راهنمای استفاده از  Digitsهمراه با ارسال پترن و ادان های رایگان
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** نصب این افزونه مانند نصب دیگر افزونه های وردپرسی می باشد  .تنها موردی که باید مطمئن باشید  ،بر روی
هاست شما  IonCube loderنصب باشد و پشتیبانی کند .
جهت استفاده طبق عکس ها عمل کنید:
از منو اصلی گزینه  digitsرا کلیک کنید و سپس در قسمت " تنظیمات درگاه" باید تنظیمات پنل پیامکی خود را
وارد نمایید .
درگاه پنل پیامکی را میتوانید به دو صورت انتخاب نمایید:
:(ippanel (Username&Password)) .1
که در قسمت "نام کاربری پنل پیامک" و "رمز عبور پنل پیامک" باید یورزنیم و پسورد پنل پیامکی خود را وارد نمائید
و سپس در قسمت "خط ارسال کننده پیامک" می توانید یکی از شماره خط های موجود در لیست خطوط پیامک خود
را قرار دهید و در قسمت دامنه سامانه پیامک  ippanel.comباید درج شده باشد .
در افزونه دیجیتس ما دو حالت برای ارسال پیامک داریم .
 -1ارسال پیامک بر اساس متن دلخواه
 -2ارسال پیامک بر اساس پترن
نکته  :در صورتی که از ارسال پیامک به صورت دلخواه استفاده کنیم  .متن با تاخیر به دست مخاطب ما می رسد ولی
در حالت ارسال پیامک بر اساس پترن به دلیل اینکه متن از قبل در سامانه تایید شده است خیلی سریع و در کمترین
زمان ممکن پیامک به دست مخاطب شما می رسد .
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تنظیم متن پیامک بر اساس متن دلخواه:
در تنظیمات درگاه افزونه دیجیتس گزینه ارسال بر اساس پترن – ارسال سریع را بر روی گزینه خیر قرار میدهیم و
سپس در قسمت نمونه متن  ،متن دلخواه خود را تایپ کرده و در نهایت گزینه ذخیره تغییرات را بزنید تا تنظیمات
ذخیره گردد .
الزم بذکر است در متن پیامکی دلخواه میتوانید از دو پارامتر } {OTPو } {NAMEاستفاده کنید .ولی در متن پیامکی
بر اساس پترن فقط میتوانید از پارامتر } {OTPاستفاده نمایید .
که پارامتر } {OTPهمان کد اعتبار سنجی است که قرار هست مخاطب شما در یافت کند و در هنگام ورود و با عضویت
وارد نمایید.
پارامتر } : {NAMEاین پارامتر همان نام سایت شماست که با استفاده از این پارامتر می توانید نام سایت خودتان را هم
در متن برای کاربر ارسال نمایید .
مانند تصویر ذیل

تنظیم متن پیامک بر اساس پترن:
بعد از اینکه پترن خود را در سامانه پیامکی ثبت نمودید و مراحل تایید آن انجام شد .
در تنظیمات درگاه افزونه دیجیتس گزینه ارسال بر اساس پترن – ارسال سریع را بر روی گزینه بله قرار میدهیم و
سپس در قسمت کد پترن  ،کد پترن تایید شده خود را تایپ ( )pasteکرده و سپس بر روی دکمه بررسی پترن کلیک
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نمایید با انجام این کار متغییر پترن شما را برابر } {OTPقرار می دهد و در نهایت گزینه ذخیره تغییرات را بزنید تا
تنظیمات ذخیره گردد .
الزم بذکر است همانطور که قبال گفته شد در متن پیامکی بر اساس پترن فقط میتوانید از پارامتر } {OTPاستفاده
نمایید و در صورتی که پترن شما بیش از یک متغییر داشته باشد باید به صورت دستی مقدار دهی کنید و هر متغیر در
یک خط باشد .
مانند تصویر ذیل

در مرحله بعد از انجام تنظیمات میتواند تست ارسال هم انجام بدهید .
در انتهای صفحه قسمت تنظیمات درگاه تست تنظیمات درگاه وجود دارد که الزم هست شماره موبایل خود را وارد
نمایید و دکمه تست کلیک نمایید .

