راهنمای استفاده از  Woocommerceهمراه با ارسال پترن
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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 دستورالعمل زیر عمل نمایید:
برای استفاده از ارسال پیامک ووکامرس ابتدا باید نسخه افزونه پیامک ووکامرس Persian WooCommerce
 SMSرا از مخزن وردپرس دانلود و نصب نمایید سپس از سامانه پیامکی خود منو افزونه ها  ،مکمل افزونه پیامک
ووکامرس  ippanelرا دانلود و نصب نمایید تا درگاه  ippanelاضافه گردد.
تنظیمات وبسرویس افزونه
برای پیکربندی ابتدا از منو ووکامرس  ،تنظیمات پیامک را انتخاب میکنیم و در صفحه جدید تب وب سرویس اطالعات
را وارد میکنیم

در بخش وب سرویس پیامک  ippanel.comرا انتخاب نمایید.
نام کاربری وب سرویس :نام کاربری ورود به سامانه پیامک را وارد نمایید.
کلمه عبور وب سرویس :کلمه عبور برای ورود به سامانه پیامکی را وارد نمایید.
خط ارسال کننده پیامک را یکی از خطوط موجود در پنل پیامکی خود را وارد کنید برای مثال خط  3000505را
وارد کردیم.
دامنه سامانه پیامک را  ippanel.comوارد نمایید
در مرحله آخر ذخیره تغییرات را تایید کنید در صورتیکه اطالعات را بدرستی وارد کرده باشید در پایین صفحه اعتبار
ریالی پنل پیامکی و تعداد روز مانده تا انقضای پنل را نشان میدهد.
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تست افزونه
جهت ارسال پیامک تست نیز میتوانید از تب ارسال پیامک  ،فیلد های شماره دریافت کننده و متن پیامک را تکمیل
و ارسال پیامک انجام دهید.

در هر یک از بخشهای پیامک (مدیر کل ،مشتری ،فروشنده و  )...میتوانید وضعیت های دریافت پیامک را مشخص
کنید .برای نمونه برای بخش پیامک مدیر کل میبایست شماره موبایل های مدیران کل را وارد و تیک ارسال پیامک
و همچنین وضعیتهای دریافت پیامک را ثبت کنید.
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افزونه پیامک ووکامرس شورت کد یا همان پارامترهای مشخص شده دارد که میتوانید آنها را در کادر پیامکهای
خود درج کنید  .هنگامی مشتری اطالعات خود را وارد می کند آنها به صورت خودکار در متن پیامک جایگذاری
می شوند.

برای تنظیم و ارسال پیامکها باید کادرهای مربوطه را تکمیل نمایید و یا از متن پیش فرض خود ووکامرس استفاده
کنید:
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جهت تنظیم پترن نیز میتوانید ابتدا بر روی ابزار تنظیم پترن کلیک نمایید تا کادری برای شما بصورت پاپ آپ باز
شود:

همانطور که مشاهده میکنید در فیلد کد پترن شما میبایست کد پترن خود را که در سامانه پیامکی ثبت کرده اید و
وضعیت آن فعال میباشد را درج کنید:

بعد از وارد کردن کد  ،گزینه بررسی پترن را کلیک میکنید تا پارامتر های ثبت شده را نمایش دهد:
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بعد از آن میبایست متناسب با هر پارامتر شورت کد های پایین صفحه را در کادر مربوطه وارد کنید:

6

در آخر از پایین صفحه گزینه ثبت پترن در کادر پیامک را تایید میکنیم و ذخیره تغییرات را هم انجام میدهیم.
برای تست ارسال نیز میتوانید گزینه تست پیامک را کلیک کرده و شماره خود را در کادر وارد کنید و ارسال را
انجام دهید:

البته توجه نمایید که پارامترها در این قسمت بدون جایگذاری پارامترها ارسال میشوند و در زمان ثبت سفارش
خودکار پارامترها را مقدار دهی میکند.
در زمان تکمیل کادرهای پترن نباید هیچ گونه کاراکتر اضافی یا  spaceدر کد پترن و سایر کادرها وجود داشته
باشد.
برای تکمیل پیامک مشتری و مدیر کل نیز به همین صورت باید اقدام شود.
موفق باشید
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