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 پنل نمایندگی        

و  وجود ندارد، در پنل ایجاد شده هیچ نامی از آسانک گرددمتقاضی این مدل نمایندگی یک دامین ثبت میکند و یک پنل ارسال پیامک روی دامین ثبت شده راه اندازی می 

پس از تائید درخواست اولیه نماینده می بایست اطالعات تکمیلی از قبیل دامین ، نشانی و اطالعات تماس،  نمایندگی با نام و برند خود اقدام به فروش پیامک می نماید.

 ایمیل ، اطالعات حساب بانکی و درگاه اینترنتی را در قالب فرم تکمیلی به آسانک ارسال نماید.  
 

 پنل سازمانی      
شابه پنل نمایندگی  صی م ص سازمانی یک پنل تخ ست که نیازمندپنل  سازمانی ا ستند در  جهت کاربران  ایجاد چند اکانت جداگانه برای واحدها یا زیر مجموعه های خود ه

ت از آساااانک بصاااورت انبوه پیامک این حالت ادمین پنل میتواند برای زیر مجموعه خود پنل ایجاد کند و فعالیتهای آنها را مدیریت نماید در این مدل ادمین پنل با یک اکان

سانک یا یک ساب دامین از دامین اصلی متقاضی آخریداری می کند و در پنل ادمین به کاربرهای خود پیامک اختصاص می دهد در این حالت دامین پنل هم میتواند دامین 

 و سازمان مربوطه باشد.

 :  مدارک مورد نیاز

 درخواست نمایندگیفرم تکمیل شده  ،تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضیمتقاضی حقیقی: 

تکمیل شده فرم ،  گواهی ارزش افزودهتصویر ، مدیرعاملکارت ملی  وشناسنامه  تصویر، شرکت آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی تصویر:  متقاضی حقوقی

 نمایندگیدرخواست 

  مدارک فوق را به ایمیلinfo@asanak.ir .ارسال نمائید 

 
 

قرارداد نمایندگی یکساله می باشد و اوایل هر سال نمایندگی منعقد میشود و قرارداد نمایندگی به امضای طرفین میرسد  ، قراردادنمایندگی پرداخت هزینه پنل: پس از توجه 
 با توجه به رضایتمندی طرفین تمدید میگردد.
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