
  

وب سرویس ارسال پیامک 
WSDLوب سرویسارسال از طریق 

http://www.panelesms.com/post/send.asmxبراي کد نویسی دات نت
http://www.panelesms.com/post/send.asmx?wsdl   براي کد نویسیPHP  وJAVA

SendSMS: نام متد 

  :پارامتر ها

UserName :نام کاربري  

Password :رمز عبور  

From :  30004968مثال ( شماره پیامک فرستنده(  

To  : 9121111111,9122222222)از هم جدا کنید   ,یا  ;همچنین  جند شماره را هم با کاراکتر  9121111111مثال ( شماره گیرنده پیامک

Text :متن پیامک

UDH : مثال براي ارسال پیامک روي یک پورت خاص(سرآمد پیامک(  

IsFlash :تعیین می کند که ایا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه  

recId :آرایه اي ازLong  صورتاست که بهRef  به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد یکتا به اضاي هر گیرنده تولید می
  کاربر دارد Deliveryکند ، این کد یکتا براي دریافت

Status :آرایه اي ازByte صورتاست که بهRef  ، اضاي هر بوده که به 1یا  0هر خانه آرایه یک کد به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد
)به معنی ارسال نشده است 1به معنی ارسال شده و  0( گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال شده یا نه 

:بوده که معنی آن به شرح زیر است intیک مقدار خروجی متد

عبور صحیح نمی باشدنام کاربري یا رمز : 0

  شدارسال با موفقیت انجام : 1

اعتبار کافی نیست: 2

محدودیت در ارسال روزانه: 3

محدودیت در حجم ارسال: 4

شماره فرستنده معتبر نیست: 5

:آدرس زیر دانلود نمایید  را ازVB.NETو C#همچنین مثال استفاده از وب سرویس به زبان

http://panelesms.com/Files/Webservice.rar



HttpPostارسال از طریق 

:از آدرس زیر استفاده می شود Httpروي POSTیا  GETبراي ارسال پیامک از طریق متد

http://panelesms.com/post/sendSMS.ashx

:پارامتر ها

UserName :نام کاربري  

Password :رمز عبور  

From :  30004968مثال ( شماره پیامک فرستنده(  

To  : 9121111111,9122222222)از هم جدا کنید   ,یا  ;همچنین  جند شماره را هم با کاراکتر  9121111111مثال ( شماره گیرنده پیامک

Text :متن پیامک

UDH : مثال براي ارسال پیامک روي یک پورت خاص(سرآمد پیامک(  

IsFlash :تعیین می کند که ایا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه  

:نمونه
/post/sendSMS.ashx?from=10001234&to=912...&text=test&password=YourPass&username=http://panelesms.com

YourUsername

:کد هاي بازگشتی

کاربري یا رمز عبور صحیح نمی باشد نام:0

براي  12321412342,234123542345234-1مثال ( در این صورت یک کد یکتا به ازاي هر شماره گیرنده ارائه خواهد شد  ارسال با موفقیت انجام شد:1
)مثال فوق ارائه می گردد

اعتبار کافی نیست:  2

محدودیت در ارسال روزانه: 3

در حجم ارسال محدودیت: 4

شماره فرستنده معتبر نیست: 5




