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دریافت اطالعات راه اندازی نمونه ازمایشی دفترکارهمراه

تاريخ1389/12/28 :
شماره891271 :
پیوست :ندارد

نام و نام خانوادگی :فرزاد محمدی

ادرس پست الک ترونیکfmohammadi87@yahoo.com :
تلفن ثابت03133556890 :

تلفن همراه09132253256 :

شماره تلفن و شماره فکس نمونه آزمایشی توسط دفترکارهمرآه آعالم خوآهد گردید.

نوین پیامک ارائه کننده راهکارهای

متن پیام خوش آمدگوی ی( )IVRآبتدآی تماس :با سالم از ارتباط شما با نمونه ازمایشی دفترکارهمراه،
نوین تبلیغات پیامکی سپاسگذاریمً .
لطفا جهت ارتباط با واحد فروش کلید  1مدیریت کلید  2ارسال فکس کلید  3اطالع از خدمات مجموعه
کلید  4و یا جهت ضبط پیام صوتی کلید  5را فشار دهید .با تشکر
ساعات کاری :از  9صبح الی  5بعد از ظهر روزهای شنبه تا پنج شنبه (در نمونه آزمایشی ساعات کاری پیش فرض تعیین می گردند).
متن پیام خوش آمدگوی ی در ساعات غیرکاری :با سالم از ارتباط شما با نمونه ازمایشی دفترکارهمراه ،نوین پیامک ارائه کننده راهکارهای

نوین تبلیغات پیامکی سپاسگذاریم .به اطالع می رسانیم ساعات کاری مجموعه  9صبح الی  5بعدازظهر می باشدً .
لطفا جهت ارسال فکس
کلید 1اطالع از خدمات مجموعه کلید  2و یا جهت ضبط پیام صوتی کلید  3را فشار دهید .با تشکر
کلیدهای فعال سرویس:
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شماره کلید
تلفن

شرح سرویس

1

انتقال مکالمه (دایورت)

شماره تلفن09132253256 :

2

انتقال مکالمه (دایورت)

شماره تلفن09363562415 :

3

دریافت فکس

4

پخش پیام اطالع رسانی

5

ضبط پیام صوتی

توضیحات داخلی

ایمیل:

fmohammadi87@yahoo.com

متن پیام :نوین پیامک برای کسب و کارهای مختلف راهکارهایی پیشنهاد داده که
مدیران آن ها می توانند با استفاده از این راهکارها به کسب و کار خود رونق بخشند .برای
مثال  :جذب مشتري از طریق بانک اطالعات امالک جذب مشتري با استفاده از وب سایت
جذب مشتري با استفاده از شیوه های نوین تبلیغاتی از جمله پیامک های مشاوره ای .جهت
کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  www.novinpayam.orgمراجعه نمایید.

ایمیل:

fmohammadi87@yahoo.com

سرویس یکی از گزینه های "دریافت فکس" " ،ضبط پیام صوتی" " ،انتقال مکالمه (دایورت)" یا "پخش پیام اطالع رسانی" را انتخاب نمایید.
توضیحات:
 .1گزآرش آنتقال مکالمه در پایان هر روز به صورت فایل آکسل به آیمیل شما آرسال می گردد.
 .2کلیه فکس های دریافتی شما به صورت آتوماتیک و با فرمت  ، PDFبه آیمیل شما و همزمان یک پیامک آطالع رسانی به موبایل شما آرسال می گردد.
 .3پیامهای صوتی مخاطبان ،پس آز ضبط پیام ،به آیمیل شما آرسال می شود.
ً .4
لطفا پس آز تکمیل آطالعات ،فرم رآ به آدرس voffice.ir@gmail.com :آرسال نمایید تا آقدآمات بعدی صورت پذیرد.
با تشکر  -دفترکارهمراه
دفرت فروش  :هتران ،فلکه دوم صادقیه ،برج گلدیس ،طبقه  ، 7واحد 721

تلفـن – )021( 47621 :فکس - )021( 47621234:کد پستی - 1451796119 :پیام کواته02147620000 :
وب سایت - www.voffice.ir :پست الکرتونیکinfo@voffice.ir :

