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 نصب افزونه:

 ها دکمه افزودن یک ماژول را کلیک کنید.از طریق فضای مدیریتی پرستاشاپ بخش ماژول -1

 1.7پرستاشاپ نسخه  1.6پرستاشاپ نسخه 

 

 
 

 
 

 

 پیامک را کلیک نمایید.سپس دکمه نصب کنار افزونه  -2

 

 آپدیت افزونه:

هنگامی که نسخخه ددیدی از افزونه در سخامانه پیامک منتشخر شخد  آن را دانلود و 

به فخورت   1.6مانند روش نصخب با  از فخف ه افزونه ها  آپلود نمایید. پرسختاشخاپ 

 و پیام روبرو را نمایش میدهد:خودکار افزونه ددید را دایگزین افزونه قبلی کرده 

 

پس از آپلود نسخخه ددید  در ییسخت افزونه ها گزینه   1.7در پرسختاشخاپ  •

روبروی آن را  upgradeرا یخافتخه و دکمخه  ippanelافزونخه پیخامخک 

 کلیک نمایید.

•  

سخامانه  این افزونه در فخورت امکان مراتب را به فخورت تصخویری برای پشختیبان بروزرسخانی و ال در نصخب نکته: در فخورت بروز هر گونه اشخک

  ارسال نمایید. پیامک 
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 تنظیمات درگاه افزونه:

 .دیافزونه قرار دارد مرادعه کن نیا یافزونه که در منو نیدرگاه ا ماتیبه فف ه تنظ امک یپس از فعال شدن پنل پ

 

 .درج کنیدو رمز عبور  ینام کاربر در کادررا پنل پیامکتان و رمز عبور  ینام کاربر:  2و  1

 .دیوارد کن ریرا در کادر شماره همراه مد تیسا ریشماره همراه مد: 3
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به پنل شخما متصخل  ی. اگر شخماره خ  خدماتدیکن لیتکم دیکه در سخامانه دار یاز خطوط یکیرا با  ارسخال کننده پیامک شخماره خ  : 4

 وارد نمایید.در اینجا را  هاآناز  یکی دیتوان یشده م

شخماره   نیا با یکی از خطوط خدماتی که مجوز ارسخال با آن را دارید تکمیل نمایید.را  پترنبر اسخا  پیامک های ارسخال کننده شخماره : 5

 از پترن استفاده کرده باشید.در فف ه تنظیمات متن پیامک  شود که شما  یاستفاده م یهنگام

 به فورت کامل قطع نمایید می توانید گزینه فعال سازی سیستم پیامک را غیرفعال نمایید.: برای اینکه ارسال پیامک از سایت را 6

منوی پیامک با ی سخایت برای دسخترسخی راتت تر به گزینه های ارسخال پیامک در تمام فخف ات داشخبورد مدیریت پرسختاشخاپ فراهم  : 7

 ی توانید غیرفعال نمایید.شده است. در فورتی که در قایب شما این منو باعث اختالل می شود م

تومان باشخد  پیامی در با ی پیشخخوان   1000: با فعال بودن هشخدار کم بودن اعتبار پنل پیامک  در فخورتی که اعتبار شخما کمتر از 8

 مدیریت سایت شما نمایش داده می شود.

که افزونه را از نصخب خارج و مجددا نصخب نمایید.   افزونه پیامک های ارسخایی را در دیتابیس خخیره می نماید. گاهی  زم می آیداین : 9

 اگر می خواهید پیامک های ارسایی نیز هنگام تذف نصب ماژول پاکسازی شوند این گزینه را فعال نمایید.

توان از آنها در متن :عیب یابی افزونه وقتی فعال باشخخد هنگامی که یک پیامک ارسخخال می شخخود  فایلی از تمامی متییرهایی که می10

افزونه خخیره می گردد. در    debugپیامک اسختفاده کرد در یک فایل با نام همان رویدادی که پیامک در آن ارسخال شخده اسخت  در پوشخه 

ارید که در فخف ه متن پیامک ها معرفی نشخده اسخت می توانید با فعال کردن موقت عیب یابی و یکبار ارسخال  فخورتی که متییری  زم د

 پیامک در رویداد مورد نظر متییرهای در دستر  را در فایل خخیره شده مشاهده نمایید.

