راهنمای استفاده از  WP-SMSهمراه با ارسال پترن
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پالگین قدرتمند  wp-smsمیتوانید قابلیت ارسال پیامک را به وبسایت وردپرسی خود اضافه کنید .با افزونه پیامک
وردپرس قادر خواهید بود به مشترکین خبرنامه یا کاربران خود پیامک ارسال کنید و سایت و محصوالت خود را به
آنها معرفی کرده و آنها را از تخفیفات و جشنوارهها آگاه کنید.
برای استفاده از افزونه مکمل ارسال پیامک وردپرس ابتدا باید نسخه اصلی  wp-smsرا از مخزن وردپرس دانلود و
نصب نمایید سپس از سامانه پیامکی خود منو افزونه ها  ،افزونه مکمل  wp-smsرا دانلود و نصب نمایید
پس از نصب و فعالسازی افزونه گزینه جدیدی به نام “پیامک” به منو پیشخوان وردپرس شما افزوده خواهد شد،
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید دارای قسمتهای مختلفی میباشد که در ادامه به بررسی هر کدام از این
سربرگ ها خواهیم پرداخت.

تنظیمات افزونه :
اولین سربرگ از تنظیمات ،عمومی نام دارد؛ در فیلد شماره موبایل مدیر میبایست شماره موبایل مدیر وبسایت را
وارد کرده تا در صورت هر گونه اطالعیه ،به صورت پیامکی به مدیر سایت اطالع داده شود ،در فیلد بعد کد موبایل
کشور مانند  98+را وارد کنید ،سپس بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک نمایید
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سربرگ درگاه :
نام درگاه :از این بخش باید کشور خود را بیابید و سامانه پیامکی  ippanel.comانتخاب کنید.
توضیحات درگاه :این بخش برای اتصال درگاه پیامک به وبسایت می باشد که شامل اطالعاتی مانند نام کاربری و رمز
 APIو شماره ارسال کننده می باشد.
برای تکمیل این فیلد ها به ترتیب نام کاربری  ،رمز عبور  ،یکی از خطوط موجود در اکانت خود در سامانه پیامکی را
وارد کنید
وضعیت درگاه :این بخش نمایش دهنده اطالعات کلی از درگاه شما می باشد که در صورت فعال بودن سرویس،
وضعیت سرویس شما به فعال تغییر خواهد یافت و نتیجه بازگشتی اعتبار پنل پیامکی را نشان میدهد.
پس از انجام تغییرات بر روی دکمه ی ذخیره تغییرات کلیک کنید.
سربرگ خبرنامه پیامکی:
خبرنامه پیامکی :قابلیت هایی نظیر نمایش گروه ها در فرم و تأیید اشتراک به همراه کد فعالسازی از این بخش قابل
فعال و غیرفعالسازی می باشد.
 :Welcome SMSفعال یا غیرفعالسازی حالت پیامک خوشامدگویی و وارد کردن متن خوشامدگویی از این قسمت
امکان پذیر است.
قوانین شماره موبایل :تخصیص فیلد  Placeholderو تعیین حداقل و حداکثر رقم شماره موبایل از این قسمت
قابل تغییر می باشد.
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همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید برای ارسال پیامک خوش آمد و کد فعالسازی به کاربر ،تنظیمات
فعالسازی  ،تنظیمات ابزار تنظیم پترن و کادر پیامکی وجود دارد .
در صورتیکه متن پیامک عادی را بصورت عادی ارسال نمایید میتوانید متن مورد نظر با متغییر درج شده در کادر
پیامکی وارد کنید مانند :
سالم  %subscribe_name%عزیز به خبر نامه پیامکی خوش آمدید.
در صورتیکه میخواهید بصورت پترن متن را ارسال کنید:
ابتدا باید در سامانه پیامکی و منو ارسال بر اساس پترن مطابق راهنما پترن ثبت نمایید

