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و  دالیل  از  یکی  به عنوان  عملیاتی،  اثربخشی  و  بهینه سازی  به  صنایع  و  سازمان ها  نیاز 
سطح  مستمر  بهبود  می شود.   تلقی  مخابراتی  شبکه های  پیشرفت  اصلی  محرک های 
نسل های  پیدایش  باعـــث  داده،   بر  مبتنی  خــــــدمات  به ویژه  خدمات،  کمی  و  کیفی 
پیشرفته مخابراتی شده که در  آن ها  کیفیت ارائه خدمات صوتی و داده ای به مراتب بهتر از  
نسل های پیشین شده است، به طوری که در این بین، سازمان ها بیشترین اســـــتفاده را از 

چنین قـابلیت هایی خواهند داشت. 
یکی از اهداف عمده شرکت خدمات ارتباطی رایتل ارائه خدمات برتر به سازمان ها است. 
آخرین  به  آن  تجهیز  و  خود  پیشرفته  مخابراتی  شبکه  گسترش  با  رایتل  راستا،  این  در 
به  خدمت رسانی  سطح  ارتقـــای  جهت  در  مهم  گامی  اطالعاتی،  و  ارتباطی  فناوری های 
سازمان ها  مخصوص  همراه  مخابراتی  پیشرفته  خدمات  ارائه  برداشته است.  سازمان ها 
و   )MVPN( همراه  سازمانی  تلفن  شبکه   ،)APN( همراه  سازمانی  امن  شبکه  قبیل  از 
خدمات بین ماشینی )M2M( از جمله خدماتی است  که هر یک به نحوی پاسخگوی نیاز 

سازمان های پویای فعلی هستند.
در پی غنی سازی سبد محصوالت و خدمات سازمانی و در پاسخ به نیازهای ویژه مشتریان 
و  سازمانی  راهکارهای  ارائه  با  رایتل  مختلف،  کاری  زمینه های  و  اندازه ها  در  سازمانی 
بومی سازی هر یک از محصوالت خود، مسیر جدیدی را پیش روی سازمان ها قرار داده است.





سیم کارت ســازمانی

نیــاز ســازمان ها بــه اتصــال دائمــی کارکنــان خــود بــه شــبکه 
درون ســازمانی و اســتفاده از ســرویس هایی ماننــد پســت 
سیســتم ها  مدیریــت  جلســات،  مدیریــت  الکترونیکــی، 
روز بــه روز در حــال  و نظــارت محیطــی،  آنالیــن  به صــورت 
ســیم کارت های  انــواع  ارائــه  بــا  رایتــل  اســت.  افزایــش 
دائمــی، اعتبــاری و دیتــا امــکان دسترســی کاربران ســازمانی 
ــود  ــان خــ ــا مشتــــریــــ ــاط بــ ــی و ارتبــ ــابع داخلــــــ ــه منـــ را بــــ

فراهــم نمــوده اســت.
بــا خریــد ســیم کارت های ســازمانی امــکان ارائــه شــماره بــه 
ســازمان در محــدوده درخواســتی، اســتفاده از طرح هــای 
خدمــات  از  اســتفاده  و  خــاص  مشــاغل  ویــژه  جــذاب 
ســازمانی ارائه شــده بــر بســتر شــبکه رایتــل بــرای مشــترکین 
مدیریــت  امــکان  همچنیــن  می شــود.  فراهــم  ســازمانی 
حســاب  مدیریــت  ســامانه  طریــق  از  ســازمان  حســاب 
ــاب  ســازمانی، انجــام شــارژ گروهــی و پرداخــت صورت حســ

خواهد   داشــت. وجــود  تجمیعــی  به صــورت 

7





کنفــرانس تلـــفنی

با حـــداکثر 5 نفر به راحتـــی و به طـور هـم زمان صحبت 
کنید.

 بــا ایــن ســرویس می توانیــد بــا همــکاران خــود مکالمــات گروهــی 
ــات  ــان اطالعــ ــور هم زمــ ــا به طــ ــر از آن ه ــد نفـــ ــا از چنــ ــته یــ داش

مــــورد نیازتــان را کســب نماییــد.

و  شــما  عملکــرد  بهبــود  باعــث  تلفنــی"  کنفرانــس  ســرویس" 
می شــود. زمــان  در  بیشــتر  هرچــه  صرفه جویــی 

نحوه کارکرد:
•   ایــن ســرویس بــرای تمامــی مشــترکین به صــورت پیش فــرض 

فعــال اســت.

•  جهــت برخــورداری از ایــن ســرویس، گوشــی تلفــن همــراه شــما 
بایــد دارای قابلیــت کنفرانــس صوتــی باشــد.

مراحل ایجاد  کنفرانس صوتی:
•  تماس با نفر  اول

•  افــزودن تمــاس دوم )پــس از برقــراری تمــاس، نفــر اول در حالــت 
HOLD قــرار می گیــرد.(

• پــس از برقــراری تمــاس، نفــر دوم بــه کنفرانــس می پیونــدد.
)Merge(

•  تا 5 نفر می توانند از روش مذکور  به کنفرانس اضافه شوند.

ــی را از  ــچ تماس ــس هی ــول کنفران ــد در ط ــه می خواهی در صورتی ک
دســت ندهیــد:

•  سرویس " انتظار مکالمه" خود را فعال کنید.

هزینه هــا: هزینــه افــزودن هــر مخاطــب جدیــد بــه کنفرانــس، 
معــادل یــک تمــاس عــادی و بــر عهــده آغازگــر کنفرانــس  اســت. 
جهــت اســتفاده از ایــن ســرویس تنهــا  کافــی اســت شــروع کننده 
در  حاضــــران  سایــــر  و  باشــــد  رایتــــل  مشترکیــــن  از  کنفرانــس 
کنفــــرانس صوتــی می تواننــد از مشــترکین تمامــی اپراتورهــــای 
تلفــن همــراه، تلفن ثابت یا حتی مخاطبین بین المللی باشــند.
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)MVPN( شبکه تلفن سـازمانی هـمراه

تلفــن  از  اســتفاده  بــا  مرتبــط  دغدغه هــای  از  یکــی  همــواره 
عـــدم امــــکان  و  تماس هـــا  زیـــــاد  هزینـــه  ســازمان ها،  در 
از  دســته  ایــن  بــه  رایتــل  اســت.  کارکنــان  مدیریت تمــاس 
را  همــراه  ســازمانی  تلفــن  شــبکه  از  اســتفاده  مشــتریان، 