برای ارسال پیامک   https://ippanel.com: گاهی بر اسا  شرایطی  زم می آید که شما آی پی یا آدر  دامنه دیگری غیر از 11

وب سخرویس اسختفاده کنید که توسخ  پشختیبان سخامانه به شخما اعالم می شخود. در این شخرای  می توانید آدر  اعالم شخده را در این کادر  

 وارد نمایید.

ماره فرستنده  پیام هایی متفاوت در با ی فف ه تنظیمات درگاه ظاهر : بر اسخا  تنظیمات درگاه و وارد نمودن اطالعات ورود و شخ توجه

هنگام بارگذاری    میشخود که مانند همان پیام در فخف ه خوش آمد نیز نمایش داده می شخود. به دهت پرهیز از افت سخرعت سخایت شخما

بررسخی  "با کلیک بر روی  کبار بررسخی می شخود.سخاعت ی 24فخف ات افزونه میزان اعتبار شخما در پنل پیامک و نیز تاریا اناضخای پنل هر 

  اطالعات مربوط به اعتبار و روز باقیمانده در همان ی ظه بروز می شود. "مجدد اطالعات درگاه
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 تنظیمات هشدارها:
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 : هنگام عضویت یک مشتری یک پیامک به مدیر سایت ارسال می شود.1

 عضویت وی در سایت پیامک خوش آمد برای وی ارسال می شود.: هنگام ثبت نام مشتری ددید و 2

 : هنگام ایجاد یک سفارش )در مرتله نهایی ثبت سفارش( پیامکی به مدیر سایت ارسال می شود.3

 : هنگام ایجاد یک سفارش )در مرتله نهایی ثبت سفارش( پیامکی به مشتری ارسال می شود.4

رایگان باشخد می توانید با غیرفعال سخازی این گزینه ها از ارسخال پیامک و کاهش اعتبار پنل  : در فخورتی که مبل  سخفارش مشختری  6و  5

 پیامکی دلوگیری نمایید.

ارسخال  ": پس از نصخب این افزونه هنگام تیییر وعخعیت سخفارش در فخف ه سخفارشخات یا فخف ه ویرایش یک سخفارش یک کادر با عنوان 7

زدن آن پیامک تیییر وعخعیت به مشختری ارسخال خواهد شخد. در فخورتی که شخما مایلید در   ظاهر می شخود که با تیک  "پیامک به مشختری

این فخف ات به فخورت پیش فرک کادر ارسخال پیامک تیک خورده باشخد این گزینه را فعال نمایید. در فخورت غیرفعال بودن این گزینه  

 ی شود.کادر ارسال پیامک در فف ه سفارشات یا ویرایش سفارش بدون تیک ظاهر م

 

ارسخال پیامک  ": پس از نصخب این افزونه هنگام ثبت یا ویرایش کد رهگیری م صخول در فخف ه ویرایش یک سخفارش یک کادر با عنوان 8

کنار کادر ثبت شخماره پیگیری ظاهر می شخود که با تیک زدن آن پیامک تیییر وعخعیت به مشختری ارسخال خواهد شخد. در   "به مشختری

فخورتی که شخما مایلید در این فخف ه به فخورت پیش فرک کادر ارسخال پیامک به مشختری تیک خورده باشد این گزینه را فعال نمایید. در  

 سال پیامک در فف ه ویرایش سفارش بدون تیک ظاهر می شود.فورت غیرفعال بودن این گزینه کادر ار

 

    کار نمی کند   1.7و  1.6در بعضخخی از نسخخخه های  "ثبت یا ویرایش کد رهگیری م صخخول "**** ایبته  زم بذکر اسخخت که این مورد 

 که این مربوط به افزونه نیست و مربوط به قایب پرستاشاپ می باشد . 
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ری برای یک سخفارش آدر  ددیدی وارد کند شخما باید تصخمیم بگیرید که پیامک مربوط به سخفارشخات وی به : در فخورتی که یک مشخت9

)بدون درج ایمیل( را مهمان  یمشختر ماژول هایی اسختفاده می کنید که ثبت سخفارشآدر  ارسخال شخودا اگر شخما از شخماره موبایل کدام 

را انتخاب نمایید تا پیامک ها به دسخخت   "شخخماره آدر  تعیین شخخده در سخخفارش"در سخخایت فراهم می کند باید در پاسخخا به این گزینه 

 مشتری مهمان برسد.

