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مدیانا،
سامانهایبیهمتا
) تخصصـی تـریـن سـامـــانـه پیامکــی (





تمام پیام ها
موفق

به مخاطب

نمی رسد

!



پرداخت هزینـه پیامک ارسالـی 
پس از تحویل موفق به مخاطب 

پیام شما، با

موفقیت
تحویل داده شد



شرکت 
دانش بنیان 

نواندیشان مدیانام

ــا مقتدرانــه  زمانــی کــه زمزمــه تمــام شــدن عمــر ســامانه های پیامکــی بــه گــوش می رســید ، مدیان
پــا بــه عرصــه IT و انحصــارًا حــوزه ارتباطــات گذاشــت و دریچــه جدیــدی از ایــن اقیانــوس بی انتهــا 
ــا انــرژی غیــر  ــا ب ــاز کــرد. دقیقــا در ســال 91 بــود کــه مدیان را، رو بــه کســب و کارهــای ایــن حــوزه ب
ــت  ــا قابلی ــک کســب و کار ب ــا، ی ــبانه روزی آن ه ــای ش ــوان و تالش ه ــروی ج ــد نی ــل وصــِف چن قاب

ــه صــورت رســمی آغــاز کــرد. اشــتغال زایی را ب

در تمــام ایــن ســال ها دغدغــه برطــرف کــردن نیازهــای کاربــران و نماینــدگان بــا توجــه بــه پیشــرفت 
تکنولــوژی از اولویت هــای اصلــی مــا بــوده و رضایــت مشــتریان خود را بســیار با ارزش تــر از درآمدزایی 
دانســتیم تــا جایــی کــه امــروزه بــه 1۵۰.000 کاربــر و 1۱.000 نماینــده در ســطح کشــور خدمــت رســانی 

می کنیــم و افتخــار همــکاری بــا بزرگتریــن برندهــا و مجموعه هــا را داریــم.

در ســال 97 همزمــان بــا دانــش بنیــان شــدن مجموعــه، شــروع بــه طراحــی نــرم افــزار جامــع کســب 
ــاز بســیاری از کســب و کارهــای  ــک نی ــده نزدی ــوان گفــت در آین ــه جــرات می ت ــم کــه ب و کار کردی

کوچــک و بــزرگ بــا ایــن محصــول مرتفــع خواهــد شــد.

ــا یکــی از بزرگتریــن شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات پیامکــی در ســطح  اکنــون مجموعــه مدیان
ــا  ــت ب ــا کیفی ــات ب ــه خدم ــود ســعی در ارائ ــای خ ــالش شــبانه روزی نیروه ــا ت ــه ب کشــور اســت ک

پشــتیبانی 24 ســاعته را دارد.



ما بر این باور هستیم که مشتریان ما،

و  هســتند  مــا  داســتان  قهرمانــان 

در تالشــیم بتوانیــم نقــش آفریــن 

باشــیم داســتان  ایــن  در  ـی  خوـب



۸ سال
تالش

برای بهترین بودن





SEND MESSAGES

امکاناتویژه
سامانهپیامکوتاه

مدیانا



سرعتارسالانتقالدهنده

وب سرویس سامانه پیام کوتاه 
مدیانا به شما کمک می کند که 
سازنده یک رابطه ی دو سویه با 

مشتریانتان باشید و با وجود 
مستندات کامل و کتابخانه های 

متعدد ، به توسعه دهندگان کمک 
می کند تا در چند دقیقه از تمامی 
قابلیت های وب سرویس استفاده 

کنند و به آن متصل شوند.

با تنظیم کردن url در سامانه 
مدیانا، تمامی پیام های دریافتی 

خود را در لحظه بر روی سرور 
خودتان دریافت کنید.

سرعت باالی ارسال پیامک، 
مهم ترین خواسته تمامی توسعه 
دهندگان سیستم های نرم افزاری 

و مدیران کسب و کار است ؛ 
مدیانا تمامی پیامک های شما را 
با زیرساخت توزیع شده در کمتر 

از چند ثانیه به دست مخاطبانتان 
می رساند.

