تنظیمات SMS
این بخش تنظیمات مربوط به پنل اس ام اس و چگونگی ارسال را مشخص می کند .در ابتدا نام کاربری و رمز عبور
وب سرویس پنل پیامک خود را وارد نمایید .سپس با توجه به نحوه ارسال پیامک می توانید گزینه یا گزینه های
مناسب را انتخاب نمایید :
 .aارسال پیام در زمان ثبت نوبت :زمانیکه نوبت برای شخص ثبت می شود پیامکی برای وی ارسال می
گردد.
 .bارسال دو روز قبل از نوبت  :برای اطالع شخص دو روز قبل از نوبت در ساعت  8صبح اطالع رسانی به
وی صورت می پذیرد.
 .cارسال صبح روز نوبت :روزی که بیمار نوبت دارد ،ساعت  8صبح برای بیمار اطالع رسانی انجام می
گیرد.
 .dارسال پیام تبریک تولد  :با توجه به تاریخ تولد پر شده در اطالعات ثبتی بیمار در روز تولد برای بیمار
پیام تبریک ارسال خواهد شد.
پس از آن قادر خواهید بود که پیام ها مربوط به حالت های مختلف را وارد نمایید .دقت نمایید که پیام های
فارسی هر  70کاراکتر به عنوان یک پیام در نظر گرفته می شود .برای استفاده از داده های ثبت شده بیمار می
توانید از عبارات زیر در میان پیام خود استفاده کنید:


 : Nameاین عبارت نام و نام خانوادگی بیمار را نمایش می دهد.



 :NobatDateتاریخ نوبت بیمار را مشخص می کند.



 :NobatNoشماره نوبت بیمار را مشخص می کند.



 : NobatSaatساعت نوبت بیمار را مشخص می کند.



 : OldNobatDateاین آیتم برای انتقال نوبت می باشد و مشخص کننده تاریخ نوبت قدیم بیمار
است.



 :OldNobatNoاین آیتم برای پیام انتقال نوبت می ابدش و مشخص کننده شماره نوبیت قدیم بیمار
است.

برای مثال اگر متن شما در بخش متن پیام اطالع رسانی ثبت این باشد :
تاریخ نوبت شما  NobatDateو شماره نوبت شما NobatNo
آن وقت برای یک بیمار فرضی پیامی بدین صورت ارسال خواهد شد :
تاریخ نوبت شما  1395-03-30و شماره نوبت شما 12

