راهنمای نصب و استفاده از  OpenCartهمراه با ارسال پترن
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مراحل نصب افزونه
افزونه ارسال پیامک در اپن کارت نیاز به اپن کارت ورژن  3.0.2.0هست و توصیه ما این است که از نسخه فارسی اپن
کارت استفاده نمایید  .بعد از نصب اپن کارت مراحل ذیل را طی نمایید .
ابتدا وارد مدیریت سایت خود شوید .
این افزونه نیاز به دو پیشنیاز دارد .
 :VQmod - 1این افزونه دسترسی به افزونه ارسال پیامک در بخش های مختلف سایت فروشگاهی شما را فراهم
می کند
برای نصب  vqmodنیاز هست شما آدرس سایتتان را به صورت زیر وارد کنید.
http://yoursite.com/vqmod/install
البته الزم بذکر است  yoursite.comهمان دامنه شما است .
پس از انجام این کار یک پیغام به صورت زیر دریافت میکنید
!VQMOD HAS BEEN INSTALLED ON YOUR SYSTEM
که این نشانگر نصب کامل و بدون عیب  vqmodهست .
 : installerallowalldirectories - 2این افزونه اجازه نوشتن در دایرکتوری های  OpenCartرا فراهم میکند.
برای نصب آن ابتدا فایل را از سامانه دانلود کرده و در بخش ادمین سایت می شویم و گزینه "افزونه ها" و سپس گزینه
"نصب کننده" را کلیک کنید در صفحه باز شده روی دکمه آپلود کلیک کنید و فایل را از اینجا انتخاب کنید و خودکار
شروع به نصب آن می کند و در انتها پیغام "افزونه با موفقیت ویرایش شد!" نمایان می شود .
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سپس گزینه "افزونه ها" و گزینه "تغییرات" کلیک نمایید و در صفحه باز شده دکمه "بارگذای مجدد" کلیک نمایید و
سپس پیغام "تغییرات با موفقیت ویرایش شد!" نمایان می شود .

نصب افزونه پیامکی ( درگاه پیامک : )IPPANEL
ابتدا این افزونه رو از سامانه دانلود کرده و مانند قبل گزینه "افزونه" و گزینه "نصب کننده" کلیک نمایید و دکمه آپلود
را انتخاب کنید و فایل دانلود شده را در اینجا انتخاب کنید  .سپس شروع به نصب خودکار میکند و در انتها پیغام
"افزونه با موفقیت ویرایش شد!" نمایان می شود .
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*** نکته در صورتی که پیغام خطا مواجه شدید باید روی گزینه "پیشخوان" کلیک نمایید و سپس مراحل
زیر طبق عکس پیش بروید .

بعد از نصب افزونه ها باید فعال سازی این افزونه ها رو انجام بدهید .
ابتدا گزینه "افزونه ها" و سپس "افزونه ها" کلیک نمایید و از بخش انتخابی "نوع افزونه را انتخاب نمایید" گزینه
"ماژول ها" را انتخاب کنید و سپس افزونه مدیریت ویکیومد را نصب کنید و بعد افزونه پیامک  Ippanelنصب گردد .
طبق شکل ذیل به ترتیب مراحل رو طی نمایید .
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پس از نصب افزونه پیامک گزینه ویرایش را کلیک کنید تا وارد تنظیمات این افزونه شوید مطابق شکل ذیل

در صفحه تنظیمات باید نام کاربری و رمز عبور و ارسال کننده را وارد نمایید  .پس از وارد کردن این موارد گزینه
ذخیره را بزنید .
در صورتی که اطالعات بدرستی وارد شده باشد پیغامی به صورت ذیل نمایان می شود .
"اطالعات پنل شما درست بود .صفحه را برای نمایش اعتبار رفرش کنید".
الزم بذکر است نام کاربری و رمز عبور همان نام کاربری و رمز عبوری هست که وارد سامانه پیامک می شود  .ارسال
کنند همان خط ارسال کننده است که پیام از طریق آن ارسال می شود .
بعد از ذخیره تنظیمات صفحه را یک مرتبه refreshکنید تا اعتبار پیامکی و تاریخ انقضا پنل برای شما نمایش دهد .
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از این پس از منو "سیستم" می توانیم براحتی به افزونه " درگاه پیامک  " IPPANELدسترسی داشته باشیم .
نکته  :در صفحه تنظیمات می توانید نوع پیامک فراموشی رمز عبور را تعیین کنید که دو حالت دارد :
 – 1ارسال لینک برای فراموشی رمز عبور از طریق پیامک
 – 2ارسال رمز جدید از طریق پیامک ( رمز جدید به صورت خودکار ایجاد می شود و رمز جدید به کاربر پیامک می
شود) .
که این افزونه شامل چهار تب است .
تب تنظیمات  :این تب مربوط به تنظیمات پنل است که توضیحات داده شد
تب متن پیامک ها  :این تب به صورت پیش فرض مواردی وجود دارد و میتوانیم وارد هر کدام از این گزینه ها شویم
و متن پیامکی دلخواه خود را وارد نمایید .
چند نمونه از این موارد جهت آشنایی توضییح داده می شود .
 -1پیامک ثبت نام کاربر
 -2وضعیت سفارش در حال پردازش
 -3ایجاد گزینه جدید "تکمیل سفارش"
 -4فراموشی رمز عبور