می کنــد. پیشــنهاد 
ــبکه ای  ــاد ش ــا ایج ــراه، ب ــازمانی هم ــن س ــبکه تلف ــرویس ش س
مجــازی از کاربــران رایتــل، برقــراری ارتبــاط کاربــران را در قالــب 
تمــاس صوتــی و  بــا اســتفاده از شــماره های کوتــاه، امکان پذیــر 
ایــن ســرویس تمامــی تماس هــای  می ســازد. همچنیــن در 
بــر اســاس  درون شــبکه و برخــی از تماس هــای برون شــبکه 
ــفیف می شــوند.  ــمول تخــــ ــاب شده، مشـــ ــرح انتخــــــ نــوع طـــ
اعمــال  امــکان  ســرویس  ایــن  قابلیت هــای  از  دیگــر  یکــی 
محدودیــت و در نتیجــه مدیریــت بهتــر تماس هــای ورودی و 

خــــروجی اســت. 
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قـابلیت ها  

 امکان استفاده از تخفیف های متفاوت در تماس ها

•  تمـــــــــــاس های درون شـــــــــبکه )On VPN(: تماس های 
میــزان  بیشــترین  مشــمول  کــه   MVPN اعضــای  بیــن 

ــت.   ــف اس تخفی
 :)Gold - List( خــاص  شـــــبکه  بــرون  تماس هــای   •
تماس هایــی کــه اعضــای MVPN بــا گــروه تعریف شــده ای 
و  می کننــد  برقــرار  خــود   MVPN خــارج  شــماره های  از 
شــامــــل تخفیـــــف کمتـــــــری بــــه نســبت تماس هـــــــای 

اســت.  شــبکه  درون 
•  تمــــــاس هـــــــــای برون شــــــبکه )Off VPN(: تمـاس های 
اعضــای MVPN بــا ســایر شــماره ها کــه مشــمول تخفیــف 

نمی شــود.
و    ورودی  تماس هــای  روی  بــر  محدودیــت  اعمــال 

جــی و خر

•  لیســت شـــــــماره های مجــــــــاز )White List(: کاربــران 
ــا اعضــای ایــن  فقــط امــکان دریافــت و برقــراری تمــاس ب

لیســت را خواهنــد داشــت.
•  لیســــــــت شـــــماره های غیرمجـــــاز )Black List(: کاربــران 
امــکان دریافــت و برقــراری تمــاس بــا اعضــای ایــن لیســت 

را نخواهنــد داشــت.

•  امــکان محدودســازی تمــاس براســاس کــد مقصــد: مانند 
مســدود کــردن تماس هــای خــارج از کشــور

 
     اعمال سیاست های خاص پرداخت هزینه تماس

از  برون شــبکه  و  درون شــبکه  تماس هــای  هزینــه  کســر    
ســازمانی حســاب 

•  کســـــر هزینه تمـــــاس های درون شبکه از حساب سازمانی 
و برون شــبکه از حســاب شــخصی کاربــر

•  کســـــرهزینه تماس هــای درون شــــــبکه و برون شــبکه از 
حســاب شــخصی کاربــر

هزینــه  کســر  ســرویس،  ایــن  بــرای  پیش فــرض  حالــت 
تماس هــای درون شــبکه از حســاب ســازمانی و برون شــبکه 
تفکیــک  ترتیــب  اســت. بدیــن  کاربــر  از حســاب شــخصی 
هزینــه  پرداخــت  و  غیر ســازمانی  و  ســازمانی  تماس هــای 
تمــاس مناســب آن هــا بــر اســاس سیاســت ســازمان میســر 

می شــود.

 امکان شماره گیری سریع با اختصاص شماره  کوتاه 

رقمــی   6 تــا   2 کوتــاه  شــماره های  از  اســتفاده  امــکان    •
بنابــر درخواســــــت ســــــــازمان بــرای تماس هــای صوتــی  
درون شــبکه وجــود خواهــد داشــت. همچنیــن تمــاس 
بــا شــماره های عــادی نیــز امکان پذیــر اســت. به عنــوان 
نمونـــه، کاربــری بــا شــماره عـــادی 09202222100 می توانــد 
دارای شــماره کوتــاه 100 بــوده و امــکان برقــراری تمــاس 
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درون شــبکه  MVPN بــا ایــن مشــترک از طریــق هــر دو 

شــماره وجــود خواهــد  داشــت.

مدیریت سرویس

فارســی  زبــان  بــه دو   IVR از طریــق  • مدیریــت ســرویس 
کاربــر  و  ســازمان  نماینــده  ســطح  دو  در  انگلیســی  و 

اســت.  امکــــــــان پذیر 

مزایا

•  کاهش هزینه تماس های سازمانی
•  مدیریت بهینه تماس ها و هزینه ها

تعریــف  امــکان  از  اســتفاده  بــا  ســریع  ارتبــاط  برقــراری   •
کوتــاه شــماره های 

•  تفکیک تماس های سازمانی و غیر سازمانی

13





)Mobile Broadband( شبکه پهن باند موبایل رایتل

حیــات  اصلــی  شــاهرگ  بــه  اینترنــت،  ارتباطــی  جهانــی  شــبکه  امــروزه 
کســب و کارها تبدیــل شده اســت و همیــن امــر اهمیــت دسترســی بــه ایــن 
ــد. ــر می کن ــن براب ــوب، چندی ــت مطل ــا کیفی ــکان و ب ــان و م ــر زم ــبکه را در ه ش
رایتــل بــا ارائــه اینترنــت نســل های جدیــد مخابراتــی ویــژه ســازمان ها، امــکان 
اتصــال بــه اینترنــت پرســرعت، حتــی در حیــن حرکــت را فراهــم نمــوده اســت. 
بــا اســتفاده از ایــن ســرویس امــکان دسترســی همزمــان بــه تماس هــای صوتــی 
و اتصــال بــه شــــــبکه اینــــــترنت بــه همــراه کنتــرل هزینه هــا از طریــق اســتفاده از 

بســته های اینترنتــی مقرون به صرفــه، وجــود دارد.
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مـزایـا16

پرســرعت  اینترنــت  از  اســتفاده  بــا  بهــره وری:  افزایــش 
رایتــل، کارکنــان ســازمان ها می تواننــد همــواره  ســازمانی 
در دســترس باشــند.از ایــن رو بــا مدیریــت مســتمر زمــان و 
منابــع انســانی، بهــره وری کســب و کارها تغییــر قابل توجهــی 

