ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۵ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ )+ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ(
ﺟﮏﺑﻠﮏ )(omigo.ir/jackblack
ﺧﻮ اﻧﺪن  1دﻗﯿﻘ ﻪ
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 : omigo.ir/r/5n6vﻟﯿﻨﮏ

ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
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 Google Voiceﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ  VoIPﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼ ﯾﺎ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  Googleﯾﺎ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﮐﺎری و ﺷﺨﺼ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر راﯾﮕﺎن اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﻘﺎط ﺧﺎص ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮای ﺗﻤﺎس در
آنﻫﺎ  ۱ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮخ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﺗﻨﻬﺎ دو روش ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﮐﺮدﯾﺖ ﮐﺎرت و دﺑﯿﺖ ﮐﺎرت را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺎرژ ﺷﻤﺎره ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرژ Google Voice
ﺻﺮاﻓ ﻫﺎی ﻣﺘ ﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﯿﻤﯿﻞ و ﭘﺴﻮرد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗ ﯿﯿﺮ
آیﭘﯽ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ دارای ﮐﯿﻞ ﺳﻮﯾﯿﭻ( را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﺪ.
در زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧ از ﺻﺮاﻓ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ آورده ﻣ ﺷﻮد؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﺻﺮاﻓ ﻫﺎی زﯾﺮ در زﻣﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ.
 -۱ﺳﻔﯿﺮﭘﯿﻤﻨﺖ
 -۲ﺗﻬﺮان ﭘﯿﻤﻨﺖ
 ۲۰ -۳ﭘﯿﻤﻨﺖ
 -۴ﺗﻬﺮان ﮐﺮدﯾﺖ ﮐﺎرت
 -۵اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎرت
. . . . -۶

ﮐﻼم آﺧﺮ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا را دارﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﺎرژ ﮔﻮﮔﻞ وﯾﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
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دﻻﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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