این افزونه تب های دیگری هم دارد که طبق نیاز سایت خود و سیاست خود میتوانید موارد را تنظیم کنید .
نکته  :در افزونه دیجیتس در تب عمومی در قسمت پیامک تایید کد کشور پیش فرض و کد کشور مجاز الزم هست
هر دو مورد را بر روی ) Iran(+98انتخاب کنید  .و همچنین اندازه کد تایید میتوانید تعداد ارقام کد ارسال را تعیین
نمایید و زمان انتظار برای ارسال مجدد کد تایید هم میتوانید فاصله زمانی که مجدد کاربر درخواست کد دیگر کند را
تعیین نمایید .
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 .2تنظیم ارسال بر اساس :API
در این نوع ارسال شما میتوانید از قبل در سامانه در بخش خدمات وبسرویس>>>خدمات وبسرویس>>>>لیست
کلیدهای دسترسی ،کلید دسترسی یا  apiمورد نظر خود را ایجاد نمایید و بعد از ورود به تنظیمات دیجیتز در بخش
مشخص شده در تصویر میتوانید نوع ارسال را بر روی ) ippanel(API Keyقرار دهید.
این نوع ارسال نیز همانند ارسال قبلی ،امکان ارسال بر اساس پترن یا بدون پترن را دارا میباشد.

ادان ها

تنظیمات ادان های رایگان دیجیتس
نسخه جدید دیجیتس به همراه دو ادان رایگان و بسیار کاربری ارائه شده است که در ادامه نحوه عملکرد و تنظیمات آن
را بررسی خواهیم کرد .
در این صفحه دو ادان وجود دارد که برای تنظیمات هر کدام از آنها باید بروی عالمت تنظیمات
صفحه تنظیمات هر کدام از این ادان ها ظاهر شود و بتوانید تنظیمات را انجام دهید .
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کلیک نمایید تا

• ادان یکی کردن فیلد شماره موبایل
این ادان شماره موبایل ووکامرس و دیجیتس را یکپارچه میکند ،فیلد موبایل حساب کاربری در صفحه پرداخت حذف
شده و شماره صورتحساب به عنوان شماره حساب کاربری جایگزین می شود.

• ادان یکپارچه سازی کاربران قدیمی
این ویژگی یک مدال یا پاپ آپ به کاربران قدیمی نمایش می دهد و از کاربران قدیمی که شماره همراهشان تایید
نشده از آنها شماره همراهشان را درخواست میکند و سپس کد تاییده برای آنها ارسال میشود و باید تایید کنند .
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صفحه پاپان برای کاربر قدیمی که تا به حال شماره همراه نداشته و تایید نشده است به صورت زیر نمایان می شود

• ادان فرم مشترک ورود و ثبت نام
این ادان نیز برای زمانی است که تنها قصد دارید ثبت نام و ورود به سامانه شما با شماره موبایل صورت پذیرد که با
فعالسازی آن از کاربر دیگر ایمیل یا نام کاربری را درخواست نمیکند .در تصویر زیر دو گزینه در این فرم دیده میشود
که توضیحات هر دو در ادامه آمده است:
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 .1فرم مشترک ورود و ثبت نام :که با فعال سازی این گزینه خود ادآن فعال شده و یکی سازی با توضیحات مذکور
صورت میپذیرد.
 .2اجازه به افزونه های دیگر برای کنترل فرم ورود و ثبت نام :که با فعالسازی این گزینه اگر افزونه ای برای خود
پنل ثبت نام داشته باشد میتواند جداگانه از آن استفاده نماید و فقط فرم ثبت نام مختص دیجیتز نمیشود.
نکته :دقت نمایید که با فعالسازی ادان آخر چون ورود به سایت تنها از طریق شماره موبایل صورت میپذیرد ،هنگام
ورود ک اربران قدیمی خود که از آنها شماره موبایل دریافت ننموده اید به مشکل خواهید خورد؛ پس حتما قبل از
فعالسازی این ادان مطمئن شوید که شماره موبایل تمامی کاربران را داشته باشید .به همین ترتیب با فعالسازی این
ادان ،ادان یکپارچه سازی کاربران قدیمی بی فایده میشود؛ پس لطفا از فعالسازی این دو ادان با هم خودداری فرمایید.

موفق و پیروز باشید
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