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 معرفی
 

 .پارس گرین را انتخاب کردید به شما تبریک و خوش آمد عرض می کنیم ارسال فکساز اینکه سامانه 

.ارسال فکس یکی از قدیمی ترین روش هاي اطالع رسانی و تبلیغات می باشد  

.شرکت ها استفاده می شود سازمان ها و  امروزه استفاده از فکس به منظور ارتباطات با  

.رسدغاتی هست که همیشه به دست مدیران می یفکس یکی روش هایی تبل  

ارسال فکس با دستگاه فکس و حضور یک نفر جهت ارسال فکس ها به صورت کاغذي و تک به تک وقت و هزینه منابع انسانی زیادي را تلف می 
.نماید و سرعت کمی دارد  

.همچنین درصد بروز اشتباه در این روش افزایش می یابد  

بدون اینکه از نیروي انسانی و یا سخت افزار خاصی جهت ارسال استفاده کنید ، بتوانید   گرین شما را قادر می سازد تا پنل فکس اینترنتی پارس
.فکس ارسال کنید  

.حتی می توانید فکس هاي خود را زمانبندي نمایید  

.نرم افزار هاي خود فکس ارسال کنیدبا استفاده از وب سرویس ارسال فکس این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید   

 

 با آرزوي موفقیت         
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 :Send Faxمتد ارسال فکس
 تکی و گروهی  فکسجهت ارسال : کاربرد 

   NET. : asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://httpسرویس براي کدنویسی  بدرس وآ
 JAVA : wsdl?asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://http و PHPدرس وب سرویس براي کدنویسی  آ

عبارت زرد رنگ به انتهاي ادرس گیت افزوده  NET .و یا سایر برنامه نویسی هاي غیر  JAVAو  PHPدر تمامی گیت ها براي برنامه نویس : توجه 
 .می گردد

 

 شرح نوع نام پارامتر
Signature String  حساب کاربريبراي هر  درگاه وب سرویسامضاء دیجیتال و منحصر به فرد 

 )ن را تولید نمایید  از داخل پنل آ( 
 .فکس شما فعال باشد  قبل از تست مطمئن شوید که سرویس

From String  رزرو شده  ( خالی بگذارید( 
Tel String[] شماره فکس گیرنده 

 )02189785540یا + 982189785540: با فرمت (
FileName String فایل نام : 

 .قابل قبول است  test.jpgیا  test.pngیا  test.pdf:  هاي فرمت
FileByte Byte[]  آرایه اي از جنس بایت 

 .بایت هاي تشکیل دهنده فایل می باشد
 .می باشد 2048KBحجم مجاز 

FaxIdEncrypt String در صورتی کھ فکس شما ما موفقیت ثبت شود. 
ID براي شما برمی گردد  فکس به صورت رمز شده. 

Return Value int 0  :خطا 
 امضا معتبر نیست:  -1
 معتبر نیست ي فایلمحتوا:  -2
 شماره گیرنده صحیح نمی باشد:  -3
 مگابایت است 2حجم فایل بیش از :  -4
 .ارسال قرار گرفت لیست در :   1
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 : FaxSendStatusفکس متد دریافت دلیوري
 جهت دریافت وضعیت تحویل فکس:  کاربرد

   NET. : asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://httpسرویس براي کدنویسی  بدرس وآ
 JAVA : wsdl?asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://http و PHPدرس وب سرویس براي کدنویسی  آ

 
 شرح نوع پارامتر نام

Signature String  حساب کاربريبراي هر  درگاه وب سرویسامضاء دیجیتال و منحصر به فرد 
 FaxIdEncrypt String ID فکس به صورت رمز شده 

FaxResult String[] آرایه اي ازstringارسال شد باشد== زمانی که خروجی متد  است و. 
 5(و در صورتی که وضعیت غیر از این باشد باید چند دقیقه  رایه پر خواهد شد آ

 .صبر کنید و مجدد دلیوري را بگیرید ) دقیقه

 .به صورت رفرنسی می باشد 
 .می باشد  وضعیت ارسال،شماره فکس  ،کد رهیگیريهر خانه شامل 

 :نمونه خانه هاي ارایه  
34876468;+982177700048;1 

 
 : وضعیت ارسال 

 پیش فرض:  0
 تحویل شد:  1
 نبود فکس مقصد:  2
 عدم پاسخ به خط:  3
 مشغولی خط:  4

Return Value int  خروجی متد است: 
 امضا معتبر نیست:  -1
در حال حاضر فکس ها به صورت خودکار ارسال می شوند و ( منتظر تایید:  0