داشــت. خواهــد 

قابلیت ها

•  دسترســی بــه شــبکه اینترنــت پرســرعت همــراه در هــر 
زمــان و مــکان

صوتــی تمــاس  حیــن  در  اینترنــت  شــبکه  بــه  اتصــال    •
ویدیویــی و   تصویــری  صوتــی،  فایل هــای  ارســال    •

متفــاوت  زمانــی  و  حجمــی  بســته های  از  اســتفاده    •
•  اســـــتفاده  در تجهیــزات مختلــف ارتبــــاطی همچــــون 
از  خــــــانگی  کامپیوتــر  و  لپ تــاپ  تبـــــلت،  تلفن همــراه، 

رای فــای و  دانــگل  مــودم  طـــــریق 
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امــکان جابجایــی: مزیــت عمــده و مشــخص ایــن ســرویس 
قابلیــت جابجایــی آن اســت و بــرای اســتفاده از اینترنــت و 
ــه شــبکه ثابــت اینترنــت  ــاز ب ــا خدمــات ســازمانی دیگــر نی ی
یــا  وای فــای  چــون  فناوری هایــی  از  اســتفاده  نیســت. 
از لحــاظ قابلیــت جابجایــی محدودیت هایــی  وایمکــس 
اینترنــت  ســرویس  از  اســتفاده  بــا  ولــی  دارد  همــراه  بــه  را 
پرســرعت ســازمانی، امــکان اتصــال بــه اینترنــت در هــر مکان 

و زمــان، حتــی در حــال حرکــت وجــود دارد.
انعطاف پذیــری: تلفن هــای همــراه هوشــمند و تبلت هــا بــا 
اســتفاده از تعــداد بی شــمار برنامه هــای کاربــردی به ســادگی 
امــکان اتصــال بــه وب، پســت الکترونیکــی، نــرم افزارهــای 
بــه  را فراهــم می آورنــد.  IT ســازمان ها  ســازمانی و شــبکه 
کمــک ایــن ســرویس، ابزارهــای مذکــور بــه بهتریــن گزینــه 

بــرای افزایــش کارآیــی در کســب و کار تبدیــل می شــوند.





)M2M( خدمات بین ماشینی

بی شــک بهتریــن زیرســاخت بــرای برقــراری اتصــال داده ای بیــن دســتگاه ها 
و مــاشیـــن هـــــای مختــــلف متحـــــرک کــــه در محـــــدوده جغرافیــــایی وسیعــــی 
ارتباطــات داده  بــه  امــکان دسترســی  کــه  یــا ماشــین هایی  گستـــــرده شده اند 
ندارنــد،  را  و  غیــره  زمینــی، ماکروویــو  ماننــد خطــوط  از  طریــق ســایر خطــوط 
بانــد موبایــل اســت. خدمــات  بــر بســتر شــبکه پهــن  خدمــات بین ماشــینی 
بین ماشــینی رایتــل بســتری به وجــود مــی آورد کــه در آن دســتگاه های مختلــف 
بیلبوردهــای  نظارتــی،  دوربین هــای  تــا  گرفتــه  توربین هــا  و  نقلیــه  وســایط  از 
تبلیغاتــی و تابلوهــای نمایــش اطالعــات شــهری از طریــق نســل های پیشــرفته 
مخابراتــی رایتــل )3G و 4G( بــه یکدیگــر متصــل  شــوند. خدمــات بین ماشــینی 
رایتــل بــا تعرفه هــای متناســب بــا نیــاز مشــتریان طراحــی شده اســت کــه در ایــن 
بســتر، داده هــا بــا امنیــت بیشــتر و ســرعت بســیار باالتــری نســبت بــه فناوری هــای 
GPRS منتقــل می شــوند. همچنیــن  از قبیــل  پیشــین شــبکه های موبایــل، 

امــکان مدیریــت و کنتــرل دســتگاه ها از راه دور نیــز تســهیل می شــود.
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                                       قـابلیت ها

• اتصـــــال دستگاه هـــــا و ماشیــن هـــــای مـختــــلف از راه دور 
بــــــر  روی یــک بســتر واحــد

• امنیــت بــاال به دلیــل عدم اســــتفاده از زیرســــاخت های 
عمومــی نظیــر  اینترنــت

• تبــادل داده بــا ســرعت های بــاال )بــر بســتر شــبکه پهــن 
ــا اســتفاده از بســته های خدمــات  بانــد موبایــل رایتــل( ب

بین ماشــینی
 مــزایا

 / دســتگاه ها  کنتـــــرل  و  مـــــدیریت  در  کـــارآیی  افزایــش   •
ســـازمان ( )امــوال  ماشـــــین ها 

•   اتصال دائم دســـتگاه ها حتی در حین حرکت
•  کاهـــش هزینه های کــــنترلی

• افزایــش امنیــت و ایمنی دستـــگاه ها بــا دریافت اخطارهای 
ضروری

•  تســـــهیل جمــع آوری داده هــای عملیاتــی ســازمان به طور 
دقیــق و در لحظه

اتصــال  نیــاز  بــدون  ارســالی  داده هــای  امنیــت  حفــظ   •
بــه اینترنــت بــر بســتر امــن شــبکه نســل های پیشــرفته 

)4Gو  3G( رایتــل  مخابراتــی 

کاربردها

شــرکت رایتــل آمادگــی دارد تــا بــا کمــک دیگــر عناصــر موثــر در 
ــاوری خدمــات بین ماشــینی راهکارهــای  ــره تامیــن فن زنجی
متنوعــی را بــر ایــن بســتر ارائــه نمایــد. همچنیــن امــکان ارائــه 
ــا نیــاز خــاص هــر ســازمانی  ــه متناســب ب راهکارهایــی نوآوران
وجــود خواهــد داشــت. در ادامه برخــی از راهکارهای متداول 