: با انتخاب این گزینه با هر بار ثبت آدر  ددید یک پیامک خوش آمد به شخماره موبایل آن آدر  ارسخال می شخود. با توده به اینکه  10

ددید م اق می شخود برای ارسخال پیامک خوش آمد به مشختری مهمان این گزینه  معمو  خرید مشختری مهمان تنها با ایجاد یک آدر  

 را فعال نمایید.

)گزینه بعدی( رسخخید پیامکی به مدیر سخخایت  "آسخختانه اتمام مودودی": با فعال سخخازی این گزینه هنگامی که مودودی یک کا  به 11

 ارسال می شود که این کا  نامودود شده است.

مودودی را طبق دیخواه خود تنظیم نمایید.  زم به خکر اسخخت که هنگامی که تعداد یک م صخخول به آسخختانه اتمام  : آسخختانه اتمام 12

 مودودی رسید  از آن پس بعد از هر بار کاهش مودودی کا  تا تعداد ففر  پیامک به مدیر ارسال خواهد شد.

یینک پیش فرک فاکتور پرسختاشخاپ برای کاربران عضخو در کادر   یید.وارد نمادر این کادر ایگوی آدر  فاکتور مشختری عضخو سخایت را : 13

نمایش داده می شخود. اگر با نصخب افزونه خافخی مسخیر فاکتور شخما تیییر کرده اسخت ایگوی مسخیر فاکتور سخایت خود را به دقت در این 

 کادر وارد نمایید.

یینک پیش فرک فاکتور پرسختاشخاپ برای پیگیری سخفارش مهمان   وارد نمایید.در این کادر را  مهمانایگوی آدر  فاکتور مشختری : 14

در کادر نمایش داده می شخود. اگر با نصخب افزونه خافخی مسخیر فاکتور شخما تیییر کرده اسخت ایگوی مسخیر فاکتور سخایت خود را به دقت در  

 این کادر وارد نمایید.

کلمه مودود بین آدر    http://yourdomain.com/L/JFHIKDLF: یینک کوتاه شخخده فاکتور به فخخورت کلی زیر اسخخت: 15

 در عبارت فوق می شود. Lدامنه سایت و شناسه سفارش را در این کادر وارد کنید که دایگزین 

 در متن پیامک های مدیر ثبت نمایید. {adminInvoice}: ایگوی آدر  فاکتور مدیر را در فورت استفاده متییر 16

نام فروشخگاه خالف واقع خخیره شخده می توانید در این کادر نام   : در فخورتی که نام فروشخگاه شخما زیاد اسخت و یا در دیتابیس سخایتتان17

 فروشگاه خود را برای درج در پیامک ها وارد نمایید.

مانه پیامک کمی طول می کشخد و این باعث وقفه زمانی در ثبت سخفارش یا هر : در برخی مواقع ارتباط سخایت شخما با وب سخرویس سخا18

اسختفاده از "بخشخی که پیامک ارسخال می کند می شخود. اگر اتیاناا سخایت شخما با این مشخکل روبرو شخد می توانید با فعال سخازی گزینه 

خخیره کرده و در هنگام ادرای کرون پیامک ارسخال   به دای ارسخال پیامک در ی ظه  متن آن را در دیتابیس "کرون برای ارسخال پیامک 

 شود. با این کار ثبت سفارش منتظر پاسا وب سرویس ارسال پیامک نخواهد شد.
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به شخکل زیر در سخایت شخما ظاهر می شخود. با توده به اینکه سخیسختم مدیریت کرون خود  و گزینه هایی هنگام فعال سخازی این گزینه کادر

شخخما باید آدر  ادرای کرون را در هاسخخت خودتان فراخوانی و تردی اا هر دقیاه  یاه یکبار ادرا می شخخود  دق  5پرسخختاشخخاپ تداقل هر 

 یکبار ادرا نمایید.