 .)نیازي به تایید فکس ها نیست
 منتظر ارسال:  1
 در حال ارسال:  2
 سال شدار:  3
 ارسال نشد:  4
 حذف شده:  6
در حال حاضر فکس ها به صورت خودکار ارسال می شوند و ( تایید نشد:  7

 .)نیازي به تایید فکس ها نیست
 خطا:  8
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 : SendScheduleFaxEnمتد ارسال فکس زماندار
 )که یک بار در یک تاریخ و ساعت خاص ارسال می شود ارسالی( صورت زماندارجهت ارسال فکس به :  کاربرد

   NET. : asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://httpسرویس براي کدنویسی  بدرس وآ
 JAVA : wsdl?asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://http و PHPدرس وب سرویس براي کدنویسی  آ

 
 شرح نوع نام پارامتر

Signature String  حساب کاربريبراي هر  درگاه وب سرویسامضاء دیجیتال و منحصر به فرد 
 )از داخل پنل آن را تولید نمایید  ( 

 .قبل از تست مطمئن شوید که سرویس فکس شما فعال باشد 
From String  رزرو شده  ( خالی بگذارید( 
Tel String[] شماره فکس گیرنده 

 )02189785540یا + 982189785540: با فرمت (
FileName String  نام فایل: 

 .قابل قبول است  test.jpgیا  test.pngیا  test.pdf: فرمت هاي 
FileByte Byte[]  آرایه اي از جنس بایت 

 .بایت هاي تشکیل دهنده فایل می باشد
 .می باشد 2048KBحجم مجاز 

FaxIdEncrypt String در صورتی کھ فکس شما ما موفقیت ثبت شود. 
ID  فکس به صورت رمز شده براي شما برمی گردد. 

SendTime datetime  ارسال پیامک در قالب انگلیسیزمان 
Return Value int 0  :خطا 

 امضا معتبر نیست:  -1
 محتواي فایل معتبر نیست:  -2
 شماره گیرنده صحیح نمی باشد:  -3
 مگابایت است 2حجم فایل بیش از :  -4
 در لیست ارسال قرار گرفت:   1
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 : SendScheduleFaxFaمتد ارسال فکس زماندار
 )که یک بار در یک تاریخ و ساعت خاص ارسال می شود ارسالی( صورت زماندارجهت ارسال فکس به :  کاربرد

   NET. : asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://httpسرویس براي کدنویسی  بدرس وآ
 JAVA : wsdl?asmx.FaxApi/Api/com.Parsgreen.login://http و PHPدرس وب سرویس براي کدنویسی  آ

 
 شرح نوع نام پارامتر

Signature String  حساب کاربريبراي هر  درگاه وب سرویسامضاء دیجیتال و منحصر به فرد 
 )از داخل پنل آن را تولید نمایید  ( 

 .قبل از تست مطمئن شوید که سرویس فکس شما فعال باشد 
From String  رزرو شده  ( خالی بگذارید( 
Tel String[] شماره فکس گیرنده 

 )02189785540یا + 982189785540: فرمت با (
FileName String  نام فایل: 

 .قابل قبول است  test.jpgیا  test.pngیا  test.pdf: فرمت هاي 
FileByte Byte[]  آرایه اي از جنس بایت 

 .بایت هاي تشکیل دهنده فایل می باشد
 .می باشد 2048KBحجم مجاز 

FaxIdEncrypt String فکس شما ما موفقیت ثبت شود در صورتی کھ. 
ID  فکس به صورت رمز شده براي شما برمی گردد. 

YearFa int  1394مثال (سال( 
MonthofYearFa int  6مثال شهریور برابر ( به فارسی  12تا  1ماه بین ( 
DayofMonthFa int  به فارسی 31تا  1روز از ماه بین 
Hour int  23الی  0( ساعت  24به صورت ( 
Minute int  59الی  0دقیقه بین 
Return Value int 0  :خطا 

 امضا معتبر نیست:  -1
 محتواي فایل معتبر نیست:  -2
 شماره گیرنده صحیح نمی باشد:  -3
 مگابایت است 2حجم فایل بیش از :  -4
 در لیست ارسال قرار گرفت:   1
 

 


