
 

 بسمه تعالی

 WHMCSآموزش نصب افزونه پیامک 
 و در محل نصب اسکریپت آپلود و سپس اکسترکت نمایید.دانلود  ، منوی وب سرویس < افزونه ها از افزونه را فایل  - 1

را انتخاب  Custom Client Fieldگزینه اسکریپت  Setupاز بخش  -2
 نموده و دو فیلد با شرایط زیر ایجاد نمایید.

 فعال شود(تمام تیک ها ) textboxفیلد با عنوان شماره موبایل و نوع یک  -

 Tick Boxاز نوع آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟  ، فیلد با عنوان یک -

 خیر ( قرار دهید ,نیز متن ) بله  Select Optionsدر قسمت نکته: 

 قبال این فیلدها را ایجاد کرده اید نیاز به ایجاد مجدد نمیباشد. اگرنکته: 

 )افزونه ها(  Addon Madules وارد گزینه)پیکربندی(  Setup در سربرگ  -3
 کنید فعالرا  "WHMCSپیامک افزونه "شوید و 

 و ذخیره نمایید. را فعال کرده Full Administrator تیک Configureبخش ،  قسمتهمان  در  -4

 را انتخاب نموده تا وارد بخش راه اندازی و تنظیمات شوید” WHMCSافزونه پیامک “)افزونه ها( گزینه  Addons سربرگحال از  -5

 در این بخش مشخصات پنل خود را وارد نمایید و سپس ذخیره نمایید. -6

 اشدالزامی می بپنل  فرستندهشماره وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و نکته:

 داستفاده نمائیخط خدماتی از بلک لیست به شماره های جهت ارسال نکته: 

درخواست خود را از طریق خط خدماتی اشتراکی جهت فعالسازی نکته: 
 .تیکت ارسال نمائید 

 برای ارسال سریع از لینک استفاده نفرمائید.سایت و یا هاستینگ خود استفاده نمائید ،  اسم فارسیاز ، پیامک ها در بخش امضاء نکته: 

 
 به سربرگ "متن پیامک های کاربران" مراجعه نمائید کاربران لی به ارساتنظیم متن پیامک های جهت  -7

 برای تنظیم شماره موبایل مدیران و متن پیامک های ارسالی به مدیران نیز به سربرگ " متن پیامک های مدیران" مراجعه نمائید -8

 ثبت شود./ مدیران حتما میبایست در این بخش شماره مدیر پیامک به مدیران برای ارسال نکته: 

  استفاده کنید.  "پیام به کاربرانارسال " سربرگ نیز میتوانید از  ارسال جهت تست –

 ل شده " مراجعه نمائیدسایتوانید به بخش "پیام های ارجهت مشاهده و مدیریت پیام های ارسال شده نیز م –
 

 در صورت بروز هرگونه سوال از طریق تیکت در ارتباط باشید

 با سپاس از انتخاب شما


