
 1. 1ورژن  WHMCSافزونه ارسال پیامک راهنمای 

 

 : افزونهتوضیح  .1

 

، ارسال افزونه را فراهم می کند. از امکانات این   WHMCSقابلیت ارسال پیامک برای کاربران و سیستم های مدیریت هاستینگ افزونهاین 

می توانید کاربران سیستم را در حالت افزونه پیامک درحالت های مختلف سیستمی و یا غیرسیستمی را می توان نام برد. شما به وسیله این 

 و شما امکان حذف یا ارسال مجدد لیست می شوندافزونه های مختلف به وسیله پیامک اعتبارسنجی کنید. پیامک های ارسال شده در این 

 داشت. خواهید را کاربرانتان به پیامک

 

 افزونه : دریافت و خریدطریقه  .2

انه می باشد و پس از خریداری فعال خواهد شد. خریداری یافزونه دارای الیسنس سال اینرا می توانید به راحتی از سایت دانلود نمایید.  افزونه

 خرید ماژول های الیسنس دار انجام خواهد شد. –و فعال سازی آن از طریق ورود به سامانه و از منوی خدمات مشتریان 

 



پشتیبانی می شود  WHMCSرا انتخاب نمایید. سپس در فیلد بعدی نام دامنه ای که توسط  WHMCSابتدا از قسمت خرید ماژول ، ماژول 

 مجزا خریداری نمایید. الیسنسدقت داشته باشید برای هر دامنه می بایست یک را وارد نمایید. 

ک افزونه ارائه شده می توانید از امکانات پیامک سفید ) باشگاه مشتریان ( و وب سرویس ارسال سریع پیامک استفاده نمایید. انتخاب با کلیدر 

 ین ماژول ها خریداری و فعال سازی شده باشند.ا ین دسترسی ها انجام خواهد شد و قبل از آن می بایست هریک ازا بر روی هریک از

 
 دارید ماژول را در آن استفاده کنید وارد نمایید.را همان دامنه ای که قصد نام دامنه 

 به درگاه بانکی جهت پرداخت هزینه هدایت خواهید شد. "خرید  "پس از مشخص نمودن اطالعات اولیه و با انتخاب 

 

با کلیک روی دامنه موردنظر در جدول پایین صفحه  می بایست تنظیمات اولیه را در سمت چپ وارد نمایید.خرید آن پس از انتخاب ماژول و 

 تنظیمات ماژول فعال می شود.

 کاراکترهای التین، اعداد و سمبل ها انتخاب نمایید و از طریق آن کلید وب سرویس ایجاد خواهد شد .کلید امنیتی را می توانید از بین 

 هد شد که مشخصه ارائه شده حتما باید در افزونه ثبت شود.در زمان ذخیره برای هر افزونه الیسنسی منحصر به فرد ایجاد خوا

در همین صفحه نیز نمایش داده خواهد  هاتمام اطالعات و خرید های انجام شده برای دامنه های متفاوت به همراه اطالعات منحصر به فرد آن

 شد .

 
 

 فعال سازی افزونه از طریق هاست : نصب و طریقه .3

 

 . رت جداگانه در هاست بارگذاری شودبه صورت نصبی نمی باشد و می بایست به صو WHMCSافزونه 

 در سرور شما فعال باشد. Ioncube Loaderقبل از فعالسازی افزونه به خاطر داشته باشید که ماژول 

 در هاست خود به صورت زیر عمل نمایید : افزونه جهت نصب



 نمایید. extractابتدا افزونه دریافتی از سایت را  -1

 د.نپس از باز نمودن افزونه چند فولدر وجود دارد که می بایست جداگانه در هاست بارگذاری شو -2

 

 
وجود دارد فایل های زبان انگلیسی و فارسی  overridesمی باشد. اگر در هاست فولدر  langفولدر ابتدایی مربوط به زبان و با نام  -3

وارد شده و با  public html – lang، در قسمت sms.irهای مربوط به  overridesآن را بررسی نمایید و در صورت عدم وجود 

موجود در   langاز  ، editو انتخاب  یا فارسی و کلیک راست نمودن بر روی قسمت زبان انگلیسی overrides رکلیک بر فولد

 فایل اکسترکت شده کپی برداری نموده و در انتهای فایل موجود بیافزایید.