 

در تصخویر با  موقعیت هایی که نیاز دارید پیامک آنها در فخا ارسخال قرار گرفته و با ادرای کرون ارسخال شخوند و مودب اختالل اتتمایی  

 نشوند را تیک بزنید. همچنین تعداد پیامک هایی که در هر بار ادرای کرون ارسال خواهند شد را تعیین کنید.در سایت شما 

 در هاست از نوع سی پنل را انتخاب کنید. Cron Jobگزینه  :cPanelراه اندازی کرون در 

 

 ددید مانند شکل زیر ایجاد نمایید: Cron Jobدر فف ه ظاهر شده یک 
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وقتی در کادر اول تعیین می کنید که هر دقیاه ادرا شخود به فخورت خودکار بایه کادرهای زمانی با سختاره تکمیل می شخود. متن آدرسخی  

 وارد نمایید. Commandکه افزونه به شما داده است را نیز در کادر 

 در بخش تنظیمات پیشرفته مودود است: Cron Jobرکت ادمین نیز گزینه در دای: Direct Adminراه اندازی کرون در 

 

در فورتی که سیستم هاست شما غیر از موارد با  هست یا اینکه در ادرای دستور کرون به روش با  مشکلی مشاهده کردید با یک 

تعهدی در  سامانه پیامکپشتیبانی  کنید. دستجوی ساده در گوگل می توانید روش ف یح راه اندازی کرون را در سیستم خود پیدا

 قبال راه اندازی کرون در سرور یا هاست شما ندارد.
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   تنظیم متن پیامک ها:

 

 تنظیم پیامک هر رویداد گزینه های زیر ودود دارد:ها برای در فف ه متن پیامک : 1

: پیامکی که در خود افزونه تنظیم شخده اسخت ارسخال می شخود. این متن دقیااا همان متنی اسخت که در اویین باری که  پیش فرض گزینه

 این فف ه را باز می کنید در بخش متن پیامک اختصافی نمایش داده می شود.

ارسخال شخود  با انتخاب این تصخافخی خودتان اخ پترنیا : در فخورتی که مایلید متن پیامک خا  خودتان اختصاایا   متن یا پترنگزینه 

پیامک ارسخال شخده را می توانید کنترل نمایید. در هنگام   "در تصخویر با ( 3)شخماره متن اختصخافخی"گزینه و تیییر متن پیامک در کادر 

ی شخود اسختفاده نمایید.  نمایش داده م در تصخویر با ( 4)شخماره ایجاد متن پیامک اختصخافخی می توانید از متییرهایی که خیل هر کادر

 توده نمایید که متییرها با همان آکو د)دو ابرو( استفاده نمایید.

متن یا سخیسختمی توده: ارسخال از خطوط خدماتی اشختراکی سخامانه ت ت مانیتورینق دقیق می باشخد. به این معنا که یک اپراتور انسخانی 

ه وده تبلییی در متن پیامک باعث رد آن از سخوی اپراتور می شخود. به عنوان  و در فخورت تایید ارسخال می نماید. هر گون بررسخیپیامک را 

مثال اگر در انتهای پیامک اختصخافخی از عبارتی همچون اویین یا بزرگترین فروشخگاه عرعخه م صخو ت ... اسختفاده شخود مودب رد پیامک  

ک یا ایگوی اختصخافخی خودتان که درسخامانه پیامک ثبت ی پیش فرمی شخود. یذا پیشخنهاد می کنیم تتی ایمادور از ارسخال بر اسخا  ایگو

بدون مانیتورینق ارسخال می شخود. و در فخورت اسختفاده از متن اختصخافخی بارها به و که در تمام اوقات و سخریع  نماییداسختفاده  کرده اید

 پنل پیامک بخش گزارشات ارسال مرادعه و از تایید متن پیامک خود مطمئن شوید.

