افزونه ارسال پیام ملی پیامک برای کاربران وردپرسی:
شما دوست عزیز که سایت وردپرسی دارید اگر میخواهید در زمان ثبت سفارش در سایت از خرید
مشتری آگاه شوید و یا هنگام تسویه حساب به مشتری به صورت خودکار پیام ارسال کنید نیاز به
افزونه ارسال پیامک دارید .از نخستین افزونه هایی که تیم فنی ملی پیامک پیاده سازی نموده و در
حال حاضر در دسترس همه کاربران به صورت رایگان می باشد افزونه ارسال پیامک وردپرسی است.
راحتی محیط کاربری این افزونه یکی از ویژگی های آن محسوب می شود وشما خیلی راحت بدون
اینکه نیاز باشد کار خاصی انجام بدهید میتوانید از افزونه ملی پیامک استفاده کنید.

شاید در ابتدا این سوال برایتان پیش بیاد که اصال افزونه ملی پیامک چیست؟ و چه جوری
میشه باهاش کار کرد؟
برای کار کردن با افزونه ملی پیامک کافی است آن را روی وردپرس خود نصب کنید و در قسمت
تنظیمات که در آینده شما را با این بخش آشنا خواهم کرد با وارد کردن یک سری اطالعات که از
جمله آنها نام کاربری ،رمز عبور و شماره خط اختصاصی می باشد .سایتتان را به سامانه ملی پیامک
اتصال بدهید .به این صورت که شما در سامانه ملی پیامک ثبت نام خود را انجام می دهید و یک نام
کاربری و رمز عبور برای شما پیامک و بعد از فعالسازی پنل نیز خط اختصاصی در پنل شما ثبت
میشود که با وارد کردن این اطالعات سایت شما به راحتی به سامانه اتصال داده و دیگر نیازی نیست
برای ارسال پیام یا مشاهده پیام های دریافتی و...به پنل مراجعه کنید و در همان سایت میتوانید
تنظیمات مورد نیازتون جهت انجام کار های ارسال پیام خود را انجام دهید.

تنظیمات افزونه:
اولین قدم برای اتصال افزونه به سامانه وارد کردن اطالعات در دو بخش تنظیمات عمومی و وب
سرویس می باشد که در اینجا توضیحاتی در مورد این دو بخش ارائه خواهم داد.
 تنظیمات عمومی

در این قسمت شما میتوانید تنظیمات اولیه از قبیل ذخیره شماره موبایل های خود و ذخیره شماره
موبایل کاربران در گروه مورد نظر و ...را وارد نمایید.

 شماره موبایل مدیر سایت
شما میتوانید در این قسمت شماره موبایل های خود را جهت اطالع از ثبت نام کاربر جدید و یا
تکمیل فرم خبرنامه جدید و ....از طریق ارسال پیامک اطالع پیدا کنید .

 قرار دادن امضای پیامک ها

منظور از امضای پیامکی این است که شما میتوانید شماره تماس ،آدرس سایت  ،نام برند و یا حتی
جمله معروف برند خود را در انتهای متن پیام به صورت همیشگی داشته باشید .برای این کار کافی
است

متن مورد نظر خود در قسمت امضای پیامکی وارد نمایید .در این صورت متن شما در هر

بار ارسال در متن پیامک ظاهر شده و دیگرنیاز به نوشتن مجدد آن نمی باشد.

 مدیریت صفحه بندی پالگین

در این قسمت شما میتوانید مشخص نمایید تعداد رکوردهای جداول شما در صفحه چه تعدادی
باشد.

 تعیین دوره زمانی سینک اطالعات
شما میتوانید زمان مشخصی براساس برای آپدیت اعتبار و جهت بررسی آپدیت پالگین تعیین
نمایید.

 اضافه کردن فیلد شماره موبایل هنگام ثبت نام کاربران

دراین قسمت با زدن تیک گزینه "دریافت شماره موبایل از کاربران هنگام عضویت و ویرایش
اطالعات" میتوانید شماره کاربر را ثبت نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت می باشد این است که در نام نویسی صفحه ورود کاربران زمانی
که تیک این گزینه را نزده باشید فیلد شماره موبایل نشان داده نمیشود .

 ارسال پیام صوتی
با زدن تیک گزینه ارسال پیام صوتی شما میتوانید به صورت صوتی نیز پیام خود را به مخاطب
انتقال دهید .به این صورت که زمانی که پیام شما به مخاطب ارسال شد و شماره ایشان در لیست
سیاه مخابرات بود همان لحظه با همراه مخاطب تماس گرفته شده و پیام شما برای ایشان
خوانده می شود.

 سینک دفترچه تلفن با ملی پیامک
با زدن تیک این گزینه میتوانید شماره موبایل کاربران را در دفترچه تلفن ذخیره نمایید و میتوانید
کاربران را از محصوالت  ،خدمات جدید و یا حتی تخفیفات خود ،مطلع سازید و یک بانک شماره از
مشتریان خود داشته باشید.

