الزامات
•

یک گوشی هوشمند شامل سیستم عامل  iOSیا  Androidکه بتوان برنامه  WISOرا بر روی آن نصب نمود.

•

بلوتوث و جستجوی موقعیت مکانی باید در تنظیمات گوشی هوشمند فعال شوند ،و برنامه باید اجازه استفاده از
داده های موقعیت مکانی را داشته باشد .در غیر این صورت مخاطبین موقعیت مکانی شما را هنگامی که WISO
فعال شده است متوجه نخواهند شد.
یک اتصال اینترنت با ثبات و کارآمد به منظور اطالع رسانی به مخاطبین.

•

سازگاری
•

محصوالت  WISOدر دستگاه های اپل  iOSو اندروید با بلوتوث (Bluetooth Lowenergy ( 4.0کار می کند.

•

پشتیبانی از دستگاه های اپل که از  7 iOSیا باالتر استفاده می نمایند.

•

پشتیبانی از دستگاه های Androidکه از نسخه  4.4یا باالتر Kitkat

•

لطفا توجه داشته باشید که دستگاه های همراه ذیل برای استفاده با  WISOتوصیه نمی شوند.

1OPPO Fبه علت اتصال بلوتوث ناپایدار آن توصیه نمی شود.
37OPPO Aبه علت اتصال بلوتوث ناپایدار آن توصیه نمی شود.
به علت مشکالت شدید ، BLEگوشی  3OPPO Nتوصیه نمی شود.
به علت مشکالت شدید  BLEدر هنگام ارتقاء به ، 0Android .5گوشی  3Samsung Noteتوصیه نمی شود.
موتوروال  Moto Eبا اندروید  2.4.4به خاطر اتصال بلوتوث ناپایدار آن توصیه نمی شود.
به دلیل اتصال بلوتوث ناپایدار  2LG G ،با آندروید  2.0.5توصیه نمی شود.
به دلیل اتصال بلوتوث ناپایدار  7LG K ،با اندروید  1.1.5توصیه نمی شود.
به دلیل اتصال بلوتوث ناپایدار  7LG Optimus Lبا آندروید  2.1.4توصیه نمی شود.
به دلیل اتصال بلوتوث ناپایدار  HTC Butterflyبا اندروید  2.4.4توصیه نمی شود.

Beautifully strong, strongly beautiful
ما به حریم خصوصی شما احترام میگذاریم.
•

شما زمان و آنچه که باید به اشتراک گذاشته شود را کنترل می نمایید .محصول  WISOاطالعات موقعیت مکانی را فقط زمانی که شما
بخواهید به مخاطبین اضطراری ارسال می نماید.

•

لینک های موقعیت مکانی ) ارسال شده ( به طور خودکار پس از مدت زمانی ،غیر فعال می شوند.

•

الیه ی  2048بیتی  Secure Sockets Layer/SSLبرای تمام ارتباطات بین برنامه و سرور استفاده می شود.

راحتی در استفاده
•

شما می توانید از طریق اکانت شبکه های اجتماعی نظیر توییتر ،گوگل پالس ،فیس بوک ،یاهو به سیستم وارد شوید.

•

هنگامی که یک اتفاق اضطراری رخ می دهد ،به مخاطبین از پیش انتخاب شده از طریق اس ام اس  /ایمیل  /تماس تلفنی ،همراه با یک وب
لینک شامل سابقه موقعیت مکانی کاربر که توسط تمام مرورگرهای مدرن باز می شود ،اطالع داده می شود.

•

الزم بذکر است در صورت داشتن اکانت در  Lineمیتوانید مخاطبین خود را انتخاب و در مواقع ضروری موقعیت خود را با آنها به اشتراک
بگذارید و از ایشان نیز درخواست کمک نمائید.

حداکثر قابلیت اطمینان
•

ارائه دهندگان خدمات متعدد برای ارسال اس ام اس  /ایمیل به شیوه ای که به موقع و قابل اطمینان است.

•

محصوالت  WISOبرای کار در یک محیط نامطمئن طراحی شده است ،زمانی که با شرایط شبکه ناپایدار مواجه می شود ،به روزترین اطالعات
را به سرور ارسال می نماید .سرور نیز متقابال برای مقابله با دسترسی بد به شبکه طراحی شده است.

•

هنگامی که سرور تشخیص دهد که هیچ کدام از مخاطبان لینک پیوندی ارسال شده را ،باز نکرده اند ،به طور خودکار  SMS /ایمیل را چندین
مرتبه به مخاطبین ارسال می کند تا امکان مشاهده پیام را افزایش دهد.

•

بعد از اینکه محصول را خریداری و راه اندازی کردید  .تعداد  10عدد  SMSرایگان در اختیارتان قرار میگیرد و بعد از اتمام  .بسته به نوع
مصرف ماه بعد تنها  6عدد برایتان شارژ گردد واگر استفاده صحیح داشته باشید وموجودی  SMSشما تمام شود ماه بعد مجددا  6عدد برایتان
شارژ میگردد.

حداقل تخلیه باتری
•

در حالت آماده به کار ،برنامه و دستگاه  WISOارتباطات را به حداقل می رساند تا میزان شارژ باتری تلفن را حفظ نماید.

•

در شرایط اضطراری پایدار WISO ،عملکرد خود را با توجه به سطح باتری گوشی تنظیم می کند .هنگامی که باتری کم است ،برنامه
WISOموقعیت مکانی تلفن را به میزان کمتری به روز می کند ،که باعث اطمینان از عملکرد تلفن و برنامه می شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود برنامه
•

میتوانید جهت دانلود  Appبه صورت مستقیم  .به زبان فارسی یا انگلیسی از لینک های زیر استفاده نمائید :
فارسی
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astrotek.fa.wiso
iOS:https://apps.apple.com/us/app/wiso/id964392337?l=zh&ls=1
انگلیسی
iOS:https://apps.apple.com/tw/app/wiso/id964392337?l=en
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astrotek.wisoapp&hl=en

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محدودیت ها
•

قابلیت تماس تنها بر روی گوشی های با سیستم عامل اندروید  Androidفعال و امکان پذیر میباشد.

•

آخرین آپدیت برای گوشی های آیفون که دارای  iOSورژن  13.60می باشد سازگاری دارد.

جهت دریافت هر گونه اطالعات بیشتردر خصوص محصوالت لطفا از سایت شرکت تولید کننده به آدرس زیر بازدید نمائید :
http://www.thewiso.com/?setLng=fa-IR