می خواهید از ایگوی اختصافی خودتان استفاده نمایید می توانید برای اینکه اشتباهی در تنظیم آن در افزونه رخ ندهد  : در فورتی که2

 از ابزار تنظیم پترن استفاده نمایید.

 با کلیک بر روی ابزار پترن پنجره ای به شکل زیر نمایش داده می شود:

1 

2 

3 

4 
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توانید همان متن یا  پترن پیشخنهادی برای کادر مورد نظر شخما نمایش میدهد. شخما میدر تب »راهنمای ثبت پترن« این پنجره یک متن 

بخش »ارسخال بر اسخا  پترن« ثبت نمایید و بعد از فعال شخدن  کد آن پترن)ایگو( را در کادر   <تیییر یافته آن متن را در سخامانه پیامک 

متییرهای پترن مانند شخخکل زیر نمایش داده شخخود. بسخخته به تعداد   تصخخویر با  درج و دکمه بررسخخی ایگو را کلیک نمایید تا کادرهای

 متییرهای متن کادرها هم کم یا زیاد خواهد شد.

 

متییرهخای پترن هم می توانیخد از در کخادرهخای 

متییرهای قابل اسختفاده در پرسختاشخاپ اسختفاده  

 کنید و هم از مادارهای ثابت مانند شکل روبرو.

ن دکمخه ثبخت ایگو در  پس از تنظیم کخادرهخای پتر

کادر پیامک را کلیک کنید تا سخخخاختار پترن در  

 کادر مورد نظر درج شود.
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 های آماده:پیام

 

هایی را که بیشخختر به مشخختریان خود پیامک می کنید خخیره کنید تا در فخخف ات مختلفی از سخخایت برای در این فخخف ه می توانید پیام

 ارسال پیامک استفاده کنید.

فرک  روی یخک سخخخطر کلیخک  هخای پیشفرک می توانیخد در دخدول پیخامهخا در کخادر انتخخاب پیخام پیشتیییر اویویخت قرارگیری پیخامخک برای 

 کرده و به با  یا پایین بکشانید.
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 ارسال پیامک:

یک پیامک ثابت ارسخال نمایید از فخف ه ارسخال    سخامانهوب سخرویس با اسختفاده از  موبایل در فخورتی که می خواهید به یک یا نند شخماره

 پیامک اقدام نمایید:

 

ویرگول انگلیسخی باید  ناطه ) ; ( . اگر نند شخماره را در کادر اول می خواهید وارد نمایید بین آنها ازها را وارد نماییددر کادر اول شخماره

 استفاده نمایید.

اید  ای که در فخخف ه تنظیم درگاه ثبت کردهرا وارد کنید. به فخخورت پیش فرک شخخمارهپیامک در کادر دوم شخخماره خ  ارسخخال کننده 

 شود. شما می توانید خ  دیگری را که در پنل پیامک دارید تایپ نمایید.نمایش داده می

اید فرک وارد نمودههای پیشهایی را که قبالا در بخش پیامی از پیاممی توانید یک)یا همان پیام های آماده( های پیش فرک در کادر پیام

 انتخاب نمایید. متن پیامک انتخاب شده در کادر متن پیام درج خواهد شد.

  



 

15 

 

 ارسال پیامک به تمام مشتریان:

 

 در فورتی که می خواهید به تمام مشتریان سایت پیامک ارسال نمایید می توانید از این فف ه استفاده نمایید.

که بر اسخا  قوانین سخامانه پیامکی ارسخال پیامک تبلییاتی با خطوط خدماتی منجر به قطع خدمات پیامکی  توفخیه می کنیم  اکیداا ***

شخده و در فخورت ایجاد هر گونه پرونده قضخایی با توده به تعهد مایک پنل به عدم ارسخال تبلییات از خطوط خدماتی درایم مایی متوده 

به تمام مشختریان یک کادر شخماره خ  فرسختنده درج شخده که شخما بدون توده به یذا در فخف ه ارسخال پیامک  مایک پنل خواهد بود.

