راهنمای استفاده از وب سرویس
ویرایش ( ) 1.3

آدرس های استفاده از وب سرویس
http://21.121.181.78/post/send.asmx
http://21.121.181.78/post/IncomingMessages.asmx
http://21.121.181.78/post/send.asmx?WSDL
http://21.121.181.78/post/IncomingMessages.asmx?WSDL

متدهای ارسال پیامک ) ( .Net
متدهای مدیریت و مشاهده پیامک های ارسال و دریافتی ) ( .Net
متدهای ارسال پیامک ) ( PHP – JAVA
متدهای مدیریت و مشاهده پیامک های ارسال و دریافتی ) ( PHP – JAVA

متدهای قابل استفاده
GetCredit
GetInboxCount
ScheduleSms
GetDelivery

دریافت اعتبار
تعداد پیامک ها در اینباکس
ارسال پیامک زمان دار
دریافت دلیوری
نشانه مقادیر خروجی GetDelivery
 :0ارسال شده به مخابرات
 :1رسیده به گوشی
 :2نرسیده به گوشی
 :3خطای مخابراتی
 :5خطای نامشخص
 :8رسیده به مخابرات
 :9وضعیت تحویل آپدیت نشده است و یا هنوز
مشخص نمی باشد
 :11نرسیده به مخابرات
 :100نامشخص

UpdateDelivery

آپدیت وضعیت دلیوری
نشانه مقادیر خروجی UpdateDelivery

پارامترهای UpdateDelivery

 : 0کد یکتا اعتبار ندارد
 : 1بروز رسانی انجام شد.
 :100حداقل زمان بروز رسانی رعایت نشده
است.

 recIdکد شماره ارسال شده در سیستم

SendSms

ارسال پیامک از وب سرویس
نشانه مقادیر خروجی Status
 =0نام کاربری و رمز اشتباه
 =1ارسال موفق
 =2کمبود اعتبار
 =3محدودیت ارسال روزانه
 =4محدودیت در ارسال
 =5شماره مجازی غیر مجاز
 = 1در صف ارسال
 =7کلمات فیلتر شده

پارامترهای SendSMS
نام کاربری سامانه UserName
رمز عبور سامانه Password
شماره مجازی پیامک from
شماره گیرنده پیامک to
متن پیامک text
سرآمد پیامک UDH
پیامک نوع فلش IsFlash
کد پیگیری پیامک recId
وضعیت پیامک status

http://21.121.181.78/post/send.asmx
http://21.121.181.78/post/send.asmx?WSDL

متدهای قابل استفاده
دریافت پیامک های جدید
پیامک های دریافتی خوانده نشده
پیامک های دریافتی خوانده شده
پیامک های ارسالی خوانده نشده
پیامک های ارسالی خوانده شده
دریافت شماره مجازی
آپدیت پیام به خوانده نشده
آپدیت پیام به خوانده شده

GetNewMessagesList
GetReceiveSMSIsNotReadList
GetReceiveSMSIsReadList
GetSentSMSIsNotReadList
GetSentSMSIsReadList
GetUserNumbersList
UpdateMessagesIsNotRead
UpdateMessagesIsRead

http://21.121.181.78/post/IncomingMessages.asmx
http://21.121.181.78/post/IncomingMessages.asmx?WSDL

توجه :در صورت امکان به جای آی پی  87.107.121.52نام دامنه ورود به سامانه ( درگاه ورود به سیستم ) را وارد نمایید تا در صورت تغییر آی پی اتصال شما بر روی دامنه برقرار باشد.
در زمان ارسال پیامک از طریق وب سرویس ،یک کد عددی ( )recIdبابت هر شماره ایجاد می شود که در دریافت دلیوری و وضعیت ارسال کاربرد دارد الزم به ذکر است در صورتی که
در زمان استفاده از وب سرویس ارسال به صورت گروهی ارسال شود یعنی یک متن به چند ین شماره که در ارایه شماره ها وارد می شود صورت پذیرد با آپدیت یک  recIdتمامی
شمارهایی که در ان ارسال ارسال شده است بروز رسانی می شود و دیگر نیاز به بروز رسانی تمامی  recIdهای ان بسته ارسالی نمی باشد.

