راهنمای استفاده از پنل کاربری ُپلنت
سامانه نظرسنجی آنالین ُپلنت ،بستری برای انجام نظرسنجی پویا از طریق درگاه وب برای مدیران
سایت ها در انواع زمینه ها فراهم میکند.
از مزایا استفاده این سامانه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
▪

توانایی ایجاد و تغییر پیام های نظرسنجی

▪

انتخاب قالب های آماده نظرسنجی

▪

ایجاد نظرسنجی در یک یا چند صفحه سایت

▪

فعال بودن چند نظرسنجی به صورت همزمان

▪

قابلیت ایجاد نظرسنجی در چندین دامنه

▪

ارسال پیام ها به سه مدل ( آنی  -زمانبندی شده  -وابسته به اتصال)

▪

مشاهده آنالین پاسخ کاربران سایت

برای استفاده از خدمات سامانه نظرسنجی آنالین ُپلنت ،ابتدا باید ثبت نام در سایت
 https://pollnet.irاز طریق شماره همراه صورت گیرد ،سپس دسترسی به پنل کاربری فراهم خواهد
شد.

•

ورود  /ثبت نام

با وارد کردن شماره همراه کد تأیید به شماره شما ارسال خواهد شد.
تذکر :شماره همراه باید  11رقمی و با فرمت  09xxxxxxxxxوارد شود.

•

کد تایید

با وارد کردن کد  6رقمی ارسال شده به شماره همراه ،فرم ثبت نام برای شما باز میشود ،در صورتی
که از قبل ثبت نام کرده باشید ،مستقیما وارد پنل کاربری خود میشوید.

•

ثبت نام

با ورود اطالعات خواسته شده ،ثبت نام شما تکمیل و پنل کاربری ایجاد میشود.

•

راه اندازی اولیه سرور

برای شروع ،در بخش راه اندازی اولیه سرور ،میبایست آدرس سایت های میزبان مورد نظر خود که
میخواهید در آن نظرسنجی ایجاد کنید را طبق فرمت گفته شده وارد کنید.
توجه داشته باشید تنها سایت هایی را میتوانید وارد کنید که دسترسی کامل (نظیر کد های سایت
و  )...را به آن داشته باشید.
تذکر :در نظر داشته باشید در صورت ثبت اشتباه دامنه امکان ویرایش آن را نخواهید داشت ،لذا در
ثبت اطالعات دامنه دقت الزم را به عمل آورید.

•

کد سمت کاربر

پس از راه اندازی اولیه سرور ،کد اختصاصی سمت کاربر (اسکریپت) مربوط به سایت انتخاب شده
آماده میشود اسکریپت مذکور را در صفحه انتخاب شده سایت قرار دهید تا بستر ارسال نظرسنجی
به روی سایت فراهم شود.

•

کانال جدید

کانال ها در واقع صفحات مختلف سایت شما هستند که پیام نظرسنجی در آن ها نمایش داده
میشود.
برای شروع ،در بخش کانال ها می توانید کانال جدید را طبق اطالعات و فرمت خواسته شده ایجاد
کنید.

تذکر :باید توجه داشته باشید آدرس اینترنتی مربوط به کانال با سایت میزبان انتخاب شده هماهنگ
باشد.
تذکر :نام اختصاصی کانال پس از افزودن قابل ویرایش نمیباشد.

•

همه کانال ها

در بخش همه کانال ها ،می توانید تمامی کانال های ساخته شده برای سایت های میزبان خود را
مشاهده ،ویرایش و حذف کنید .همچنین دسترسی به نظرسنجی های هر کانال از این بخش امکان
پذیر میباشد.

تذکر :در صورت حذف کانال ،تمامی نظرسنجی ها و اطالعات آن حذف خواهد شد.

•

ویرایش کانال

از طریق گزینه ویرایش کانال ،میتوانید اطالعات آن را تغییر دهید.

