
 

 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
موبايل خود را وارد  "شممماره عنوان با فيلد یک و نموده انتخاب را Custom Client Field گزينه)پیکربندی(  Setup بخش از -2

 .بزنید را admin only از غير به ها تیک تمام و textbox نوع و نمائید"
صورتی که از قبال نکته: شد و از همان فیلد میتوانید در  در  ضافه کرده اید ، نیاز به ایجاد مجدد نمیبا این فیلد را برای افزونه های دیگر ا

 افزونه استفاده نمائید.
 .کنید فعال را "تائید شماره همراه" افزونه و شويد Addon Madules سپس Setup بخش وارد مديريت در بخش -3
 .نماييد ذخيره و بدهيد آن زدن تيک با Full Administrator به را الزم دسترسي Configure بخش در -4
 .شويد تنظيمات و اندازي راه بخش وارد تا نموده انتخاب را"تائید شماره همراه"  گزينه)افزونه ها(  Addons بخش از حال -5

 

 فرمائید.دامنه اسکریپت خود را از طریق تیکت ارسال ی فعالسازی دسترسی افزونه ، برا: مهم  نکته

 "611نسخه  تائید شماره همراه تنظیم افزونهنحوه " 

 :محدودیت ها 
شما تعیین میکنید که کاربر قبل از ورود  .1 در این بخش 

  بخش میبایست شماره خود را تائید نماید. به کدام
ش  - ه ب فقط یکبار انجام میشود و کاربر نیازی مارهتائید 

 مجدد شماره در بخش های دیگر ندارد. دتايي
 :تنظیمات جانبی  

 در این بخش فیلد شماره تماس کاربر را انتخاب کنید.  .2
 ارسال)ارسال از پترن( و یا ارسال سریع در این بخش  .3

 را انتخاب کرده و در نهایت ذخیره نمائید.عادی 
(  5000125405 - 3000505اگر از خطوط خممدممماتی ) -

استفاده مینماييد پیشنهاد میشود ، ارسال سریع را انتخاب 
 نمائید.

 خود را درج نمائید. ”کد پترن اختصاصی“در این بخش  .4
و " الگارسال بر اساس پترنافت این کد از منوی "جهت دری

تائید  و متن پیامک خود را در خواسمممت دهید ، بعد از 
 شماره پترن اختصاصی ارائه خواهد شد .

 نمونه متن الگو: 
 شرکت .میباشد code% % کاربر گرامی کد فعالسازی شما

 تنظیمات پنل پیامک: 
اعم از شماره  ، در این بخش اطالعات پنل پیامکی خود .5

، نام کاربری و رمز عبور خود را درج نمائید و  ارسال پیامک
 ذخیره کنید.
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در بخش شممماره ارسممال پیامک میتوانید از خطوط نکته: 
ماتی اشمممتراکی  هت  (5000125405 – 3000505)خد ج

هایارسمممال  ماره  لک لیسمممت  به شممم یاب خطوط  از و 
 استفاده نمائید.خود اختصاصی 

 

خود را برای شممماره خط اختصمماصممی در این بخش  .6
  دریافت کد تائیدیه از طرف کاربر را وارد نمائید.

شد، برای دریافت خط  بایداین خط  نکته: صی با صا اخت
حساب < خرید شماره از بخش عملیات  رایگاناختصاصی 

 اقدام فرمائید و یا با پشتیبانی در تماس باشید.
، این امکان را خواهد داشت که کد مورد نظر   نشودفعالسازی این بخش کاربر در صورتی که موفق به دریافت پیامک کد تائیدیه  با .0

 را به شماره اختصاصی شما ارسال نماید و احراز شماره صورت پذیرد.
ست در بخش "نکته مهم:  صورتی که این گزینه را فعال نمائید ، حتما میبای صاز کاربران" ،  پیامک افتدریشماره در  صا ی شماره اخت

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

 

 تنظیمات متون: 
کاربر  .8 به  ید  در این بخش متن پیامکی که قصمممد دار

  ارسال شود را تعیین نمائید.
ن ایاسممتفاده میکنید ، "ارسممال سممریع" اگر از  :مهم  نکته

ساس متن پترن  سال بر ا بخش غیر فعال خواهد بود و ار
 انجام میشود.

اسمممتفاده "ارسمممال عادی" در صمممورتی که از  :مهم  نکته
را در متن  {code}برای درج کد در متن از عبارت  میکنید

 خود درج نمائید.
جاز  .9 کاربر م که  عاتی  عداد دف به  در این بخش ت

خواست کد میباشد را تعیین نمائید و در نهایت ذخیره در
 نماييد.

 

 :جستجوی کاربران 
ضعیت  .10 شما میتوانید از طریق ایمیل ، و در این بخش 

 احراز شماره همراه کاربرانتان را مشاهده نمائید.
  یر فعال )معلق( نمائید.غمیتوانید وضعیت کاربر را فعال یا  ستی در این بخش شما بصورت د نکته:

 تنظیمات افزونه به اتمام رسیدتبریک ! 

 شود. فعالبرای فعالسازی افزونه حتما میبایست دامنه خود را از طریق تیکت اعالم نمائید تا دسترسی دامنه شما نکته: 
 

 مراجعه نمائید www.PayamKutah.Com پنل به لینک  ثبت نام رایگانبرای 
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PayamKutah_com  6015 3448 – 14 0@آپدیت ها: کانال      SmsPanel_Support@پشیبانی تلگرام:  تماس:                            
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http://www.payamkutah.com/
http://www.payamkutah.com/
https://t.me/smspanel_support
https://t.me/payamkutah_com

