
 سامانه پيامك وب سرويس هاي پيشرفته

 : ارسال منطقه اي .1

  :از طريق آدرس زير قابل دسترسي مي باشد  هدفمند -منطقه اي وب سرويس ارسال آدرس  •

http://YourDomain.com/post/actions.asmx 

http://YourDomain.com /post/actions.asmx?wsdl 

 

  دامنه اعالم شده از طرف شركت را جايگزين نماييد YourDomain.comبه جاي : نكته 

 :متد ها 

 :  GetBranchsمتد  •

عدد صفر مقدار  Ownerاين متد را براي دريافت ليست و كد شاخه هاي موجود در سامانه فراخواني نماييد ، دقت بفرماييد كه در صورتي كه پارامتر 

  .شاخه هاي زير مجموعه واكشي خواهد شد  Ownerدهي شود ليست شاخه هاي اصلي واكشي شده و با ارائه كد هر شاخه به پارامتر 

  پارامترهاي ورودي

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

username  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

password  String  رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه  

owner int   و براي زير شاخه كد شاخه باالتر 0براي دريافت شاخه هاي اصلي عدد  

  مقدار بازگشتي

Return value List Of Class  ليستي از كالسBranchs 

 

 :  GetBulkCountمتد  •

  براي تعيين تعداد شماره هاي موجود در يك شاخه به كار مي رود اين متد 

  پارامترهاي ورودي

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

username  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

password  String  رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه  

branch int  كد شاخه واكشي شده از متدGetBranchs 

  مقدار بازگشتي

Return value int تعداد شماره هاي موجود در اين شاخه  

 

 

 

 

 

  

  



 

 :  AddBulkمتد  •

  :خه هاي مورد نظر استفاده مي شود از اين متد جهت ارسال به شا

  پارامترهاي ورودي

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

username  String  نام كاربري مربوط به حساب شما در سامانه  

password  String  رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه  

from  String   1000123مثال (شماره فرستنده(  

branch int  دريافت شده از متد شاخه كدGetBranchs 

bulkType byte  2: ترتيبي  | 1: تصادفي  

title String  عنوان ارسال  

Message String متن پيامك  

rangeFrom Int  912280، مثال  از شماره  

rangeTo  Int  912289 ، مثال تا شماره  

DateToSend  DateTime  تاريخ و زمان ارسال به ميالدي 

requestCount  Int  كه نبايد بيش از شماره هاي موجود باشدشماره درخواستي  تعداد  

  مقدار بازگشتي

Return value Int  يا كد خطاشناسه بسته ارسال  

  

 :  GetBulkStatusمتد  •

  :ارسال شده استفاده مي گردد ، پارامترهاي اين متد به شرح زير مي باشد اين متد جهت تعيين وضعيت بسته 

  پارامترهاي ورودي

  توضيحات  نوع پارامتر  نام پارامتر

bulkId long  كد شناسه بسته ارسال انبوه  

  پارامترهاي خروجي

status byte  پارامتر خروجي به صورتref  مشخص كنند وضعيت بسته  

failed int  پارامتر خروجي به صورتref  ارسال نشدهمشخص كننده تعداد پيامك هاي  

sent int  پارامتر خروجي به صورتref مشخص كننده تعداد پيامك هاي ارسال شده  

  مقدار بازگشتي

Return value Int  0: درخواست ناموفق بود     |      1: درخواست با موفقيت انجام شد  

  

 : )Status(وضعيت بسته توضيح 

 منتظر تاييد  )0

 منتظر ارسال  )1

 در حال ارسال  )2

 ارسال شده  )3

 ارسال نشده  )4

 انصراف از ارسال  )5

 حذف شده  )6

  تاييد نشده )7

 

  


