وعایب ٍ وسایای خعَط اپراتَر های تحت پَطص سرٍیس های Radsms.ir

خظ

وعایب

وسایا
1عذم ٍجَد پیص طهاره های  0111 ، 0111یا 01112ارسال ٍ دریافت پیاوک رٍی خظ ثابت3-عبَر از لیست سیاه وخابراتی

خظ ثابت

4-کیفیت بسیار باالی ارسال ٍ ریسش بسیار کن

5-تعرفه یکساى پیاوک فارسی ٍ التیي ٍ ههراه اٍل ٍ ایراٌسل

1-هسیًه پیاوک باال

2-عذم ارائه پیص طهاره های سایر استاٌهای کضَر

6--سرعت باال در ارسال

7-قابلیت دریافت گسارش تحَیل به صَرت دقیق پس از "به رٍز ٌهایی گساشتحَیل "

1-سرعت بسیار باال در ارسال

2-قابلیت دریافت گسارش تحَیل به صَرت دقیق پس از "به رٍز ٌهایی گساش

تحَیل "
1000

3قابلیت اٌتخاب خظ دلخَاه پس از پیص طهاره 01114-تعرفه وًاسب پیاوک ٍ خعَط

5-بازگضت هسیًه پیاوک های ٌرسیذه به وخابرت "پس از به رٍز رساٌی گسارش

1ضریب  0.0برابر برای خعَط ایراٌسل2-رٌج ٍسیع لیست سیاه وخابراتی

تحَیل "

6سفارش خظ به صَرت کاوال سیستهاتیک1کیفیت ارسال بسیار باال2سرعت ارسال وًاسب2000

1-قیهت باالی خعَط اختصاصی

3-بازگضت هسیًه پیاوک های ٌرسیذه به گَطی ٍ ٌرسیذه به وخابرات "پس از به رٍز 2-عذم ارائه خعَط  08رقهی  00 ،رقهی ٍ  00رقهی

رساٌی گسارش تحَیل" بعذ از  84ساعت

4-عذم ارائه ضریب برای خعَط ایراٌسل

ٍ3-اضح ٌبَدى ٍضعیت طهاره های رٌذ ٍ ٌیهه رٌذ

1سرعت بسیار باال2-قابلیت دریافت گسارش تحَیل به صَرت دقیق پس از "به رٍز ٌهایی گساش

تحَیل "
3000

3-قیهت وًاسب خعَط  01 ٍ 00 ، 08رقهی

4بازگضت هسیًه پیاوک های ارسال ٌضذه "به صَرت خَدکار "5-خریذ خظ اختصاصی ظرف وذت  0ساعت

1-عذم تَاٌایی اٌتخاب  8رقن اٍل بعذ از  0111به دلخَاه

بایذ حتها ابتذا از سرطهاره های  4رقهی خعَط خریذاری طٌَذ
2قیهت باال ٍ وحذٍد بَدى خعَط  4رقهی3-عذم ارائه خعَط  00 ٍ 00رقهی

6ارائه رٌج طهاره  011تایی  08رقهی با قیهت بسیار وًاسب7-یکساى بَدى تعرفه رٌذ ٍ غیر رٌذ خعَط

1-رٌج ٍسیع لیست سیاه وخابراتی

5000

1سرعت ارسال باال2-تعرفه وًاسب

2عذم بازگضت هسیًه پیاوک های تحَیل ٌضذه3عذم وضخص ٌهَدى لیست سیاه وخابراتی4عذم ارائه گسارش تحَیل5-عذم ارائه خظ اختصاصی

6عذم اوکاى ارسال به ایراٌسل7قععی زیاد1کن بَدى تعرفه ارسال پیاوک2-ارسال با حجن باال

3- 2000400بازگضت هسیًه پیاوک های ٌرسیذه به وخابرت "پس از به رٍز رساٌی گسارش
تحَیل " SendBaseپس از  84ساعت

1-ارسال با تاخیر باال (حتی بعذ از  84ساعت)