در حــوزه خدمــات بین ماشــینی شــرح داده می شــود.
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نظارت و مانیتورینگ امنیت
نظــارت از راه دور همــواره یکــی از دغدغه هــای ســازمان ها 
بــا اســتفاده  بــزرگ و عملیاتــی بوده اســت.  و شــرکت های 
از ارتبــاط بین ماشــینی، ایــن امــکان فراهــم می شــود کــه 
اطالعــات تجهیــزات نظــــــارتی در قالـــــب محتــوای صـــــوتی، 
ــل شــود. اغلــب  ــرل منتقــــ ــز کنتــ ک ــه مرا ــا ب ــویری و دیت تصــــ
در  دارنــد  نظارت هــا  این گونــه  بــه  نیــاز  کــه  مکان هایــی 
کــردن  کــه مستقــــر  موقعیت هــــای جغرافیــــایی هستنــــد 
بــــاال  هزینه هــــای  صــرف  بــا  نظــارت  بــرای  نیروی انســانی 
مکانــی  و  محیطــی  شــرایط  آن  بــر  عــالوه  و  همراه اســت 
نظــارت  امــکان  مــوارد  برخــی  در  کــه  اســت  به گونــه ای 
مســتقیم حضــوری، غیرممکــن اســت. در چنیــن شــرایطی 
خدمــات  بــر  مبتنــی  راه حل هــای  از  می شــود  پیشــنهاد 
دارنــد،  پاییــن  هزینــه  بــا  اجــرا  قابلیــت  کــه  بین ماشــینی 
اســتفاده شــود. عــالوه بــر آن پهنــای بانــد مورد نیــاز بــرای 
فناوری هــای  ازطریــق  تنهــا  ویدیــو  و  تصاویــر  انتقــال 
شــبکه  چهــارم  و  ســوم  نســل های  ماننــد  پهن بانــد 
تلفن همــراه امکان پذیــر بــوده و بــرای نســل های گذشــته 

نیســت. میســر 
حــوزه  در  بین ماشــینی  خدمــت  کاربــرد  مــوارد  از  برخــی 

اســت: زیــر  شــرح  بــه  امنیــت،  مانیتورینــگ  و  نظــارت 

کزی چون  •    دوربین های نظارت تصویری و امنیتی مرا
بانک هــــا، ســـکوهای نفتی، مناطــــق و شهرک های 

صنعتی و مسکونی
•    مانیتورینــگ زیرســاخت های حیاتــی در صنایــع مختلف 
ماننــد نیروگاه هــای بــرق، ســکوهای نفتــی و ســایت های 

مخابراتی
•    کنترل و نظارت بر ناوگان های حمل   و  نقل

پارامترهــای  و  صنعتــی  محیط هــای  مانیتورینــگ   •
هواشناســی
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کنترل هوشمند مصرف انرژی
به دلیــل  انــرژی  هوشــمند  اندازه گیــری  حاضــر  درحــال 
محــدود بــودن منابــع تولیــد انــرژی و کنتــرل و بهینه ســازی 
میــزان مصــرف، ســهولت در گزارش گیــری میـــزان مصــرف 
انــرژی  تولیــد  و صــدور قبــض، در بحــث زیرساخـــت های 
مــورد توجــه قــرار گرفـــته اســت. بــا استـــفاده از خـدمـــات 
ــرژی  ــا ان ــاط ب ــا در ارتب ــع آوری دیت ــکان جم ــینی ام بین ماش
می شــود  فراهــم  مصــرف  میــزان  مانیتورینــگ  و  مصرفــی 
اطالعــات  ایــن  انســانی،  منابــع  از  اســتفاده  به جــای  و 
می شــود.  جمــع آوری  دور  راه  از  و  اتوماتیــک  به صــورت 
عــالوه بــر آن مصــرف کننــد گان انــرژی نیــز می تواننــد نظــارت 
داشــته  خــود  هزینه هــای  کنتــرل  و  مصــرف  بــر  بیشــتری 

باشــند.
امــکان کنتــرل خــودکار میــزان مصــرف انــرژی نیــز بــا اســتفاده 
از راهکارهــای ترکیبــی خدمــات بین ماشــینی، سنســورهای 
نرم افزارهـــــای  و  محیطـــــی  پارامترهـــــای  اندازه گیـــــری 
جمــع آوری دیتــا وجــود دارد، به طــوری کــه میــزان اســتفاده 
از وســایل گرمایشــی و سرمایشــی بــه میــزان مطلوب بــودن 

دمــای محیــط صــورت پذیــرد.



23

کنترل و پایش سالمت
امــروز،  مــدرن  دنیــای  شــایع  بیماری هــای  از  برخــی  در 
ــون  ــرهای بیمــار چــ ــزارش مــداوم پارامتــ ــه پایــش و گ ــاز ب نی
غیــره  و  قند خــون  میــزان  فشــار خون،  ضربان قلــب، 
درصــورت  تــا  دارد  وجــود  درمانــی  کــز  مرا یــا  پزشــک  بــه 
و  درمـــــانی  فراینـــــــد  در  نیــــاز  مــــورد  تغییـــــرات  ضــرورت، 
داروهــــای تجویز شــده انجــام پذیــرد. بــا اســتفاده از خدمت 
کــز درمانــی  بین ماشــینی ایــن امــکان بــرای بیمــاران و مرا
انــدازه گیـــری شــــده  پــارامتـــرهــــــای  تـــا  می شــود  فراهــم 

کــــــــز درمانــی منتقــل شــود. جــمـــع آوری و بـــــه مــرا

نقل و انتقال در خدمات بانیک

بانکــی  کنش هــای  ترا به هنــگام  و  امــن  انتقــال  امــکان 
یکــی دیگــر از  کاربردهــای اســتفاده از ایـــــن فنــــاوری اســت. 
عالوه بــر ایــن درتمامــی دســتگاه های فــــــروش اتوماتیــک 
نیــز می تــوان به منظــور ردیابــی خریدهــای انجام شــده و 

کــرد. اســتفاده  آن  از  کاالی دســتگاه ها،  موجــودی 

نقل  و  انتقال در عملیات بانکی





)APN( شبکه امن سازمانی

گــر بــه دنبــال بســتری امــن و ســریع هســتید تــا  کارکنــان یــا تجهیــزات ارتباطــی شــما  ا
همیشــه و همه جــا بــه شــبکه ســازمانی متصــل باشــند، شــبکه امــن ســازمانی رایتــل 

بــرای شماســت. بهتریــن گزینــه 
روش هــای معمــول اتصــال بی ســیم بــه شــبکه داخــل ســازمانی معمــوال  از طریــق اینترنــت 
و VPN بــــر روی بستـــــر اینتــــرنت است کـــــه بــــا توجــــه بــــه مــاهیــــت حســــــاس اطالعــــــات 
ــاد در  ــا دارای پیچیدگــی زی ــرای انتقــال برخــوردار نیســت ی ــادله شده از امنیــت کافــی ب مبــ