 

 



 

 

 

 langوارد  public_htmlمشاهده نمی شود از قسمت  overrides رفولد langبه صورت کلی در هاست خود و در فولدر درصورتی که 

folder   شده و از فایل اصلیextract  شده ، فولدرoverrides  قسمت  ازراupload .هاست بارگذاری نمایید 



 

 

را   modulesفولدر ،  public_htmlاصلی می باشد. در هاست خود بخش  فایل هایدومین قسمت جهت نصب افزونه مربوط به  -4

را در هاست بارگذاری نمایید. در همین بارگذاری  smsirشده فولدر  extractاز فایل اصلی  addonsانتخاب نمایید و با انتخاب 

 تمام بخش های اصلی نصب خواهد شد.



 

 

 فعال سایت بارگذاری شود. قالبهای هر کاربر تنها کافیست در همان  قالببا توجه به نوع متفاوت   Templatesفولدر -5

 بارگذاری نمایید. (  public_htmlرا در روت هاست خود ) به صورت مستقیم در   clientverification.phpفایل  -6

 



ها  addonوارد قسمت مربوط به  Addon Modulesبروید. از قسمت  SETUPشده و به منوی  WHMCSوارد محیط پس از نصب افزونه 

 شوید.

 
 

نموده و سپس با انتخاب  Activeآن را  smsافزونه  ها قابل مشاهده می باشد. پس از پیدا کردن Addonدر صفحه باز شده تمام 

Configure .از گزینه  نقش کنترلی ادمین را مشخص نماییدDeactivate .نیز برای غیرفعالسازی افزونه می توانید استفاده نمایید 

 
 را انتخاب نمایید. SMSirه و فتر  Addonپس از ثبت تنظیمات به منوی 



 
 آموزش کاربری افزونه و امکانات مرتبط : .4

 

 که شوید منوی های کلی زیر را مشاهده می نمایید : SMSirوارد محیط 

 

 Setting 

 Client templates 

 Admin templates 

 Send SMS 

 Sent Messages 

 Verifications 

 License 

 

 
 

 

 

1.4- Setting 

 

به اطالعات سامانه ارسال پیامک می باشد. بخش دوم و سوم مربوط  طسه بخش کلی مشاهده می شود. بخش اول مربودر قسمت تنظیمات  

 می باشد. انکاربر پیامک های فعالسازی به بخش



 

 به تنظیمات سامانه اطالعات زیر الزم می باشد :در بخش اول و مربوط 

 



Line number  : 

 خط اختصاصی مربوط به سامانه ارسال پیامک

apikey  : 

 نمایید. وارد کپی کرده و اینجا می توانید صفحه خرید ماژول های الیسنس دار ازکلید وب سرویس را 

secretkey  : 

 ایجاد نمایید. این کلید تجمیعی از کلمات ، اعداد و سمبل های بدون معنی می تواند باشد. کلید امنیتی را می توانید به دلخواه خودتان

Is customer club  : 

پیامک سفید ) باشگاه مشتریان ( امکانی است که با خط خدماتی موجود در آن می توان به راحتی پیام ها را به شماره هایی که دریافت 

انه این ماژول و انتخاب این قسمت می توانید ارسال های مربوط به ینمود. با خریداری سال ارسال پیامک ، پیامک خود را مسدود نموده اند

whmcs .را از طریق خط خدماتی موجود در این قسمت ارسال نمایید 

Signature   : 

 را قرار دهید . ودامضای مربوط به سایت و یا برند خ ، می توانید با قابلیت ایجاد امضا ، در انتهای تمام متن ها

Mobile Number Field   : 

خالی شماره موبایل را مشخص نمایید. در حالت پیش فرض این فیلد  دریافت مربوط به اختصاصی فیلد  ین قسمت می توانیدا با استفاده از

 .  منظور ایجاد کنید نفیلد جدید به ای Custom client fields  بخش   SETUPمی توانید از منوی  شمااما  است

 باشد. Text Boxباید به صورت   Field Typeوارد نمایید. مورد نظرتان را برای فیلد شماره موبایل  عنواندر این بخش می توانید 

را زده و  Show on Invoiceو  Required Field  ،Show on Order Formتیک گزینه های  ، بخش پایین تنظیمات فیلد اختصاصی

 تنظیمات را ذخیره کنید.

