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مورد  يوب سرويس و نرم افزار ها

 افت پيامکينياز جهت ارسال و در
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 مقدمه

 اثر و ييکارا ارتقاء جهت در نو ييراهکارها گرو در سازمانها وري بهره بهبود

انجام  را يبخش اثر,  تيريمد اتيادب در.  باشد يم سازمان سطح در يبخش

شرکت اهرا .اند نموده فيتعر کارها درست انجام را ييکارا و درست کارهاي

 بهبود به منظور کمک به و شيخو تيمامور راستاي در سامانه ايرانيان

وب  هيته به اقدام سيستم ارسال و دريافت پيامک خود ييکارا و ياثربخش

 .نموده است مرتبط با اين موضوع يسرويس و نرم افزارها

دريافت از طريق که ارسال و  باشد يبگونه ا يستيستم باين سياستفاده از ا

 يو با يک استاندارد انجام گيرد به نحو يارسال پيامک انبوه بسادگ ياپراتورها

مجدد  يمختلف نياز به برنامه نويس يارسال و دريافت از اپراتورها يکه برا

 .موجود باشد يتمام اپراتورها ينباشد و يک وب سرويس جوابگو

 

 :نرم افزار يفن مشخصات 

 :گردد  يتقسيم م يبه سه بخش اصل ازينرم افزار مورد ن

 وب سرويس  (1

 تحت ويندوز ينرم افزار نسخه نمايش  (2
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 : پردازيم يياد شده م يدر ادامه به شرح خالصه هر يک از بخشها

 : وب سرويس  (1

 :آدرس وب سرويس 

http://www.ahra.ir/webservice/AhraUsersWebService.asmx 

 :د شد هر صدا خوايکه به صورت ز يعاد وب متد ارسال پيامک  -

SendSms ( 

string cDomainName, string cUserName, string Password,  

string cBody, string cMobileNo, string cFromNumber,  

string m_SchedulDate) 

 :وب متد ارسال پيامک بالک که به صورت زير صدا خواهد شد   -

SendBulkSms ( 

string cDomainName, string cUserName, string Password,  

string cBody, datatable dMobileNos, string cFromNumber,  

string m_SchedulDate) 

 :وب متد ارسال پيامک نظير به نظير که به صورت زير صدا خواهد شد   -

Send1To1Sms ( 

string cDomainName, string cUserName, string Password,  

datatable dBody, datatable dMobileNos, string cFromNumber,  

string m_SchedulDate) 

 :وب متد دريافت پيامک که به صورت زير صدا خواهد شد   -

DataTable ReceiveSms (string cDomainName, string cUserName,  

string cPassword, bool lReceiveAllMessages) 

 :متد دريافت اطالعات کاربر که به صورت زير صدا خواهد شد وب   -

string[] GetUserInformation(string cDomainName, string cUserName, string 

cPassword) 
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 :وب متد دريافت وضعيت پيامک که به صورت زير صدا خواهد شد   -

int GetDeliveryStatus(string cDomainName, string cUserName, string cPassword, 

string SmsId) 

 :نحوه تفسير وضعيت پيامک 

 نشد افتي نظر مورد کاربر:  - 1

 نشد افتي نظر مورد يريرهگ شماره:  - 2

 اپراتور به ارسال انتظار در:  0

 شده ارسال اپراتور به:  1

 مخابرات به ارسال انتظار در:  2

 شده ارسال مخابرات به:  3

 شده ارسال اس يت يب به:  4

 يگوش به دهيرس:  5

 مانده ناکام اس يت يب به ارسال در:  6 

 مانده ناکام مخابرات به ارسال در:  7

 يگوش به دهينرس:  8

 شده کنسل:  9

 است اهيس ستيدرل:  10

 تکه همه ليتحو عدم ، اهيس ستيل ، حافظه پربودن // است برگشته خطا با:  11

 ها

 

 

 : تحت ويندوز ينرم افزار نسخه نمايش (2

باشد  يدر حقيقت يک نرم افزار تحت ويندوز م تحت ويندوز ينرم افزار نسخه نمايش

وب سرويس را  يشارپ نوشته شده و نحوه استفاده ازوب متدها يکه بزبان س

 نشان ميدهد 

. 