طراحــی و پیاده ســازی اســت. 
رایتــل بــا ارائــه انــواع شــبکه های امــن ســازمانی در بســتر دیتــای خــود، امــکان دسترســی 
ــا از  ــی ســازمان فراهــم آورده اســت. در ایــن بســتر تنه ــع داخل ــه مناب ــران ســازمانی را ب کارب
آدرس هــای private اســتفاده می شــود و امــکان آدرس دهــی هــر دســتگاه بــا آدرس هــای 
مشــتری یــا آدرس هــای رایتــل وجــود خواهــد داشــت. همچنیــن ترافیــک مربوطــه در 
یک بستـــــر کــــامال مستقـــــل و به صورت مبــــدا بــــه مقصــــد، به شبــــکه ســـازمــــانی مشتــــری 

متصــــــل می شود. 
بــه نیــاز ســازمان های مختلــف، رایتــل ســه محصــول شــبکه امــن ســازمانی  بــا توجــه 

می دهــد. ارائــه  را  اختصاصــی  و  پایــه  پیشــرفته، 

25
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شبکه امن سازمانی پیشرفته

ایــن محصــول اتصــال کاربــران ســازمانی را در بســتر امــن 
شــبکه تلفن همــراه بــه منابــع داخلــی ســازمان امکان پذیــر 
بــا  دســتگاه  هــر  آدرس دهــی  بســتر،  ایــن  در  می ســازد. 
آدرس هــای Private مشــتری انجــام می شــود و ترافیــک 
مســتقل  کامــال  بســتر  یــک  در  مشــتری  هــر  بــه  مربــوط 
ــبکه  ــه ش ــراه ب ــتر تلفن هم ــد از بس ــه مقص ــدا ب ــورت مب به  ص
ســازمانی مشــتری متصــل می شــود. اتصــال از مرکــز داده 
رایتــل بــه مرکــز داده مشــتری بــه جــای اســتفاده از اینترنــت 
صــورت   MPLS و  اینترانــت  نظیــر  مختلفــی  راه هــای  از 
می گیــرد. از آنجــا کــه در ایــن ارتبــاط بــرای اتصــال کاربــر بــه 
مشــتری از اینترنــت اســتفاده نمی شــود، ایمنــی اطالعــات 
در مقایســه با VPN روی شــبکه های عمومی بیشــتر اســت. 



2727

قابلیت ها

•   شبکه خصوصی بر بستر شبکه تلفن همراه
• امکان استفاده از آدرس های private خاص  مشتری

• امکان استفاده از سرویس های احراز هویت سازمان
انتقــال  بــرای  مشــتری  داده  مرکــز  بــه  ایمــن  اتصــال    •

ت عــا طال ا
بــه  بــدون نیــاز  VoIP ســازمانی  استفـــــاده از خدمــات    •

مشــتری  آدرس هــای  از  اســتفاده  بــا    VPN

مزایا

•  ایجــاد بســتری امــن بــرای انتقــال اطالعــات کاربــران ســیار 
ســازمان

•  افزایــش اعتمــاد و ایمنــی اطالعــات بــا اعمــال قوانیــن و 
کنترل هــای مختــص هــر ســازمان

•  کاهــش هزینه هــای ارتباطــی بــه ســبب حــذف هزینــه 
اینترنــت از پهنــای بانــد

شبکه امن سازمانی پایه

شــبکه  در  ســازمانی  کاربــران  دسترســی  محصــول  ایــن 
امــن تلفــن همــراه رایتــل را بــه منابــع داخلــی ســـــــــازمان 
 Private ــان پذیر می کنــد. در ایــن بســتر آدرس هــای امکــــــ
از طــرف رایتــل در اختیــار مشــتری قــرار می گیــرد و بســته های 

داده در بســتر تلفــن همــراه بــه مرکــز داده مشــتری هدایــت و 
ارســال می شــود. هماننــد شــبکه امــن ســازمانی پیشــرفته 
ــای  ــتری به ج ــز داده مش ــه مرک ــل ب ــز داده رایت ــال از مرک اتص
اســتفاده از اینترنــت از راه هــای مختلفــی نظیــر اینترانــت و 
MPLS صــورت می گیــرد و امنیــت اطالعــات در مقایســه بــا 

VPN روی شــبکه های عمومــی بیشــتر اســت.

قابلیت ها

•  شبکه خصوصی بر بستر شبکه تلفن همراه
•  امکان اعمال سیاست های احراز هویت سازمان

انتقــال  بــرای  مشــتری  داده  مرکــز  بــه  ایمــن  اتصــال    •
ت عــا طال ا

مزایا

ســیار  کاربــران  اطالعــات  انتقــال  بــرای  امــن  بســتری    •
ســازمان

•  افزایــش اعتمــاد و ایمنــی اطالعــات بــا اعمــال قوانیــن و 
کنترل هــای مختــص هــر ســازمان

•  کاهــش هزینه هــای ارتباطــی بــه ســبب حــذف هزینــه 
اینترنــت از پهنــای بانــد
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 شبکه امن سازمانی اختصاصی

کاربـــــران  چندگانــه  اتصــال  امــکان  رایتــل  محصــول  ایــن 
شبکه تلفـــن همـــراه رایتـــل را در بستـــری امن و خصــوصــی 
در  تنهــا  کاربــران  تمامــی  ارتبــاط  ایــن  در  فـــــراهم می  آورد. 
بســتر شــبکه رایتــل بــدون نیــاز بــه هیچ گونــه اتصــال ثابــت 
قــرار دارنــد و می تواننــد بــدون نگرانــی از بابــت قطــع خطــوط 
ارتباطــی ســیمی بــه تبــادل اطالعــات بــا یکدیگــر بپردازنــد. 
تعــداد  بیــن  داده هــا  دریافــت  و  ارســال  بــرای  بســتر  ایــن 
زیــادی کاربــر ســیار مناســب اســت. در ایــن شــبکه امــکان 
ارســال و دریافــت اطالعــات بین تمامــی کاربران وجــود دارد.

