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عضویت:
جْت عضَیت در ظاهاًِ زهاًه وافیعت «ًام» ٍ «ًام خاًَادگی» ،
«ؼوارُ تلفي ّوراُ» « ،ولوِ عبَر هَرد ًظر» ٍ «آدرض ایویل» خَد را
در لعوت ّای هؽخص ؼذُ ٍارد ًواییذ ٍ در ًْایـت «وذ اهٌیتی» را
ٍارد وردُ ٍ پـط از زدى تیه عبارت «با لَاًیي ٍ همررات ظرٍیط ابری
زهاًه هَافمن»  ،دووِ

را فؽار دّیذ.

ًىتِ :پط از فؽردى دووِ «عضَیت»  ،تواظی از طرف ظرٍیط زهاًه با ؼوا
گرفتِ هی ؼَد ٍ یه ؼوارُ چْار رلوی برای ؼوا خَاًذُ هی ؼَد ،وِ بایعتی
ایي عذد را در صفحِ ای وِ برایتاى باز ؼذُ اظت ٍارد ًواییذ تا فرآیٌذ عضَیت
ؼوا واهل گردد.

ورود:
پط از عضَیت ،جْت ٍرٍد بِ حعاب واربری خَد ،دووِ

را فؽار دّیذ .در ایي

هرحلِ وافیعت تا ؼوارُ تلفي ّوراُ خَد ٍ ّوچٌیي رهس عبَری را وِ در هرحلِ عضَیت
برای خَد درًظر گرفتِ بَدیذ را در لعوت ّای هؽخص ؼذُ ٍارد ًواییذ ٍ در ًْایت با
ٍارد وردى وذ اهٌیتی ٍ زدى دووِ ٍرٍد بِ حعاب واربری خَد ٍارد ؼَیذ.

زمانک من:
پط از ٍرٍد بِ حعاب واربری ،در ًَار ابسار باالی صفحِ لعوت «زهاًه هي» ٍجَد دارد.
با زدى بر رٍی ایي عبارت زیر ؼاخِ ّای هرتبط با آى باز هی گردد وِ در اداهِ بِ تَضیح
ّر یه از ایي هَارد هی پردازین.

کمپین ها:
ووپیي عبارت اظت از فرآیٌذ ارظال فىط یا زهاًه بِ یه یا
چٌذ ًفر.
در زیر ؼاخِ «ووپیي ّا» اهىاى بررظی ٍ هاًیتَریٌگ تواهی
ووپیي ّای اًجام ؼذُ ٍ ّوچٌیي درحال اجراٍ ،جَد دارد.
برای اطالع از خالصِ ووپیي برگسار ؼذُ هی تَاًیذ دووِ

را

وِ در جلَی آى ووپیي لرار دارد را فؽار دّیذ.
فؽردى ولیذ

وِ در جلَی ّر یه از ووپیي ّا ٍجَد دارد ،جسئیات بیؽتری در هَرد

برگساری آى ووپیي ،در اختیار ؼوا لرار هی دّذ .ایي جسئیات عبارتٌذ از:
 تعذاد تواض  /فىط ّای هَفك تعذاد تواض  /فىط ّای ًاهَفك تعذاد تواض  /فىط ّای در حال پاظخگَیی  /دریافت تعذاد تواض  /فىط ّای در حال تواض  /ارظال هؽاّذُ آهار بِ صَرت ًوَداری -هؽاّذُ ؼوارُ هخاطبیي برای ّر یه از ٍضعیت ّای فَق ٍ . . .

مخاطبین:

در ایي زیرؼاخِ هی تَاى هخاطبیي خَد را ٍارد ًوَد .از ٍیصگی ّای ایي بخػ هی تَاى بِ اهىاى ٍرٍد هخاطبیي از گَگل اؼارُ ًوَد ٍ
ّوچٌیي ایي اهىاى ٍجَد دارد وِ جْت ٍارد ًوَدى تعذاد زیادی از هخاطبیي از فایل  CSVاظتفادُ ؼَد .گرٍُ بٌذی ،اهىاى جعتجَ ٍ
ّوچٌیي فیلتر هخاطبیي براظاض گرٍُ ٍ  ...از دیگر ٍیصگی ّای زیرؼاخِ «هخاطبیي» هی باؼذ.

استودیو:
ایي لعوت جْت آپلَد ٍ ّوچٌیي دظترظی بِ فایل ّای صَتی آپلَد ؼذُ (آرؼیَ) هی باؼذ.
ًىتِ ای وِ در ایي لعوت ٍجَد دارد اهىاى چعباًذى چٌذ فایل صَتی هی باؼذ .اگر گسیٌِ
وٌار فایل ّای صَتی بِ صَرت

باؼذ فایل ّا بذًبال یىذیگر چعباًذُ هی ؼًَذ.

ّوچٌیي هی تَاى یه فایل صَتی یا هَظیمی را بِ صَرت زهیٌِ اضافِ ًوَد وِ تٌْا
وافیعت وِ ولیذ فَق بِ صَرت

باؼذ.

