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  قدم اول:قدم اول:

CD  مربوط به نرم افزار ارسالSMS  را داخل درایو کامپیوتر سرور آرمان(دستگاه  یا کامپیوتری که و GSM Modem  به آن متصلل دل ه )

 کلیل  پس از پایان نصب بلر روی   ، مراحل نصب را ب ون تغییر در تنظیمات نصب ادامه دهی .Setupقرار دهی . بع  از باز د ن پنجره نصب یا 

Close ات تکمیل دود.یکلیک کنی  تا عمل 

 * را اجرا نمایی  Setupد ه و  CDوارد درایو  My Computerدرصورتیکه پنجره نصب به صورت خودکار باز نش ، از قسمت  *

  قدم دوم:قدم دوم:

کنیل    GSM Modemرا وارد  SMSسیم کارت مورد نظلر جتلت ارسلال    

 GSMرا بله   GSMبادل (، آنلتن    PIN CODE)سیم کارت بایل  فاقل    

Modem   متصل کنی  وGSM Modem  را به پورتUSB   سرور آرملان

 Myاز قسللمت  GSM Modemمتصللل نماییلل . بللرای نصللب درایللور  

Computer  وارد درایوCD  د ه و پودهExtra  را باز کنی  و فایلGSM 

Driver – windows 7 And Later     چنانچله نسل ه   را اجلرا نماییل(

و مراحل نصلب را  وین وز ق یمی تر میباد  از سایر درایورها استفاده نمایی .( 

 Restartرا  Windowsب ون اعمال تغییرات ادامه دهی . پس از پایان نصب 

در قسمت  Device Manager به صورت چشمک زن بوده و در GSM Modem. درصورتیکه نصب با موفقیت انجام د ه باد ، چراخ کنی 

Ports ،Prolific USB-to-Serial Comm Port  قابل مشاه ه خواه  بود. دمارهCOM      را جتت تنظیمات در نلرم افلزار آرملان ب لا ر

 رد نظر می باد (.مو COM6بسپاری  )بطور مثال در دکل فوق 

  قدم سوم:قدم سوم:

وارد  .کنیل   بلاز  آرملان  سلرور  روی بلر  را آرمان افزار نرم

تنظیمات دستگاه های کلی  بر روی د ه و  SMSمنوی 

. بعلل  از بللاز دلل ن پنجللره کلیللک کنیلل  SMSارسللال 

ج ی  کلی  بر روی  SMSتنظیمات دستگاه های ارسال 

وارد  زیلر  را بله ترتیلب   هکلیک کنی . تنظیملات مربو ل  

 نمائی :

 .است بر روی آن نصب د ه GSM Modemو  SMSام سیستمی که نرم افزار ارسال ن ام سرور:ن

 (COM6)بطور مثال در دکل فوق  Device Managerپورت مشاه ه د ه در قسمت  پورت:

 ج ی  بر حسب میلی ثانیه( SMS)بازه زمانی کنترل  SMS :10000 دوره کنترل

 بع ی بر حسب میلی ثانیه( SMSتا  SMS)بازه زمانی بین ارسال هر  10 وقفه بین ارسال:

 خواه  بود. WUدستگاهبوده که سری  USBاز نوع  Wavecom GSM Modem دستگاهبر اساس نوع دستگاه انت اب گردد. برای مثال آخرین  سری دستگاه:

 نیست.وارد کردن این ا العات الزامی  شماره موبایل، نام مرکز و شماره مرکز:

 های ناموفق(SMS)تع اد تالش برای ارسال مج د  10 تکرار ارسال:

کلیک کنی ، تنظیمات ارتباط با  Yes بر روی بع  از وارد کردن ا العات بر روی تایی  کلیک کنی ، در پاسخ به تنظیم ارتباط با بانک ا العاتی،

قسمت الگوی پلورت   ،بانک ا العاتی را ب ون تغییر تایی  کرده و اجرای مج د سرویس را تایی  نمایی . درصورت صحیح انجام دادن مراحل فوق

 سی دریافت ک  بله آدر نی  و براویرایش کلیک ککلی  در اختیار دما قرار می ده . بر روی  SMSک ی را برای دریافت ک  فعال سازی ب ش 

www.arman-it.com/ats    مراجعه نمائی  و یا بر روی آدرس سایتی که در ب ش پایین پنجره تنظیمات به نمایش در آم ه اسلت کلیلک

 پس از دریافت ک ، قسمت الگوی پورت را به  ور کامل پاک کرده و ک  دریافت د ه را در آن وارد کرده، تایی  نمایی . کنی .

http://www.arman-it.com/ats
http://www.arman-it.com/ats