قابلیت ها

•  ایجاد شبکه خصوصی بر بستر تلفن همراه
•  اتصــال دائمــی تلفــن همــراه بــر شــبکه دیتــا بــدون نیــاز بــه 

هیچ گونــه بســتر ثابــت

مزایا

•   کاهش هزینه های ارتباطات سازمانی
•  کاهش هزینه های ایجاد و نگهداری سرویس
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گی های محصــوالت شبکه امن سازمانی رایتل  جدول ویژ

گی ها شبکه امن سازمانی اختصاصیشبکه امن سازمانی پایهشبکه امن سازمانی پیشرفتهویژ

 3G/4G 3G/4G 3G/4Gفناوری همراه

IP آدرس هایPrivate PrivatePrivate 

IP رایتلرایتلمشتری/رایتلتامین کننده آدرس

IP ایستا/ پویاایستا/ پویاایستا/ پویانحوه تخصیص آدرس

DNSخاص مشتری--

ندارددارددارداتصال شبکه به مرکز داده مشتری

--اختیاریاحراز هویت 

Corporate Radiusخیرخیربله

                             کاربردها

               ،)ATM  ( ارتباطـــــات شعبـــــه، خودپـــردازهــــا  بانــــکی ماننــد  بــرای شبکه هـــــای  انتقـــــال اطالعـــــات  بــرای  بستـــــری      •
غیــره   و   )POS( فــروش  پـــایــانــه هــــای 

•  بستری اختصاصی برای ارسال و دریافت خبرهای تصویری و صوتی آنی در هر نقطه
•  کنترل ناوگان های حمل و نقل و نظارت تصویری بر آن ها

•  بستری امن برای دسترسی به سامانه  های متمرکز و مانیتورینگ تجهیزات و دارایی های سازمان
•  کنترل مکانیزه امورشهری و ارسال اطالعات ترافیکی

•  کنترل موقعیت کارکنان پخش و امکان صدور درخواست کاال با امکان کسر آنی از موجودی انبار
•  امکان ارسال و دریافت اطالعات عملکردی از راه دور و نقاط مختلف
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بسته اشتراکی سازمانی

شــرکت ها و ســازمان هایی کــه دارای مصــرف دیتــای باالیــی هســتند 
ــرای هــر یــک از کارکنــان خــود  ــا ب و همــواره نگــران تامیــن بســته دیت
در نقــاط مختلــف می باشــند، می تواننــد از طریــق ســرویس بســته 
کی رایتــل و خریــد یــک بســته به جــای چندیــن بســته نیــاز  اشــترا

خــود را برطــرف نماینــد.
بــا بهره گیــری از ایــن ســرویس، امــکان تخصیــص بخشــی از بســته 
ــک از  ــر ی ــه ه ــر ب ــورد نظ ــان م ــم و زم ــاس حج ــر اس ــده، ب خریداری ش

شــماره های کارکنــان مشــترک ســازمانی وجــود خواهــد داشــت.
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•  تعریف قالب های مختلف حجمی و زمانی
•  امــکان گروه بنــدی و تخصیــص حجــم    متناســب بــرای 

هر گــروه
درخصــوص  اطالع رســانی  پیامــک  خودکــــار   •    ارســال 

بســته ها  وضعیــت 
APN فعال سازی برای سرویس های اینترنت و    •

مزایاقابلیت ها

•    کاهــش هزینــه دیتــای مصرفــی بــا خریــد یــک بســته 
ــد چندیــن بســته به جــای خری

اســـــاس  بــــر  دیتـــــــا  مصـــــرف  بهینـــــــــه  توزیــــــع   •
مشــترک سیـــاست هـــــای 

ک گذاری بسته دیتا بدون کاهش سرعت •   به ا شترا
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مزایا





خدمات شــبکه هوشـمند

ــر شــبکه هوشــمند )IN( یکــی  اســتفاده از خدمــات تلفنــی مبتنــی ب
کانال هــای  ارتقــای  و  مدیریــت  کم هزینــه  و  نویــن  روش هــای  از 
ارتباطــی صوتــی بــا مشــتریان اســت کــه توســط بســیاری از ســازمان ها 
ــا  ــرده می شــود. ایــن خدمــات ب و شــرکت های موفــق تجــاری به کارب
تســهیل در برقــراری ارتبــاط مخاطبیــن بــا ســازمان، ســبب بهبــود 

می شــوند. مشــتریان  رضایت منــدی  ســطح 
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در این راستا رایتل خدمات زیر را در بستر صوتی خود ارائه می دهد:

)UAN(گیر •   شماره فرا

  Premium Rate  •

  )Free Call( تمــاس رایگان  • 
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ــان اختصــــاص  ــاره بـــــه ســازمـــ در ایـــــن خـــــدمت یــک شمــ
داده می شــود کــه تمامــی مخاطبــان آن ســازمان، بــا ایــن 
اســاس  بــر  ورودی  تماس هــای  و  گرفتــه  تمــاس  شــماره 
مختلــف  بخش هــای  بیــن  کاری،  اولویت هــای  و  رویه هــا 
و حتــی کارکنانــی کــه در خــارج از ســازمان هســتند، توزیــع 
اســاس  بــر  تماس هــا  توزیــع  نحــوه  همچنیــن  می شــود. 
پارامترهایــی از قبیــل زمــان، مــکان، شــماره تماس گیرنــده، 

اســت. امکان پذیــر  غیــره  و  تمــاس  حجــم  پیش شــماره، 

  قـابلیت ها

بــه  سرشــماره  یــا  اختصاصــی  شـــــماره  یــك  گــذاری  وا   •
آن هــا مخاطبــان  بــه  ارائــه  جهــت  ســازمانی  مشتـــــرکین 

اســاس  بــر  ســـــازمان  ورودی  تماس هــای  توزیــع   •
داخلــی   سیاســت های 

یــا  روز  )تمــام  مشــتریان  تمــاس  زمــان  کــردن  محــدود    •
) روز  از  خاصــی  ســاعات 

•  تنظیــم چندیــن شــماره بــرای یــک نفــر )شــماره محــل کار، 

موبایــل، منــزل و غیــره( جهــت برقــراری ارتبــاط بــا وی 
و  ورودی  تماس هــای  روی  بــر  عبــور  رمــــــز   دادن  قــرار    •

جــی و خر
بــرای  غیرمجــاز  مجــاز/  شــماره های  فهــــرست  تعریــف    •

گیرنــدگان   تمــاس 

کاربردها

•  توزیــع سفارشــات تلفنــی بــه مناســب ترین شــماره مقصــد 
بــر مبنــای مــکان تماس گیرنــده 