در این قسمت توجه داشته باشید برای ذخیره شماره ها می بایست در ملی پیامک در دفترچه تلفن
گروه را ایجاد نمایید سپس در افزونه نیز درقسمت گروه های دفترچه تلفن با کلیک بر روی گزینه
افزودن گروه جدید  ،گروهی که در سامانه ملی پیامک ایجاد نمودید را در افزونه نیز با همان نام ایجاد
نمایید.

 گروه دفترچه تلفن
در این قسمت شما میتوانید مشخص نمایید شماره های کاربران در کدام گروه ها می بایست
ذخیره شوند.

 وب سرویس
در این قسمت شما اطالعات کاربری به همراه شماره اختصاصی خود را وارد میکنید.

 نام کاربری ملی پیامک
 پسورد ملی پیامک
 شماره ارسال کننده ملی پیامک

تنظیمات افزونه در اینجا به پایان می رشد تنها مطلبی که در اینجا الزم میدونم برای دوستانی که
اطالعات کافی جهت استفاده از افزونه ارسال پیامک را ندارند این نکته را یادآوری کنم که به دلیل
انکریپت شدن کدها در صورتی که نرم افزار سورس گاردین در سیستم شما نصب نشده باشد ممکن
است خطایی مبنی بر عدم نصب سورس گاردین ولودرهای آن دریافت نمایید که برای حل این مشکل
کافی است با پشتیبانی میزبان خود تماس گرفته تا آنها این نرم افزار را برای شما نصب نمایند.
همچنین توجه نمایید که  soapclientفعال باشد.

امکانات افزونه ملی پیامک:

در این قسمت به معرفی یکسری از امکانات افزونه می پردازیم.

 اطالع رسانی ها
 ارسال پست جدید به کاربران
در این قسمت شما میتوانید با ارسال متن پیامک کاربرانی که عضو خبرنامه می باشند را از
ارسال پست جدید خود مطلع سازید.

 ارسال پیامک هنگام نام نویسی کاربر به مدیریت
این قسمت به شما این امکان را می دهد هنگام نام نویسی کاربر جدید برای شما پیامکی
ارسال شود.

 ارسال پیامک هنگام ورود کاربر
این گزینه را در صورتی میتوانید فعال نمایید که تمایل داشته باشید در صورت ورود کاربر به
سایت برای شما پیامکی ارسال گردد.

 ارسال پیامک هنگام ثبت نام کاربر جدید در خبرنامه
زمانی که کاربر جدیدی در خبرنامه شما عضو شد یک پیامک برای شما ارسال می شود.

Easy Digital Downloads 
هنگام ثبت سفارش در Easy Digital Downloadsبرای شما پیامکی ارسال می شود

Contact form7 
حتما با contact form7که به عنوان افزونه فرم ساز وردپرسی شناخته شده است آشنایی
دارید .خبر خوب این است که شما میتوانید این افزونه را در ملی پیامک استفاده و فرم
تماس با ما خود را پیاده سازی نمایید و زمانی که کاربر فرم را تکمیل نمود یک پیامک
برای شما ارسال شده و شما را از تکمیل فرمی جدید مطلع می سازد.
در ابتدا برای دوستانی که شاید در مورد ایجاد فرم در این افزونه اطالعات کافی ندارند
توضیحاتی مختصر خواهم داد و سپس به چگونگی اتصال این افزونه به ملی پیامک می
پردازیم.
زمانی که افزونه را نصب و فعال نمودید افزونه به نام

contact

در پیشخوان سایت

وردپرسی شما ایجاد شده است.
با کلیک بر روی  add newشما میتوانید یک فرم جدید ایجاد نمایید .
در صورتی که فرمی ایجاد نمودید و میخواهید آن را ویرایش نمایید میتوانید از قسمت
contact formsبه فرم های ایجاد شده خود دسترسی و فرم مورد نظر را ویرایش نمایید.
در قسمت  Integrationنیز میتوانید از افزونه های مکمل این استفاده نمایید( .جهت
راهنمایی و اطالعات بیشتر میتوانید به سایت همیار وردپرس مراجعه نمایید) .

حاال که فرمتان را ایجاد نمودید برای استفاده آن در ملی پیامک تنها کافی است تنظیمات
ساده ای در افزونه ملی پیامک انجام دهید.
برای این کار در قسمت تنظیمات >---عمومی  ،شماره خود را در شماره مدیریت وارد
نموده سپس در قسمت اطالع رسانی تیک گزینه " هنگامی که یکی از فرم های این پالگین
تکمیل می شود ،به شما پیام کوتاه ارسال شود؟" بزنید .با ذخیره تنظیمات انجام شده
زمانی که در contactوارد فرم خود می شوید تب ملی پیامک نیز به تب های دیگر اضافه
شده که با کلیک بر روی این تب ،متن پیامی که میخواهید برای خودتان و برای کاربران
ارسال شود را وارد نموده سپس دکمه ذخیره را بزنید بعد از ذخیره پیام  shorte code ،در
باالی فرم ظاهر می شود از آن  shorte codeکپی گرفته و در قسمت برگه ها >--افزودن
برگه جدید  shorte code ،را در قسمت متن  ،پیست نمایید .