سپس در ورد پرس بر روی ابزار تنظیم پترن کلیک نمایید  ،کادر جدیدی بصورت پاپ اپ نمایش داده میشود که
کد پترن را باید در فیلد مربوطه وارد کنید تا متغیر های پترن را فراخوانی کند و سپس از پارامتر های موجود آن را
مقدار دهی کنید و در آخر ثبت پترن در کادر پیامک را تایید و ذخیره تغییرات را انجام دهید
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جهت ارسال تستی نیز میتوانید کنار گزینه ابزار تنظیم پترن  ،تست پیامک را کلیک نمایید و شماره خود را وارد
کنید

سربرگ امکانات :
فیلد شماره موبایل :با فعال کردن این گزینه فیلد شماره موبایل به فرم ثبت نام سایت خواهد شد.
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سربرگ اطالع رسانی :
انتشار نوشتهی تازه :این بخش حاوی تنظیماتی از قبیل ارسال پیامک به مشترکین خبرنامه زمان انتشار پست
جدید ،تعداد کلمات مجاز در ارسال پیامک و محتوای متن ارسال پیامک می باشد.
 :Author of the postاین قسمت نیز مربوط به اطالعات نویسنده ی پست می باشد و این امکان را برای مدیر
فراهم می کند تا بتوانید هنگام ارسال پیامک به مشترکین ،نام نویسنده را به همراه آن ارسال کنید ،نوع پست را
برگه ،نوشته و یا محصوالت انتخاب کرده و سپس محتوای متن پیامک را تعیین کنید.
انتشار نگارش تازه وردپرس :هنگام انتشار نگارش جدید از وردپرس از طریق پیامک به مدیر اطالع رسانی شود.
نامنویسی کاربر جدید :هنگام ثبت نام کاربر جدید از طریق پیامک به مدیر و کاربر اطالع رسانی شود که حاوی دو
فیلد مجزا برای کاربر و مدیر می باشد که می بایست متن موردنظر خود وارد نمایید.
دیدگاه تازه :هنگام دریافت یک دیدگاه جدید از طریق پیامک به مدیر اطالع رسانی شود ،همچنین متن پیامک را
می توانید به دلخواه سفارشی سازی نمائید.
ورود کاربر :هنگام ورود کاربر به سایت از طریق پیامک به مدیر اطالع رسانی شود ،همچنین متن پیامک را می
توانید به دلخواه سفارشی سازی کنید.
تنظیمات پیامکی این موارد هم مانند خبر نامه پیامکی میباشد .
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سربرگ یگپارچه سازی :
فرم تماس  :7با فعالسازی این گزینه اطالعات پیامک به افزونه فرم تماس  7اضافه خواهد شد.
ووکامرس :هنگام خرید و دریافت سفارش برای هر محصول جدید توسط کاربر از طریق پیامک به مدیر اطالع رسانی
می شود ،همچنین متن پیامک را می توانید به دلخواه سفارشی سازی کنید.
 :Easy Digital Downloadsهنگام خرید و دریافت سفارش برای هر محصول دیجیتال جدید توسط کاربر از
طریق پیامک به مدیر اطالع رسانی می شود ،همچنین متن پیامک را میتوانید به دلخواه سفارشی سازی کنید.
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تنظیمات ارسال پیامک:
در بخش ارسال پیامک میتوانید متن پیامک را وارد کرده و برای مشترکین خبرنامه ،کاربران سایت ،نقشها و یا
براساس شماره موبایلهای دلخواه پیامی را ارسال کنید.

تنظیمات صندوق ارسال :
در قسمت صندوق ارسال اطالعاتی از قبیل تاریخ ارسال ،متن پیامک ،دریافت کننده ،ارسال کننده و وضعیت
پیامکهای ارسالی را مشاهده خواهید کرد.
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تنظیمات گروه ها :
با استفاده از سربرگ گروهها قادر خواهید برای ارسال پیامک گروه های جدیدی اضافه و یا آن ها را حذف نمائید.

موفق و پایدار باشید
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