•  توزیــع تماس هــای ســازمان ها و موسســات بازرگانــی و 
مالــی از قبیــل بانک هــا و غیــره بــه مناســب ترین شــعبه 
بــر مبنــای زمــان تمــاس )ســاعت های کاری یــا غیــرکاری، 

تعطیــالت مناســبتی، آخــر هفتــه(

)UAN( گیر شماره فرا



بــا اســتفاده از ایــن خدمــت ســازمان ها می تواننــد هزینــه 
خدمــات تلفنــی خــود را به طــور مســتقیم از طریــق حســاب 
، اخــذ نماینــد . هزینــه اخذ شــده از مشــتری  کاربــر نــزد اپراتــور
شـــــامل هـــزینــــه پــایــــه تمــــاس بـه اضافـــــه هزینــه خــدمـــت 
ارائه شــده توســط تامین کننــده خدمــات اســت. در ارائــه 
کانــال پرداخــت مجــزا  این گونــه خدمــات نیــازی بــه ایجــاد 
جهــت دریافــت هزینــه خدمــت نبــوده و هزینــه خدمــات 
رایتــل  مشــترکین  کاربــری  حســاب  طریــق  از  ارائه شــده 

می شــود.  پرداخــت 

  قـابلیت ها

ــده  ــط تامین کنن ــده توس ــت ارائه ش ــه خدم ــت هزین •   دریاف
خدمــات از حســاب مشــترک 

گــذاری شــماره اختصاصــی بــه تامین کننــده خدمــات   •   وا
جهــت ارائــه خدمــت

•   اعمــال تنظیمــات دلخــواه تامین کننــده خدمــات ماننــد 
محــدود کــردن زمــان تمــاس و غیــره

کاربردها

پزشــکی،  زمینه هــای  در  مشــاوره ای  خدمــات  ارائــه   •
غیــره و  کســب و کار  روانشناســی، 

•   ارائه خدمات تفریحی و سرگرمی 
•   ارائه خدمات رسانه ای و اطالع رسانی

•   ارائه خـدمات در حـــــوزه جمع آوری کمک های مردمی      

Premium Rate   
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)Free Call(

ســازمان،  یــک  مشــتریان  نگهداشــت  روش هــای  از  یکــی 
اســت.  آن هــا  بــه  مناســب  فــروش  پــس از   خدمــات  ارائــه 
ایــن امــر از روش هــای مختلــف محقــق می شــود کــه یکــی از 
مهم تریــن آن هــا، ارتباطــات تلفنــی اســت. پرداخــت هزینــه 
تماس هــای صوتــی مشــتریان بــا ســازمان، گامــی مهــم در 
افزایــش رضایت منــدی  و وفــاداری مشــتریان اســت کــه ایــن 
خدمــت از رایتــل می توانــد ســازمان ها را در رســیدن بــه ایــن 

هــدف یــاری نمایــد.

  قـابلیت ها

•   برقراری تماس های رایگان 
•   واگــذاری شــماره اختصاصــی بــه ســرویس دهنده جهــت 

ارائــه ســرویس
ماننــد  ســرویس دهنده  دلخــواه  تنظیمــات  اعمــال   •
محــدود کــردن زمــان تمــاس، شــماره تمــاس گیــــــرندگان، 
تعریــف فــــــهرست شــماره های مجــاز/ غیــر مجــاز و غیــره

کاربردها

کــز تمــاس خدمــات  •   امــکان برقــراری تمــاس رایــگان بــا مرا
پــس از فــروش ســازمان ها 

کــز خدمات عمومی  •   امــکان برقــراری تمــاس رایــگان بــا مرا
ماننــد اورژانــس، ترمینال هــا و فرودگاه  هــا

ــگان جهــت پخــش محتــوای  •  امــکان برقــراری تمــاس رای
تبلیغاتــی ســازمان ها

• ارائــه خدمــات تمـــــــاس تلفنــی رایگـــــــان بــرای مشــتریان 
جامعــه،  درآمــد  کــم  اقشــار  ماننــد  ســازمان  خــاص 
پرســنل غیربومــی به منظــور تمــاس بــا اعضــای خانــواده، 

خوابگاه هــا  در  مســتقر  دانشــجویان 

تماس رایگان
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USSD خدمات و راهکارهای مبتنی بر

و  دســترس ترین  در   از  یکــی  به عنــوان  همــراه  تلفــن  امــروزه 
کاربردی تریــن تجهیــزات ارتباطــی بــه حســاب مــی آیــد و بــا توجــه 
بــه گســتردگی خدمــات قابل ارائــه بــر بســتر آن، هــر روزه شــاهد 
امــا بســیار  ایــن وســیله به ظاهــر ســاده،  از  اســتفاده  گســترش 
مفیــد هســتیم. از ایــن رو شــرکت رایتــل در ادامــه ارائــه خدمــات 
متنــوع، یکــی از رایج تریــن و کارآمدتریــن ایــن خدمــات )کدهــای 
ــد. ــرار می ده ــود ق ــترکین خ ــار مش ــتوری USSD( را در اختی دس
ســرویس USSD بــه مشــترکین رایتــل ایــن امــکان را می دهــد 
ــت  ــه فهرس ــاص #XXX* ب ــتوری خ ــد دس ــری ک ــماره گی ــا ش ــا ب ت
ســرویس های تامین کننــده خدمــات دسترســی پیــدا کــرده و از 
امکانــات ارائــه شــده اســتفاده نماینــد. عــالوه بــر آن تامیــن کننده 
خدمــات نیــز می توانــد بــا ایــن امــکان، ارتباطــی تعاملی بــا تمامی 
مشــترکین رایتــل برقــرار کــرده و خدمــات مورد نظــر خــود را بــه 

بهتریــن نحــو ارائــه دهــد.
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قـابلیت ها

•   ارائه کانال به منظور برقراری ارتباط تعاملی 
USSD ارائه انواع خدمات الکترونیکی بر بستر   •

•  واگــــذاری ســـرشمــــاره کـــــد دستــــوری بــــا امکــــان فــــــروش 
زیـــــر منوهای مختلــف

•  قابــل اســتفاده بــدون نیــاز بــه نصــب نرم افــزار بــر روی 
تلفن همــراه

•  قابل استفاده با هر نوع گوشی تلفن همراه
•  برطرف کردن نیاز مشترک به صورت آنی 

کاربردها

خـدمات بانکی و اقتصــادی
•  پرداخــت ازطریــق تلفــن همراه ماننــد انجام تراکنش های 
مالــی حســاب مشــتریان بانــک نظیــر پرداخــت، انتقــال 
وجــه، واریــز وجــه، پرداخــت قبــوض و خریــد شــارژ از طریق 