•

نظرسنجی ها

از طریق گزینه مشاهده نظرسنجی ها برای هر کانال بخصوص در بخش همه کانال ها ،تمامی
نظرسنجی های ایجاد شده برای کانال مورد نظر نمایش داده میشود.
شما در این بخش می توانید نظرسنجی ها را ایجاد ،مشاهده ،ویرایش و حذف کنید .همچنین پیام
های نظرسنجی از این بخش قابل دستیابی میباشند.

تذکر :هر نظرسنجی میتواند دربرگیرنده چندین پیام باشد اما در لحظه میتواند تنها یک پیام برای
نمایش در لحظه اتصال کاربر به صفحه کانال داشته باشد.
تذکر :هر کانال می تواند در برگیرنده چندین نظرسنجی باشد اما در لحظه میتواند تنها یک
نظرسنجی با قابلیت ارسال پیام روی اتصال فعال داشته باشد.

•

ایجاد نظرسنجی

نظرسنجی ها دربرگیرنده پیام های نظرسنجی هستند که تمامیاطالعات مورد نیاز نمایش بر روی
سایت در آن ها قرار دارد .برای ایجاد نظرسنجی تنها وارد کردن یک نام کافی میباشد.

•

ویرایش نظرسنجی

از طریق گزینه ویرایش نظرسنجی ،میتوانید نام آن را تغییر دهید.

•

پیام ها

از طریق گزینه مشاهده پیام ها برای هر نظرسنجی بخصوص ،تمامی پیام های ایجاد شده برای
نظرسنجی موردنظر نمایش داده میشود.
شما در این بخش می توانید پیام ها را ایجاد ،مشاهده ،ویرایش و حذف کنید .همچنین پاسخ های
دریافت شده هر پیام از این بخش قابل دستیابی میباشند.

•

ایجاد پیام

پیام ها به  3صورت ( آنی – زمانبندی شده – درلحظه اتصال) برای کاربران به نمایش در میآیند.
.1

آنی :با زدن گزینه ارسال برای هر پیام ،از لیست نمایش پیام ها در هر نظرسنجی ،پیام در آن
لحظه برای کاربران متصل به کانال ارسال میشود.

.2

زمانبندی شده :با وارد کردن زمان ثابت ایجاد پیام ،پیام مورد نظر در زمان تعیین شده برای
کاربران متصل به کانال ارسال میشود.

.3

در لحظه اتصال :با انتخاب (بله) در قسمت مدل ارسال هنگام ایجاد پیام ،پیام مورد نظر با
ورود کاربران و اتصال به کانال ارسال میشود.

تذکر :در انتخاب قالب پیام دقت فرمایید ،زیرا پس از ایجاد امکان ویرایش قالب انتخاب شده وجود
نخواهد داشت.

•

ویرایش پیام

از طریق گزینه ویرایش پیام ،میتوانید اطالعات آن را تغییر دهید.

•

قالب ها

سواالت پیام در  4قالب ارائه میشوند که شامل چند گزینه ای و پرسش و پاسخ (بدون گزینه)
هستند.
باتهیه هر قالب میتوانید از آن در تمامی نظرسنجی های خود استفاده کنید.

•

قالب های من

شما می توانید لیست قالب های دریافت شده خود را در بخش قالب های من مشاهده کنید.

تذکر :قالب های دریافت شده قابل بازگشت نیستند.

•

پیام های نظرسنجی سمت کاربر

نمونه ای از پیام های نظرسنجی با قالب های مختلف که روی کانال (صفحات سایت) به نمایش
کاربران در آمده و قابلیت دریافت پاسخ از سمت کاربر را دارند.

چند گزینه ای
پرسش و پاسخ

•

پاسخ ها

با استفاده از گزینه مشاهده پاسخ ها برای هر یک از پیام ها در لیست پیام های نظرسنجی،
می توانید تمامی پاسخ های مربوط به پیام مورد نظر که از سمت کاربران دریافت شده است را
مشاهده فرمایید.

