وارد نموده و ارسال نمایید.  SMSدر متن مربوط به   : عنوان فعالیترقمی فعالیت را به همراه  8را وارد کرده و در ادامه کد  0022جهت افزودن فعالیت، درابتدا کد  .22
 0022:00000067با شرکت آرمان: مثال: تماس

 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0023جهت فعال نمودن ثبت تصویر از سیستم مورد نظر، کد  .23

 PC01:0023مثال: 
 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0024جهت غیر فعال نمودن ثبت تصویر از سیستم مورد نظر، کد  .24

 PC01:0024مثال: 
 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0025ل سازی کنترل همه تماس های ورودی، کد جهت فعا .25

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0026کنترل همه تماس های ورودی، کد  ساختنفعال غیر جهت  .26

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0027، کد خروجیجهت فعال سازی کنترل همه تماس های  .27

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0028، کد خروجیکنترل همه تماس های  ساختنفعال غیر جهت  .28

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0029، کد و خروجی جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی .29

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0030، کد و خروجی کنترل همه تماس های ورودی تنساخفعال غیر جهت  .30

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0031، کد ثبت فاکتور جدیدکنترل  ساختنجهت فعال  .31

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0032، کد ثبت فاکتور جدیدکنترل  ساختنفعال  غیر جهت .32

 ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0033، کد مشاهده لیست پرسنل حاضر در شرکت جهت .33
 وارد کرده و ارسال نمایید. SMSرا در متن  0000راهنما، کد  SMSجهت دریافت  .34


