ﻣﻌﺮﻓﯽ ادﭼﻪ؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﺳﺎن
آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی دﺳﺖ دوم ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎص ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮار و ﺷﯿﭙﻮر را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روش

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﻬﯽ دادن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از
روش ﻫﺎی ﻓﻮق واﻗﻊ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺗﯿﻢ ﺗﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ادﭼﻪ راﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎس

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ادﭼﻪ ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد را در  26روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻫﻤﺸﻬﺮی ،ﺟﺎم ﺟﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت،

اﻋﺘﻤﺎد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺰ و ﻏﯿﺮه ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

درج آﮔﻬﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ادﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ای

ﻫﻤﭽﻮن ﺛﺒﺖ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ در ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ در ادﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ وﻗﺖ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آﯾﮑﻦ ﻫﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ﻣﻄﻠﺐ در
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺎﯾﺰ و ﻧﻮع ﭼﺎپ ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ آﮔﻬﯽ را از
روی ﺗﻘﻮﯾﻢ اپ رزرو ﮐﺮده و ﺿﻤﻨﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﺎپ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﮔﻬﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺿﻤﻦ وارد ﻧﻤﻮدن ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ
آﮔﻬﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺎپ آن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ،آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﺎپ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
رزرو ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ادﭼﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻫﻢ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺎپ آﮔﻬﯽ را در آن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﺒﺎر آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ادﭼﻪ  -آﮔﻬﯽ در ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :ﺗﺎد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 3.3 / 1.53 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
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