API



در پنل پیامک مدیانا، پیامک ها 
پس از ارسال و قبل از دریافت 
توسط مخاطب، در صف تایید 
مانیتورینگ قرار می گیرند تا 

از ارسال پیامک های بی محتوا 
و تبلیغات غیر مجاز و 

کالهبرداری های پیامکی جلوگیری 
شود؛ به همین دلیل دریافت 

پیامک با سرعتی باال اما کنترل 
شده انجام می گیرد. اما این سرعت 

ارسال برای ارسال کد فعالسازی و 
otp و... پاسخگو نیست و بهترین 
راه حل ساخت الگو است که باعث 

می شود پیام های شما در صف 
تایید قرار نگیرند و در اسرع وقت 

به دست مخاطبانتان برسند.

تعرفه ارسال پیامک در مدیانا 
کامال رقابتی بوده و تنها بر اساس 

پیام های تحویل داده شده به 
مخاطب محاسبه می شود.

تیم پشتیبانی مدیانا با داشتن 
 sms کارشناسان حرفه ای در حوزه

و تیم خبره فنی،7 روز هفته 24 
ساعته به صورت تلفنی و آنالین 

پاسخگوی نیازها و مشکالت 
شماست. از ابتدای راه اندازی پنل 

پیامکی تا انتهای آن پشتیبان شما 
هستیم و این همراهی مستمر را 

راز موفقیت خود می دانیم.

تعرفهرقابتیپشتیبانیارسالبراساسالگو



تیم ما برای راحتی شما اقدام به 
توسعه پالگین، افزونه و ماژول های 

جامعی برای تمام سیستم های 
مدیریت محتوای )CMS( محبوب و 

open-source کرده است.

افزونههایکاربردی



APIمدیانا
راهحلی
کارا



وب سرویس های مدیانا از طریق  RESTful ،RPC ,SOAP در 
دسترس هستند و شما می توانید به راحتی هرکدام از این 

روش های اتصال را انتخاب کنید.

مستندات
 swagger و wiki مستندات اتصال به وب سرویس به دو صورت

موجود است و تمامی آن چه نیاِز شما هست را در اختیارتان 
قرار می دهد.

کتابخانهها
با طراحی کتابخانه ها برای اکثر زبان های برنامه نویسی و قرار 

دادن آن بر روی بسترهای مختلف، سعی کرده ایم که توسعه 
دهندگان، هیچ دغدغه ای برای پیاده سازی نداشته باشند و فقط 

با اضافه کردن کتابخانه به پروژه خودشان اتصال را برقرار کنند.



دارای تاییدیه تولید صنعتی دانش بنیان  

دارای پروانه بهره برداری از رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد  

دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب و کار مجازی  

دارای مجوز از نظام صنفی رایانه ای استان تهران  

دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک  

دارای مجوز از اتحادیه فناوران  

عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی  

عضو انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال  

عضو انجمن کارفرمایان خدمات پیام کوتاه  

عضو انجمن تولید کنندگان اپلیکیشن موبایلی  

ISO 9۰۰۱:2۰۱۵ دارای گواهینامه کیفیت  

مجوزهاو
دستاوردها



1۵۰.000
کاربـــــر

میزانفراگیریپنلپیامکمدیانا
درسطحکشور:

1۱.000
نماینده



خدمـاتمـدیـانـا
راهی برای ارتباط پویا با مخاطب



برای کسب اطالعات بیشتر اسکن کنید



تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه چهارم، پالک ۴، طبقه ۵، واحد ۳ و ۴ 
کدپستی: ۱۵۱۷۷۱۶۵۵۳

تلفن تماس:

مدیانـا،
تخصصیترین

سامـانهپیامکـی

medianasms.com
info@medianasms.com
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