شخماره ای که برای ارسخال پیامک های ماژول در فخف ه تنظیمات درگاه سخت کرده اید شخماره تبلییاتی مورد نظر خود را که در پنل شخما  

 مودود است یا شماره خ  اختصافی خود را وارد نمایید.

ماره های یکتا از مشختریان را در با ی فخف ه نمایش می دهد که با کلیک بر روی آن می توانید ییسخت شخماره ها در این فخف ه تعداد شخ 

 را مشاهده نمایید.

 : متن پیامکی که می خواهید به تمام مشتریان ارسال شود را وارد نمایید.1

 نمایید.: شماره ارسال کننده تبلییاتی اشتراکی یا اختصافی را وارد 2

 اینهت اینکخه اتتمخال خطخا در تایپ متن پیخامک یا عدم اعتبخار کافی در پنخل پیامک در هنگام ارسخخخال پیامک انبوه ودود دارد  به د  : 3

بعد از نه زمانی این پیامک ارسخال شخود. با تنظیم این مورد شخما زمان کافی در  می کنید تعیین در آن که  زمان ارسخال ودود دارد گزینه 

1 

2 

3 

4 

5 



 

16 

 

پیامک ارسخایی را مشخاهده و در فخورت یزوم اقدام به توقا ارسخال    ار دارید که از طریق خود پنل پیامک در قسخمت گزارشخات ارسخالاختی

 نمایید یا اینکه قبل از ارسال اعتبار خود را در پنل بیفزایید.

منجر  یامر گاه نیشخود  و ا یم تیسخا دکنندهیازدب یباعث با رفتن ناگهان ان یبه تمام مشختر ییاتیتبل امک یارسخال پ نکهیبا توده به ا: 4

در   امک یکه نه تعداد پ دیکن نییکادر تع نیدر ا دیتوان یشخما م شخود یم تیشخدن سخرور سخا Downمواقع  یدر بعضخ  ای دیشخد یبه کند

 ریهر دفعه ارسخال در کادر ز نیارسخال خواهند شخد. فافخله ب کبارهیها به  امک یهمه پ دیرها کن یکه خای یفخورت درهر دفعه ارسخال شخود. 

 شود. یم نییتع

را  امک یدو پ نیبزمانی فافخله : در فخورتی که در کادر قبلی تعیین کردید که هر دفعه نه تعداد پیامک ارسخال می شخود  در این گزینه 5

 تعیین کنید.
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 های ارسال شده:پیامک

 

  دارای دو تب است:فف ه پیامک های ارسال شده 

این در این فخف ه می توانید گزارشخی از پیامک های ارسخال شخده توسخ  افزونه را مشخاهده نمایید. گزارش پیامک های ارسخایی:  -1

در فخورتی که مشخکلی در ارسخال پیامک مشخاهده یا اینکه گزارشخی از عدم  گزارش با فیلترهای متعدد قابل دسختجو می باشخد. 

  داشتید آن پیامک را مجددا ارسال نمایید.دریافت پیامک 

 

 

دقیاه   15در تدود دییوری و پاسخا از اپراتور همراه بعد از گذشخت مدتی  یبا توده به اینکه در سخامانه پیامک زم به خکر اسخت: 

می شخود  گزارش وعخعیت ارسخال پیامک در این فخف ه نیز آنی و در ی ظه نیسخت. پس از ورود به این فخف ه پیامک هایی   انجام

که وعخعیت آنها از طریق وب سخرویس اخذ نشخده اسخت شخروع به بررسخی می شخود و هر کدام که به مرتله نهایی رسخیده باشخد در  

 دیتابیس خخیره می گردد.

: در این فخخف ه می توانید سخختون  تنظیمات گزارش پیامک ها -2

هایی را که در گزارش پیامک های ارسخخخایی کاربرد زیادی برای 

شخما ندارد غیرفعال کنید تا ددول گزارشخات از فخف ه نمایش  

 شما خارج نشود.
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 سیستم تست افزونه:

سخیسختم آزمایش عملکرد افزونه یک بخش بسخیار کاربردی برای آزمودن بخش های مختلا و رفع خطاهای اتتمایی در تنظیمات افزونه 

 می باشد.  

