
 

 بسمه تعالی

 WHMCSفایل آموزشی نصب افزونه وریفای شماره موبایل 
 

 .نماييد اکسترکت سپس و کرده آپلود اسکريپت نصب محل در و نموده دانلود را شده ضميمه فايل -1
شماره عنوان با فيلد یک و نموده انتخاب را Custom Client Field گزينه)پیکربندی(  Setup بخش از -2 موبايل خود را وارد  "

 .بزنید را admin only از غير به ها تیک تمام و textbox نوع و نمائید"

 این فیلد را برای افزونه های دیگر اضافه کرده اید ، نیاز به ایجاد مجدد نمیباشد  در صورتی که از قبال نکته:

 .کنید فعال را "تائید شماره همراه" افزونه و شويد Addon Madules سپس Setup بخش وارد مديريت بخشدر  -3
 .نماييد ذخيره و بدهيد آن زدن تيک با Full Administrator به را الزم دسترسي Configure بخش رد -
 .شويد تنظيمات و اندازي راه بخش وارد تا نموده انتخاب را"تائید شماره همراه"  گزينه)افزونه ها(  Addons بخش از حال -4

 بخش پیشخوان:

 . بخش میبایست شماره خود را تائید نماید ر این بخش شما تعیین میکنید که کاربر قبل از ورود به کدامد -1
 مجدد شماره در بخش های دیگر ندارد. دبه تايي فقط یکبار انجام میشود و کاربر نیازی مارهتائید ش  -

  تنظیمات پنل پیامک:بخش 

یامکی خود -2 کاربری ،اعم از  ، در این بخش اطالعات پنل پ  نام 
خود را درج نمائید و ذخیره شمممماره خط پیامکی ، و رمز عبور 

 کنید.
خدماتی  خطپیامک میتوانید از  ارسممالدر بخش شممماره نکته: 

شتراکی  شماره هایا سال کد به  ست  جهت ار ستفاده بلک لی ا
 نمائید.

 

 

 در این بخش فیلد شماره تماس کاربر را انتخاب و ذخیره کنید.  -3
در این بخش متن پیامکی که قصد دارید به کاربر ارسال شود را  -4

  تعیین نمائید.
در متن از لینک سایت استفاده "ارسال سریع"  برای :مهم  نکته

سی و فقط  نکنید سم فار ستیگ را وارد نمائید . ا سایت یا ها
 )مثال: میهن وب هاست(

 را در متن خود درج نمائید. {code}برای درج کد در متن از عبارت  نکته:
 

به درخواسمممت کد در این بخش تعداد دفعاتی که کاربر مجاز  -5
 میباشد را تعیین نمائید.

ستجوی کاربران در بخش  - ستفاده از ایمیلج ضعیت ، نیز میتوانید با ا ستجو نمائید و و شده را ج را  نهاآ کاربران وریفای 
 مجددا تغییر دهید .
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