مجموعه مهندسی رادشید
راهنمـای استفـاده از ربـات تلگـرام

از ًرم افسار هحبَب تلگرام هی تَاًیذ جْت هذیریت خَدرٍّای خَد استفادُ کٌیذ.
* راه اندازی اولیه ربات
کافیست ٍارد برًاهِ تلگرام شذُ ٍ بعذ از اطویٌاى اتصال بِ ایٌترًت هراحل زیر را اًجام دّیذ :
 -1با استفادُ از دکوِ جستجَ کلوِ  @radshid_botرا جستجَ کٌیذ.
 -2کلوِ  startرا برای ربات ًَشتِ ٍ ارسال کٌیذ.
 -3در هرحلِ بعذ ربات از شوا شوارُ هَبایلی کِ بِ عٌَاى سرپرست در هذیریت خَدرٍ تعریف کردُ ایذ را
درخَاست کردُ ،شماره سرپرست را ٍارد ًوائیذ.
 -4پس از آى رهس استفادُ از تلگرام برای شوا ارسال هی شَد کِ با ٍارد کردى آى احراز َّیت شذُ ٍ ربات
برای شوا فعال هی گردد.

* معرفی برخی امکانات ویژه ربات
رٍش کار ایي سرٍیس بِ ایي گًَِ طراحی شذُ کِ با استفادُ از دکوِ هربع در اًتْای صفحِ اهکاًات ایي ربات
برای شوا ًوایاى هی شَد ٍ هی تَاًیذ از آًْا استفادُ کٌیذ.
 نمایش زنده  :جْت هَقعیت یابی خَدرٍ خَد از ایي گسیٌِ استفادُ ًوائیذ .با اًتخاب ایي گسیٌِ هی تَاًیذهَقعیت خَدرٍ خَد را ّن بصَرت هتي فارسی ٍ ّن بر رٍی ًقشِ هشاّذُ ًوائیذ.
 خالصه وضعیت خودرو  :با استفادُ از ایي گسیٌِ اطالعاتی هاًٌذ هذت زهاى رٍشٌی ،سرعت ،هسافتپیوَدُ شذُ ٍ  ...بذست بیاٍریذ.
 آخرین تصویر ردیاب  :در صَرتی کِ ردیاب شوا هجْس بِ دٍربیي باشذ هی تَاًیذ تصاٍیر خَد راهشاّذُ ًوائیذ.
 تماس با ما  :در صَرت ًیاز هی تَاًیذ آدرس ٍ شوارُ ّای تواس شرکت رادشیذ را در ایي گسیٌِ هشاّذُکٌیذ.
 ارسال پیام  :در صَرتی کِ در هَرد عولکرد ردیاب خَد سَالی داشتیذ هی تَاًیذ پیام خَد را برایکارشٌاساى شرکت رادشیذ ارسال ًوائیذ ٍ از ّویي طریق پاسخ سَال خَد را دریافت ًوائیذ.

* نکات کلیدی
 در ربات تلگرام رادشیذ اهکاى دریافت پیغام ّا ٍ ّشذارّا برای شوا فعال هی باشذ بطَر هثال ّشذار هقذارشارش ساهاًِ ٍ یا شارش سین کارت.
 برای استفادُ از ًرم افسار حتوا بایذ در ساهاًِ ردیابی ثبت ًام کردُ باشیذ ٍ ّوچٌیي شوارُ ّوراُ شوا بِ عٌَاىسرپرست ردیاب در ساهاًِ ثبت شذُ باشذ.