مذارک من:
جْت دظترظی بِ پٌل زهاًه الزم هی باؼذ تا تصَیر وارت هلی ٍ ّوچٌیي هعرفی ًاهِ از طرف ؼروت یا هجوَعِ خَد را آپلَد ًواییذ.
بِ ّویي هٌظَر بایعتی هذارن خَد را در لعوت «هذارن هي» آپلَد ؼَد.

ارسال:
«ارظال فىط» ٍ «ارظال زهاًه» دٍ زیرؼاخِ ایي لعوت هی باؼٌذ .وِ البتِ گسیٌِ «ارظال زهاًه» از ابتذا فعال ًوی
باؼذ وِ پط از آپلَد هذارن هَرد ًیاز در لعوت «هذارن هي» ٍ پط از تاییذ هجوَعِ زهاًه ،ایي پٌل فعال هی گردد.

ارسال فکس:
ّواًطَر وِ از ًام ایي زیرؼاخِ هؽخص اظت در ایي لعوت
اهىاى ارظال فىط با زدى دووِ

فراّن

گردیذُ اظت .در صفحِ باز ؼذُ هی تَاًیذ با اًتخاب عٌَاى،
ؼوارُ فىط ّای هَرد ًظر ٍ اًتخاب فایل هَرد ًظر
جْت ارظال ٍ زهاى ارظال ،فىط خَد را ارظال ًواییذ.
جْت دریافت فىط بایعتی ؼوارُ ای خریذاری ؼَد وِ
ایي اهر با زدى ولیذ

هحمك

هی گردد .ؼوارُ ّای هَجَد براظاض رًذی بِ دٍ دظتِ عادی ٍ طالیی
دظتِ بٌذی ؼذُ اًذ وِ با اًتخاب ّروذام هی تَاًیذ از هیاى ؼوارُ ّای
زیرهجوَعِ آى ّا ؼوارُ ای را برای زهاى هعیٌی خریذاری ًواییذ .در
ًْایت هی تَاًیذ ٍضعیت ؼوارُ خَد ٍ ّوچٌیي پیام ّای دریافتی را
هؽاّذُ ًواییذ.

ارسال زمانک:
زهاًه بِ ایي هعٌی اظت وِ ؼوا لادر خَاّیذ بَد در
زهاًی بعیار اًذن پیام صَتی خَد را بِ اًبَّی از
هخاطبیي خَد ارظال ًواییذ .حال ایي پیام صَتی ؼوا
هوىي اظت یه جولِ خبری یا تبلیغاتی باؼذ ٍ یا یه
ًظرظٌجی (وِ در ایي صَرت پیام صَتی ؼوا بایعتی
حاٍی گسیٌِ ّای ًظرظٌجی باؼذ).
وِ ّر وذام از ایي حاالت را هی تَاى با اًتخاب یىی از دٍ
گسیٌِ

هعیي ًوَد وِ در صَرتی

وِ بخَاّیذ یه ًظرظٌجی برگسار وٌیذ هی تَاًیذ برای
دظتِ بٌذی بْتر ،گسیٌِ ّا را ًیس ٍارد ًواییذ.
اهىاى آپلَد یا اضافِ وردى فایل صَتی از آرؼیَ با دووِ
رٍغ اًتخاب هخاطبیي با گسیٌِ ّای

تعییي بازُ زهاًی ارظال زهاًه با ولیذّای
تعذاد دفعات تىرار زهاًه برای تواض ّای ًاهَفك با دووِ

هیـعر

هی باؼذ

منوی حساب کاربری:
در لعوت باال ٍ ظوت چپ حعاب واربری خَد در ظایت زهاًه  ،ؼوارُ تلفي ّوراُ ؼوا لرار گرفتِ
اظت وِ یه فلػ در وٌار آى ٍجَد دارد وِ با فؽردى آى زیرؼاخِ ّای حعاب واربری ؼوا ًؽاى
دادُ هی ؼًَذ.

موجودی:
در ایي زیرؼاخِ هی تَاًیذ هَجَدی ٍ ّوچٌیي پٌج گردغ هالی آخر خَد را
هؽاّذُ ًواییذ.

شارش حساب:
در ایي بخػ هبلغ ؼارش ٍ ّوچٌیي ًحَُ پرداخت تعییي هی گردد.

پروفایل:
در ایي لعوت هؽخصات ؼوا ًوایػ دادُ هی ؼَد .جْت
اصالح ایي هؽخصات بر رٍی عبارت «ٍیرایػ پرٍفایل»
ولیه ًواییذ .در صفحِ باز ؼذُ هی تَاًیذ هؽخصات خَد را
اصالح ًواییذ.

تغییر رمس عبور:
برای تغییر رهس عبَر خَد ًیس هی تَاًیذ بِ ایي لعوت هراجعِ
ًواییذ.

