راهنمای استفاده از  WHMCSهمراه با ارسال پترن
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راهنمایی نصب افزونه پیامکی
این افزونه از طریق  IonCubeکد شده است و مطمئن باشید بر روی هاست شما  IonCube loderنصب باشد و پشتیبانی
کند .
الزم بذکر است قبل از نصب هم حتماً از هاست و دیتابیس خود بکاپ تهیه نمایید به دلیل اینکه این افزونه تغییرات دیتابیس
داشته است .
در ابتدا الزم هست که افزونه را از سامانه پیامکی خود دانلود کرده و در ریشه سایت ( پوشه  ) Public_htmlآپلود کرده
و سپس از حالت فشرده خارج کنید .
راهنمایی فعال سازی افزونه پیامکی
وارد پنل مدیرتی  whmcsخود شوید از منو تنظیمات گزینه افزونه ها را انتخاب نمایید و در لیست افزونه ها افزونه پیامکی
 ippanel Smsرا پیدا کنید و بر روی دکمه فعال کلیک نمایید تا افزونه فعال شود  .همانند تصویر ذیل

سپس بعد فعال کردن روی دکمه تنظیمات کلیک نمایید و سطح دسترسی ها رو مشخص کنید که حتماً در دسترسی ها
باید مدیر کل را انتخاب کنید و ذخیر نمایید همانند تصویر زیر
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تنظیمات
از منو افزونه ها افزونه پیامکی  ippanel Smsرا انتخاب نمایید و تنظیمات را به صورت ذیل انجام دهید
در این صفحه ابتدا باید گزینه ارسال کننده را " "ippanelانتخاب نمایید و در قسمت نام کاربری و رمز عبور باید نام
کاربری و رمز عبور سامانه پیامکی خود را وارد نمایید و در قسمت شماره ارسال کننده باید یکی از خطوطی که در پنل
پیامکی خود مشاهده میکنید وارد نمایید.
و در قسمت آدرس پنل پیامک  :باید حتماً  https://ippanel.comرا وارد نمایید و سپس ذخیره کنید .
الزم بذکر است که در قسمت فیلد درخواست دریافت پیامک باید عنوان فیلدی که در طراحی فرم ثبت نام خود انجام دادید
رو انتخاب نمایید و فیلد شماره موبایل را فیلد شماره موبایل وارد نمایید .
در فیلد جلوگیری از ثبت شماره موبایل تکراری میتوانید مشخص کنید که شماره موبایل تکراری ثبت نام و یا ویرایش شود.

این افزونه دو تب اصلی جهت تنظیم متن پیامکی دارد یک مورد برای کاربران سایت و مورد دوم برای مدیران سایت
که جهت آموزش و تنظیم متن پیامکی یک مورد از کاربران سایت و یک مورد هم برای مدیران سایت توضییح داده می
شود .
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قالب های پیامک مشتریان

*هنگامی که کاربر در سامانه  WHMCSثبت نام کند  ،یک پیامک مبنی بر انجام شدن ثبت نام برای کاربر ارسال می شود
که این پیامک حاوی نام  ،نام خانوادگی  ،ایمیل و رمز عبور کاربر است .
 – 1در قسمت" قالب های پیامک مشتریان" گزینه پس از ثبت نام یک مشتری را مشاهده می کنید .
که متن پیش فرض آن به صورت ذیل است
**مشتری گرامی } {firstname} {lastnameثبت نام شما انجام شد ایمیل { }emailرمز عبور {}password
این متن رو میتوانید به متن دلخواه خود تغییر دهید .

جهت تنظیم کردن متن به صورت پترن الزم هست ابتدا پترن خود را در سامانه پیامکی ثبت نمایید و پس از تایید شدن
پترن کد پترن خود را کپی کنید و ابزار تنطیم پترن را کلیک نمایید با زدن این گزینه کد پترن از شما درخواست میشود و
پس از وارد کرد کد پترن و کلیک بر روی بررسی الگو متغییر هایی که در این پترن تعریف کردیده بودید برای شما نمایان
می شود که میتوانید با متن یا پارامتر هایی که  whmcsتعریف شده است مقدار دهی نمایید و سپس ثبت الگو در کادر
پیامک را بزنید و در انتها این صفحه را ذخیره نمایید .
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قالب های پیامک مدیر
*هنگامی که کاربر در سامانه  WHMCSوارد ناحیه کاربری خود شود  ،و پاسخی به تیکت خود دهید یک متن اطالع رسانی
که مدیر سایت ارسال می شود .
 –2در قسمت" قالب های پیامک مدیران " گزینه پس از پاسخ به تیکت توسط کاربر را مشاهده می کنید .
که متن پیش فرض آن به صورت ذیل است
** تیکت { }ticketsubjectبروزرسانی شد
این متن رو میتوانید به متن دلخواه خود تغییر دهید .