ــراه تلفن هم
•  انتقال وجه از طریق تلفن همـــراه

USSD ارسال رمزهای بانکی یک بار مصرف بر بستر  •

صنعت حمل و نقل
•  اطالعــات پارکینــگ بــا تلفن  همــراه )دریافــت اطالعــات 
در مــورد مــکان پارکینگ هــا و فضــای خالــی، امــکان رزرو 

ــره( و غی
•  خریــد بلیــط از طریــق موبایــل )امــکان خریــد بلیــط معتبــر 

از طریــق گوشــی موبایــل در هــر مــکان و زمــان(
•  اطالع رسانی و درخواست کمک در جاده ها

صنعت رسانه و  بازاریابی 
•  ارســــال اطالعیه 

•  برگزاری نظرسنجی ها و رای گیری
•  جمع آوری کمک های خیرخواهانه

•  خدمات پشتیبانی
•  ســـــــفارش کاال

•  پیگیری سفارش
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ــا امــکان فــروش زیــر  واگــذاری سرشــماره  کــد دســتوری ب
منوهــای مخــــتلف

شــرکت رایتــل ایــن امــکان را فراهــم آورده اســت که شــرکت ها 
و مجموعه هایــی کــه بــه هــر دلیلــی تمایــل بــه دریافــت کــد 
مجــزا ندارنــد ، بتواننــد خدمــات خــود را در قالــب زیــر منــوی 
هزینه هــای  در  و  کــرده  ارائــه  ســرویس دهندگان  دیگــر 

ــد. ــی نماین ــرویس صرفه جوی ــه ســـ ــدازی اولی راه ان
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سامانه ستاپ

ســامانه پیامکــی ســتاپ بســتر مــورد نیــاز جهــت ارســال و دریافــت 
پیامــک انبــوه بــه منظــور ارائــه خدمــات، اطالع رســانی، تبلیغــات 
بــرای متقاضیــان خــود تأمیــن و در اختیــار آن هــا قــرار  را  و غیــره 
می دهــد. ایــن ســرویس جهــت برقــراری امــکان ارســال پیامــک 
انبــوه بــا شــماره موبایــل رایتلــي بــراي کلیــه مشــترکین رایتــل در 
ابــزاری  رایتــل  شــرکت  کوتــاه  پیــام  ســامانه  می باشــد.  دســترس 
 )SMS( توانمنــد جهــت ارســال، دریافــت و پــردازش پیـــــام کوتـــــاه
اســت. کاربـــــران ایــن ســامـــانــــه بدون نیــاز بــه هیچ گونــه ســخت افزار 
و تجهیــزات جانبــی و تنهــا بــا اســتفاده از ایــن پنــل و اتصــال بــه 
جهــت  ســامانه  امکانــات  تمامــی  از  می تواننــد  اینترنــت  شــبکه 
از  استفـــــاده  بــــا  ارائــــه شده  قــــابلیت های  سایــــر  و  اطالع رســانی 

پیــام کوتـــــاه بهــره منــــد شـــــوند.
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•    ارسال و دریافت پیامک به زبان فارسی و انگلیسی
•    گزارشات پیام های ارسالی و دریافتی

•    ارســــــال و دریــــافــت پیــــامک از طــــریــق وب سرویس
•    ایجاد و مدیریت نظر سنجی/مسابقه

•    ارسال هوشمند پیامک
•    تعریف گروه و دفترچه تلفن

قابلیت ها

•    هزینه پایین
•    اطمینان باال

•    بازاریابی مستقیم
•    سرعت باال در اطالع رسانی

•    سهولت استفاده

مزایا
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سرویس ارسـال پیامک  انبوه

بــا ســرویس ارســال پیامــک انبــوه رایتــل، متــن مورد نظــر در کوتاه تریــن 
زمــان ممکــن بــه تعــداد کثیــری از مخاطبیــن ســازمان ها ارســال می شــود. 
ــه در تقویــت  ایــن ســرویس یکــی از ابزارهــای مناســب، کاربــردی، کم هزینــــ
حـــــــوزه روابط عمومــی و اطالع رســانی ســازمان ها و در نتیجــه آن ایجــاد 

برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مشــتریان و پرســنل اســت.
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خدمات پرداخت صورت حساب تجمیعی و شارژ گروهی
 ویژه مشترکین سازمانی

شـــارژ و پرداخــت به موقــع صورت حســاب ســیم کارت های 
ســازمانی، همــواره یکــی از دغدغه هــای اصلــی ســازمان ها 
بوده اســـت. بســیاری از ایــن ســیم کارت ها در دســـتگاه هایی 
قـــــرار دارنــد کــــه امکــــان دسترســــی فیــزیکـــــی بــــه آن هــا و 
در نتیجــه شــارژ  یــا  کنتــرل موجــودی آن هــا دشــوار اســت. 
یکــی از تســهیالت ویــژه مشــترکین ســازمانی رایتــل، امــکان 
و  دائمــــــی  ســیم کارت های  صورت حســاب   پرداخــت 
به صــــــورت  اعتبــاری  ســیم کارت های  شــارژ  همچنیــــــن 
تجمیعــی اســت. بــا اســتفاده از ســامانه مدیریــت حســاب 
ســازمانی، نماینــده ســازمان می توانــد بــا انتخــاب کاربــران 
مورد نظــر صورت حســاب تجمیعــی آن هــا را دریافــت کــرده 
ــات  ــی، عملی ــه درگاه بانک ــال ب ــا اتص ــتقیم ب ــورت مس و به ص
پرداخــت را انجــام دهــد. همچنیــن درصــورت نیــاز بــه شــارژ 
ــد  ــاری و خری گروهــی، امــکان انتخــاب ســیم کارت های اعتب
شــارژ  به صــورت کســر از حســاب ســازمان یــا پرداخــت بانکــی 

نیــز وجــود دارد.

   قابلیت ها

•   پرداخــــت هزینــــه یا خــرید شــــارژ به تفکیــــک 
سیم کارت های دائمی و اعتباری 

•  انتخــاب روش پرداخــت بــا اســتفاده از حســاب بانکــی یــا 
کســر از اعتبــار ســازمان

•  دریافت صورت حساب تجمیعی در بازه زمانی دلخواه
•   پرداخت گروهــــی یا منفـــرد
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