 



 

 

Panel credit  : 

انه ینمایانگر فعال و یا غیر فعال بودن اکانت می باشد. اگر الیسنس سالمیزان موجودی حساب کاربری شما را نمایش می دهد و همچنین 

 خطای تمدید الیسنس نمایش داده می شود.منقضی شده باشد در این قسمت 

 

 

 



Verifications  : 

ها ارسال خواهد شد . د فعال سازی به شماره موبایل آنک بررسی و کاربران بر روی سایت حالت های مختلف فعال بودنبا وجود این قابلیت در 

ین قسمت حتما می بایست از سامانه ارسال پیامک خود ، ماژول وب سرویس ارسال سریع پیامک را خریداری نمایید. قابل ا برای استفاده از

 .شوده مدت یک سال فعال شده و در سال بعدی می بایست مجددا خریداری و فعال سازی باست که ماژول  ذکر

 

Order Clients  : 

 برای ثبت سفارشات مشتریان، حتما می بایست قبال شماره موبایل آن ها فعال سازی شده باشد.

Login clients  : 

 .قبال شماره موبایل آن ها فعال سازی شده باشد می بایست ، دنباشقصد ورود به سیستم را داشته  انزمانی که کاربر

Client area cart page  : 

 می بایست تایید شود.شماره موبایلشان  ، را داشته باشند صفحه سبد خرید زمانی که کاربران قصد مشاهده

Client area email page :  

دریافتی یا جزئیات ایمیل را داشته باشند ، می بایست قبال شماره موبایل آن ها فعال سازی زمانی که کاربران قصد مشاهده صفحه ایمیل های 

 شده باشد.

Client area product page  : 

زمانی که کاربران قصد مشاهده صفحه محصوالت و سرویس های خود را داشته باشند ، می بایست قبال شماره موبایل آنها فعال سازی شده 

 باشد.

 



 

 

Client area domain pages  : 

داشته باشد می بایست حتما قبل  را دامنه های خود ات مربوط بهصفحهمه به  قصد ورود در صورت فعال بودن این دسترسی زمانی که کاربر

 باشد. کردهاره موبایل خود را تایید شم ، از آن

Client area invoice page   : 

، می بایست از قبل شماره  و پرداخت انبوه صورتحساب ها مشاهده فاکتورهای صادر شده ،نمایش فاکتور ها  صفحاتد کاربر به در زمان ورو

 موبایل تایید شده باشد.

Client area add funds page  : 

 د.خود را داشت ، می بایست قبال شماره موبایل خود را تایید کرده باش برای کاربری زمانی که کاربر قصد افزایش موجودی

Show verification status in summary page  : 

 و می تواند مجددا کد فعالسازی را برای کاربر ارسال کند. داده می شود، اطالعاتی درمورد وضعیت کاربر به مدیر نمایش در صورت فعال بودن این گزینه 

 



 

 

 

Show verification status in client area sidebar  : 

کاربر وارد صفحه  داده می شود و با کلیک روی این گزینهنمایش  در محیط کاربریدر صورت فعال بودن این گزینه ، اطالعاتی درمورد وضعیت کاربر 

 کند.که در این صفحه کاربر کد ارسال شده به موبایل خود را وارد می کند و حساب کاربری خود را فعالسازی می  ، جزئیات وضعیت کاربری می شود



 

 

 



Client groups excepts for sms verification (E.g: resselers)  : 

. به عنوان مثال شما می خواهید گروه که شما می توانید درنظر بگیرید است برای گروه های کاربری خاص،  برای قابلیت فعالسازی استثنا کاین گزینه ی

 گروه مورد نظر را انتخاب نمایید.فعالسازی را نداشته باشند، در اینصورت باید  فیلتر گان شماهای کاربری نمایند