جهت تنظیم کردن متن به صورت پترن همانند روش قبل است که مجدد در ذیل توضییح داده شده است .
جهت تنظیم کردن متن به صورت پترن الزم هست ابتدا پترن خود را در سامانه پیامکی ثبت نمایید و پس از تایید شدن
پترن کد پترن خود را کپی کنید و ابزار تنطیم پترن را کلیک نمایید با زدن این گزینه کد پترن از شما درخواست میشود و
پس از وارد کرد کد پترن و کلیک بر روی بررسی الگو متغییر هایی که در این پترن تعریف کردیده بودید برای شما نمایان
می شود که میتوانید با متن یا پارامتر هایی که  whmcsتعریف شده است مقدار دهی نمایید و سپس ثبت الگو در کادر
پیامک را بزنید و در انتها این صفحه را ذخیره نمایید .
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نکته
*در صفحه قالب های پیامک مدیران پایین هر کادر موبایل مدیران مشاهده می کنید که باید در این کادر موبایل مدیر سایت
را وارد نمایید تا متن پیامک برای ایشان ارسال شود .
*الزم بذکر میتوانید برای هرکادر پیامکی شماره های متفاوت وارد نمایید .
*در کنار هر کادر پیامکی چه در صفحه قالب های پیامک مدیران و کاربران یک گزینه برای فعال کردن و غیرفعال کردن
کادر پیامکی دارد که با تیک زدن آن کادر پیامکی فعال و با برداشتن تیک کادر پیامکی غیر فعال می شود .
ارسال پیامک
برای تست و یا ارسال متن دلخواه از این تب می توانید استفاده کنید .

در کادر سبز رنگ می توانید شماره موبایل دلخواه خود را وارد نمایید و در کادر آبی رنگ متن پیامک خود را وارد نمایید و
یا می توانید از قسمت مشتریان یکی از مشتریان خود را انتخاب کنید و در کادر آبی رنگ متن پیامک را وارد نمایید و در
انتها دکمه ارسال را کلیک نمایید .

پیامک های ارسال شده مشتری
در این صفحه گزارش پیامک های ارسال شده مربوط که مشتریان که در تب قالب های پیامک مشتریان تنظیم کرده اید
و با فعالیت هایی که مشتری داشته در اینجا به شما نمایش می دهد.
پیامک های ارسال شده مدیر
در این صفحه گزارش پیامک های ارسال شده مربوط که مشتریان که در تب قالب های پیامک مدیر تنظیم کرده اید و با
فعالیت هایی که مشتری داشته در اینجا به شما نمایش می دهد .
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تایید پیامکی
در این صفحه شما موارد مربوط به تایید شماره موبایل این افزونه را تنظیم می کنید که شامل چند فیلد می باشد که هر
کدام توضییح داده می شود .
• فعال سازی تایید شماره همراه  :این گزینه دو حالت دارد بله و خیر در صورتی که بله انتخاب شده باشد تایید
شماره این افزونه فعال می شود و در صورتی که خیر انتخاب شده باشد تایید شماره این افزونه غیر فعال می شود .
• زمان بین دو درخواست  :این مقدار بر حسب ثانیه می باشد که زمان بین ارسال های کد تاییده به کاربر را
مشخص می کند .
• طول کد تایید ( طول مناسب  : ) 5 :این گزینه تعداد کاراکتری که به عنوان کد تایید برای مشتری ارسال
می شود.
• حاالت ارسال پیامکی :برای ارسال کد تایید دو حالت ورود کاربر به محیط کاربری  ،ویرایش شماره موبایل مشتری
وجود دارد که میتوانید متن دلخواه با پارامترهای موجود تعریف نمایید .برای ارسال سریع از طریق پترن نیز
می توانید مانند قالبهای مدیر و مشتری از ابزار تنظیم پترن استفاده نمایید.

• دسترسی کاربر بدون تایید موبایل  :زمانیکه تایید شماره روی بلی تنظیم شده باشد این گزینه نمایش داده
میشود که شامل تعدای زیادی دسترسی می باشد که با تیک زدن هر کدام از آنها این دسترسی ها برای مشتریانی
که حتی موبایل خود را تایید نکرده باشند دسترسی فعال هست و امکان استفاده دارند .در صورتیکه تایید شماره
خیر باشد این گزینه ها نمایش داده نمیشود و دسترسی کاربر نامحدود می باشد.
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ورود با موبایل
در این صفحه میتوانید فعال سازی ورود با موبایل و بازیابی رمز عبور با موبایل را از طریق پیامک تنظیم نمایید:
دو گزینه فعال سازی ورود با موبایل  -فعال سازی بازیابی رمز عبور با موبایل در این صفحه وجود دارد که در صورت
نیاز میتوانید از آن ها استفاده نمایید و دو حالت بلی و خیر دارد.
در صورتیکه بر روی حالت بله قرار گیرد مطابق تصویر زیر دو باکس پیامکی نمایش داده میشود که میتوانید مانند حالتهای
پیامکی آن را تنظیم نمایید.
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در پایین صفحه شماره های تکراری ثبت شده کاربران را نیز نمایش میدهد و با کلیک بر روی نام کاربر به پروفایل آن هدایت
خواهید شد.

برای کارکرد صحیح ورود با شماره موبایل چند نکته ضروری میباشد:
 )1فعال سازی تایید شماره همراه باید فعال و بصورت صحیح تنظیم شده باشد.
 )2شماره موبایل کاربر بدرستی ذخیره شده باشد.
 )3شماره موبایل کاربر قبال احراز هویت یا تایید پیامکی شده باشد.
 )4شماره موبایل تکراری در دیتابیس و یا لیست کاربران وجود نداشته باشد.

بروز رسانی
در این صفحه به شما نمایش می دهد که افزونه پیامک شما بروز هست یا خیر  .اگه نسخه جدیدتری ارائه شده باشد در این
صفحه به شما گزارش می دهد .
موفق باشید
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