  یامکیافزونه پ ماتیتنظ دیایب شیو م اسخخبات فروشخخگاه شخخما پ یدر مودود یرییو تی جادیا یسخخفارشخخ  نکهیبدون ادر این فخخف ه 

Ippanel مودود در   یها نک یارسخخال خواهد شخخد از ی ریمد ایبه کاربر  ینه متن نکهیو ا افزونه ماتیتسخخت تنظ یبرا .دیکن شیرا آزما

 .دیینمااستفاده  ددول این فف ه

ارسخخال   یو م صخخول تسخخت یشخخما با اطالعات مشخختر ماتیبا توده به تنظ یامکیپ  هر یک از ردیا های ددول یبر رو ک یم ض کل به

 .نمونه در کادر مربوطه است یشماره مشتر نییانجام شود تع دیباکه  یخواهد شد. تنها کار

 

 دایگاه های افزونه به فورت درستی تنظیم نشده باشد اخطاری در با ی این فف ه نمایش داده می شود.عالوه بر این در فورتی که 
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 :برنامه نویسان - APIراهنمای

مودود اسخت اقدام به  APIبرنامه نویسخان افزونه ها و قایب های پرسختاشخاپ می توانند با اطالعاتی که در فخف ه راهنمای برنامه نویسخان 

ارسخخال پیامک از طریق ماژول خود در مواقع مناسخخب نمایند. به طور مثال ماژول تخفیا هنگام ثبت برای یک مشخختری می تواند از این 

API انی پیامکی به مشتری اقدام نماید.برای اطالع رس 

 امکانات دیگر افزونه:

ویرایش یک سخفارش یک باکس برای ارسخال پیامک به مشختری سخفارش دهنده نمایش داده  فخف ه پایین در از نصخب افزونه  پس  -1

 می شود. که به راتتی می توانید به ارسال پیامک به آن مشتری اقدام نمایید.

 

 

افزونه  در کناره نپ فخف ه اطالعات مشختری یک باکس برای ارسخال پیامک به مشختری نمایش داده می شخود که  پس از نصخب   -2

به راتتی می توانید به ارسخال پیامک به آن مشختری اقدام نمایید. در فخورتی که یک مشختری هیر آدرسخی در سخایت وارد نکرده 

که مشختری دارای آدر  در سخایت باشخد به تعداد آدر  های ثبت  باشخد کادر شخماره همراه او خایی خواهد بود اما در فخورتی

 شده شماره همراه در این باکس قابل انتخاب خواهد بود.

 

  گزینه های زیر است:پس از نصب افزونه یک یینک منو در با ی فف ات مدیریتی سایت اعافه می شود که دارای  -3
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ادر برای ارسال پیامک ظاهر می شود. بدین ترتیب در هر فف ه با کلیک بر روی ارسال پیامک یک ک: پیامک یک ارسال  -

 مدیریت سایت می توانید اقدام به ارسال پیامک از طریق وب سرویس نمایید.

فف ه تمام شماره موبایل هایی که در فف ه ودود  یهابا کلیک بر روی یافتن شماره -

پیامک به آن شماره باز دارند قابل کلیک شده و با کلیک بر روی شماره ها کادر ارسال 

 می شود. همچنین ییست پیامک های یافت شده نیز در زیر همین منو ظاهر می شود.

نیز که کاربردی تر هستند در منوی پیامک درج افزونه پیامکی  یینک نند فف ه از -

 شده است

پشتیبان تنظیمات ودود دارد که در  در فف ه خوش آمد افزونه امکان تهیه نسخه پشتیبان از تنظیمات افزونه و بازگردانی فایل -4

هنگام تذف نصب و یا تنظیم مجدد افزونه بسیار کاربردی بوده و تمام تنظیمات بعد از تنظیم مجدد می تواند به تایت قبلی 

 بازگردد.

 

 

 

 باشید موفق 