برای ویرایش هر کدام از این موارد باید گزینه ویرایش قالب رو بروی گزینه مورد نظر را کلیک کنیم .
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مورد  1ثبت نام کاربر جدید :
با صفحه ای به شکل ذیل مواجه خواهید شد

همان طور در تصویر مشاهده می کنید شامل چند مورد هست که توضییح داده می شود .
• شماره مدیر  :شماره همراه مدیر در صورتی که قصد ارسال پیامک به مدیر سایت دارید
• متن پیامک  :در اینجا متنی هست که برای کاربر ارسال می شود که می توانید متن دلخواه خود را وارد نمایید
و یا از پترن استفاده کنید
• متن پیامک مدیر  :در اینجا متنی هست که برای مدیر ارسال می شود که می توانید متن دلخواه خود را وارد
نمایید و یا از پترن استفاده کنید
الزم بذکر است که در کادر پیامکی دو تب وجود دارد فارسی و انگلیسی که این مربوط به فروشگاه شما می باشد اگر
زبان فروشگاه شما انگلیسی بوده متن پیامکی در تب انگلیسی وارد نمایید در غیر اینصورت باید در تب فارسی وارد کنید.
*** همچنین ابزار تنظیم پترن  ،ویژگی در اختیار شما قرار میدهد که با وارد کردن کد پترن متن پترن را از سامانه
خروجی میگیرد و به شما نمایش می دهد و همچنین به ازای هر متغییری که در پترن داشته باشیم یک کادر باز
می شود که می توانید مقداری دهی ها را انجام دهیم .
**** در پایان هر صفحه تعدادی کد قالب وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید در متن خود استفاده کنید .
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مراحل به ترتیب شماره گذاری شده است که نحوه ترتیب کار کردن آشناییت داشته باشید  .این مثال برای همه موارد
یکسان هست .
فرم ثبت نام کاربر بعد از تکمیل به صورت ذیل می باشد .
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مورد  2وضعیت سفارش در حال پردازش :
وقتی مشتری درسایت فروشگاهی خریدی انجام دهد و سفارش خود را ثبت کند سفارش به وضعیت در حال پردازش
می ماند  .وقتی ما این صفحه را تکمیل کرده باشیم خودکار به مشتری و در صورت نیاز به مدیر سایت پیامک ارسال
می شود .
صفحه تکمیل شده به صورت ذیل می باشد .

مورد  3ایجاد گزینه جدید " تکمیل سفارش" :
برای ایجاد گزینه جدید باید در تب دوم "متن پیامک ها " گزینه " درج " را کلیک کنیم تا صفحه جدیدی باز شود و
بتوانیم گزینه جدیدی همچون تکمیل سفارس ایجاد کنیم .
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همچنین مانند صفحات قبل است تفاوت در این است که یک نام برای آن درج گردد و وضعیت آن مشخص گردد  .و در
انتها دکمه ذخیره را بزنیم .
 – 1انتخاب نام برای ایجاد این رول
 – 2مشخص کردن وضعیت نوع  :ما در اینجا گزینه وضعیت سفارش کامل شده را نتخاب کردیم .
 – 3وارد کردن شماره مدیر
 – 4وارد کردن متن یا پترن دلخواه برای ارسال پیامک به مشتری
 - 5وارد کردن متن یا پترن دلخواه برای ارسال پیامک به مدیر سایت
 – 6ذخیره این صفحه

مورد  4فراموشی رمز عبور :
در این صفحه همانند دیگر صفحات امکان تنظیم کردن متن برای کاربر و مدیر سایت فراهم است که متن به صورت
عادی و یا متن به صورت پترن می توان تنظیم کرد  .که نمونه تکمیل شده این صفحه در تصویر زیر می توانید مشاهده
کنید .
تنها نکته ای که باید در نظر داشته باشید مقدار { }passwodهم امکان ارسال لینک بازیابی رمز عبور و هم ارسال
رمز عبور جدید فراهم هست که نوع آن وابسته به تب تنظیمات است که در هر حالتی که تنظیمات را انجام دهید این
متغییر با همان حالت کار می کند .
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تب متن ارسال پیامک :
این تب جهت تست افزونه هست که متن ساده و پترن می توانیم با آن ارسال کنیم .
در قسمت شماره همراه شماره موبایل وارد کنید و در قسمت متن پیامک باید متن دلخواه خود یا با استفاده از ابزار
تنظیم پترن  ،پترن دلخواه خود را تنظیم می کنیم .
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تب متن ارسال پیامک به تمام مشتریان :
در این صفحه میتوانید با توجه به فیلتر های موجود به تمام مشتریان و بازاریاب های خود ارسال پیامک دسته جمعی
داشته باشید  .امکان ارسال به صورت عادی و پترن فراهم است .
نکته خیلی مهم :در حالت ارسال به صورت پترن می توانید از متغییر ها هم استفاده نمایید و نکته مهم این
مورد هست که در حالت ارسال به صورت پترن به ازای هر گیرنده یک ارسال در شما ایجاد می شود و در
صورتی که ارسال انجام شود و قصد انصراف این ارسال ها را داشته باشید مشکل خواهد شد .

موفق باشید
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