
 

 سامانه پیام کوتاه ایران
 "  WHMCS آموزش نصب افزونه تائید شماره همراه" 

 

 برای نصب افزونه تائید شماره همراه لطفا مراحل زیر را انجام دهید.

 .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 اضووافه کرده اید ن نیاز به ایجاد مجدد نمی اشوود و از همان فیلد  در صووورتک که از ل ا نکته:
 میتوانید در افزونه استفاده نمائید.

 .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 در -
 .شويد تنظيمات و اندازي راه بخش وارد تا نموده انتخاب را"تائید شماره همراه"  گزينه)افزونه ها(  Addons بخش از حال -4

 
 .ل فرمائیدساخود را از طریق تیکت اراسکریپت دامنه حتما ن افزونه  دسترسک برای فعالسازی: مهم  نکته

 

 تائید شماره همراه" تنظیم افزونهنحوه " 

ه بدر این بخش شوووما تعمن میکنید که کاربر ل ل از ورود  -1
 بخش می ایست شماره خود را تائید نماید. کدام

 
 ده تاييب فقط یک ار انجام میشود و کاربر نیازی مارهتائید ش  -

 مجدد شماره در بخش های دیگر ندارد.
 

 

 

 

ارسال عادی )ارسال از پترن( و یا ارسال سریع در این بخش  -2
 را انتخاب نمائید.

( استفاده  5111125405و  111121411اگر از خطوط خدماتک ) -
 مینماييد پیشنهاد میشود ن ارسال سریع را انتخاب نمائید.

 
در این بخش فیلد شوووماره تماا کاربر را انتخاب و ذخیره  -3

 کنید. 
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اعم از شوووماره خط  ن در این بخش اطاعات پنل پیامکک خود -4
مائید و ذخیره  کاربری و رمز ع ور خود را درج ن نام  پیامکک ن 

 کنید.
در بخش شماره پنل پیامک میتوانید از خطوط اشتراکک کته: ن

شتراکک و یا خطوط    جهت ارسال کد به شماره هایخدماتک ا
 ستفاده نمائید.اخود خطوط اختصاصک و یا از بلک لیست 

 

 

 
  خود را برای دریافت شووماره خط اختصوواصووک در این بخش  -5

 ه از طرف کاربر را وارد نمائید.دیکد تائی
صک  نکته: صا شدن برای دریافت خط اخت صک با صا ست اخت ساب < خرید  رایگاناین خط حتما می ای از بخش عملیات ح

 شماره الدام فرمائید.
 
 

در این بخش متن پیامکک که لصد دارید به کاربر ارسال شود  -6
  را تعمن نمائید.

اسووتفاده میکنید ن در این  "ارسووال سووریع"اگر از  :مهم  نکته
 بخش فقط نام شرکت خود را درج کنید.

درج  برای استفاده میکنید "ل عادیساار"در صورتک که از نکته:
 را در متن خود درج نمائید. {code}کد در متن از ع ارت 

 
  اشد را تعمن نمائید.در این بخش تعداد دفعاتک که کاربر مجاز به درخواست کد می -0
در صورت فعالسازی این بخش کاربر در صورتک که موفق به دریافت پیامک کد تائیدیه نشود  ن این امکان را خواهد داشت  -8

 .که کد مورد نظر را به شماره سامانه ارسال نماید و احراز شماره صورت پذیرد
ن  "جهت دریافت از کاربرانخطوط شووماره " ایسووت در بخش در صووورتک که این گزینه را فعال نمائید ن حتما مینکته مهم: 

 خود را درج نمائید.)شماره ای که لابلیت دریافت پیامک را دارا باشد( شماره اختصاصک 

 

 

 تنظیمات افزونه به اتمام رسیدت ریک ! 

 شود. عالفبرای فعالسازی افزونه حتما می ایست دامنه خود را از طریق تیکت اعام نمائید تا دسترسک دامنه شما نکته: 

 

 مراجعه نمائید www.PayamKutah.Com پنل به لینک  ث ت نام رایگانبرای 
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 1111 00 16پیغامگیر:      SmsPanel_Support@  پشی انک تلگرام:       اطاعات تماا:                           
1564 1111 –  121  

1513 0115 -  121  
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