Gravity Forms 
با استفاده از افزونه گراویتی فرم میتوانید فرم به صورت شرطی در وردپرس ایجاد نمایید.
فرمهایی که با استفاده از آن میتوانید اقدام به تعریف انواع المانها برای دریافت نام،
ایمیل ،شماره ،فایل و ..کنید.

 خبرنامه
 تایید اشتراک یا لغو اشتراک و یا ارسال کد
جهت عضویت یا لغو عضویت کاربر با ارسال کد تایید با قابلیت شخصی سازی متن ،پیامکی
برای ایشان ارسال گردد.

 ارسال پیغام خوش آمد گویی
زمانی که کاربر عضو خبرنامه شما می شود با زدن تیک این گزینه پیامک خوش آمد گویی با
متن دلخواه شما برای کاربر ارسال می شود.

 شخصی سازی فرم خبرنامه
در هر بخشی از ساییتان که میخواهید میتوانید فرم خبرنامه را در آنجا ایجاد نمایید و میتوانید اطالعات
کاربر را ذخیره نمایید و در خصوص تبلیغ محصول جدید و یا تخفیف و  ...از طریق پیامک به ایشان
اطالع رسانی نمایید.

فرم خبرنامه به دو صورت کوچک و بزرگ می باشد که شما میتوانید ویرایش هایی نیز بر روی این
دو فرم انجام دهید.

 ووکامروس
 ارسال پیام هنگام ثبت سفارش به مدیر
 ارسال پیام به هنگام ثبت سفارش به کاربر
 ارسال پیام هنگام تغییر وضعیت سفارش به در حال پردازش به کاربر
 ارسال پیام هنگام تغییر وضعیت سفارش به تکمیل شده به کاربر
 ارسال پیام هنگام اضافه شدن یادداشت برای سفارش به کاربر
 امکان تغییر متن کلیه پیامک ها و قرار دادن متغیر ها تنها با کلیک بر روی متغیر!

 پیام های ارسالی
در این قسمت شما میتوانید رکورد ارسال پیام خود را مشاهده نمایید.
همچنین رکورد ارسال در پنل  ،قسمت پیام ها >---ارسالی نیز ذخیره می شود که در آنجا میتوانید
ارسالی های خود را مشاهده وخروجی اکسل دریافت نمایید.

 پیام های دریافتی
در این قسمت شما میتوانید پیام هایی که مخاطبین به شما ارسال نمودند را مشاهده نمایید .
در نظر داشته باشید به دلیل اینکه زیاد به سیستم فشار وارد نشود  100پیام آخر دریافتی در افزونه نشان
داده می شود .در صورتی که میخواهید پیام های دریافتی را به طور کامل مشاهده نمایید میتوانید از
داخل پنل ،قسمت پیام ها >--دریافتی به آنها دسترسی داشته و از دریافتی خود نیز خروجی تهیه نمایید.

 ارسال پیام
در صورتی که میخواهید به گروهی از دفترچه تلفن ویا به یکسری شماره پیام ارسال نمایید میتوانید از
این قسمت استفاده نمایید.
 گروه های دفترچه تلفن
در صورتی که بخواهید شماره کاربران را در دفترچه تلفن افزونه ذخیره نمایید اول باید گروه را در
دفترچه تلفن ایجاد نمایید .همان طور که قبال هم گفتیم در صورتی که میخواهید شماره ها در پنل نیز

ذخیره شوند باید در دفترچه تلفن پنل نیز یک گروه با همین نام ایجاد نمایید .سپس تیک گزینه"سینک
دفترچه تلفن با ملی پیامک؟"را بزنید.

 دفترچه تلفن
در این قسمت نیز میتوانید شماره های جدید را به گروه خود به صورت دستی اضافه نمایید.

 گزارشات
در قسمت گزارشات میتوانید عملکرد افزونه را ازقبیل تعداد پیام های ارسالی  ،تعداد اعضای خبرنامه
و....مشاهده نمایید.

 پشتیبانی
در صورتی که مشکلی در افزونه رخ داده است از این قسمت میتوانید با بخش پشتیبانی ملی پیامک
در ارتباط باشید.

 فرم عضویت خبرنامه
برا قرار دادن فرم عضویت خبرنامه در صفحه مورد نظر خود کافی است شورت کد ] [melipayamakرا
در نوشته های خود قرار دهید.

 برون ریزی
در این قست شما میتوانید در فرمت اکسل ویا متنی از اطالعات ذخیره شده گزارشی تهیه نمایید.