Days for Re-validation  : 

 روز می باشد که می توانید تغییر دهید. 90تعداد روزهایی که برای فعالسازی مجدد شما تنظیم می کنید. پیش فرض این تنظیمات 

 

2.4- Client Templates 

 

 

 

 

پیامک هایی که در حالت های مختلف سیستمی به کاربر ارسال می شوند نمایش داده می شود و شما قادر هستید برای هرحالت در این بخش 

متن  ، همچنین خاص آن را فعال یا غیرفعال کنید. پارامتر هایی که شما می توانید برای هر حالت ارسال کنید در هر مورد آورده شده است

 استفاده نمایید. آنهات نوشته شده اند که می توانید از های پیش فرض برای هر حال

 فعال می باشند. در افزونه دقت داشته باشید که این حالت ها به صورت پیش فرض

 



After order accepted  : 

 بعد از ثبت سفارش توسط کاربر به او ارسال پیامک انجام می دهد.

After module Change Package  : 

 به کاربر ارسال پیامک انجام می دهد. ، تغییرات روی محصوالت کاربربعد از اعمال 

After module change password  : 

 به کاربر پیامک اطالع رسانی ارسال می شود. ، بعد از تغییر رمزعبور سرویس کاربر توسط مدیر

After hosting create  : 

 می شود.بعد از ایجاد هاست جدید به کاربر ارسال پیامک انجام 

After module suspended  : 

 بعد از به حالت تعلیق درآمدن سرویس کاربر به او ارسال پیامک انجام می شود.

After module unsuspend  : 

 بعد از فعالسازی مجدد سرویس کاربر به او ارسال پیامک انجام می شود.

After domain registration  : 

 کاربر به او ارسال پیامک انجام می شود.بعد از ثبت دامنه جدید توسط 

After domain registration failed  : 

 درصورت وقوع خطا در ثبت دامنه توسط کاربر به او ارسال پیامک انجام می شود.

After domain renewal  : 

 بعد از تمدید موفق دامنه توسط کاربر به او ارسال پیامک انجام می شود.

After client register  : 

 انجام می شود. اوبعد از ثبت نام کاربر جدید در سیستم ارسال پیامک به 

After client change password  : 

 ارسال پیامک به او انجام می شود. ، زمانیکه کاربر رمزعبور کاربری خود را تغییر می دهد



Domain renewal notice before {x} days ago  : 

روز برای این حالت درنظر  15قبل از چند روز مانده به تاریخ انقضای دامنه که تعداد روز را می توانید تغییر دهید. )پیش فرض رسانی  اطالعارسال پیامک 

 گرفته شده است.(

After invoice created  : 

 ارسال پیامک اطالع رسانی بعد از صدور فاکتور جدید به کاربر را انجام می دهد.

When you have paid the bill sends a message  : 

 ارسال پیامک بعد از پرداخت فاکتور صورتحساب به کاربر را انجام می دهد.

Invoice payment reminder for first overdue  : 

  یادآوری سررسید صورتحساب فاکتور کاربر را انجام می دهد. اولین ارسال پیامک

Invoice payment reminder  : 

 ارسال پیامک یادآوری پرداخت صورتحساب فاکتور کاربر را انجام می دهد.

Invoice payment second for first overdue  : 

 ارسال پیامک برای دومین یادآوری پرداخت صورتحساب فاکتور کاربر را انجام می دهد.

Invoice payment third for first overdue  : 

 سومین یادآوری پرداخت صورتحساب فاکتور کاربر را انجام می دهد.ارسال پیامک برای 

After ticket replied by admin  : 

 ارسال پیامک بعد از پاسخ دادن مدیر به تیکت کاربر را انجام می دهد.

When the ticket is closed it sends a message  : 

 ام می دهد.ارسال پیامک بعد از بسته شدن تیکت را برای کاربر انج

 

 

 

 



3.4- Admin Templates 

 

 

 

ارسال می شوند نمایش داده می شود و شما قادر هستید برای هرحالت  مدیردر این بخش پیامک هایی که در حالت های مختلف سیستمی به 

خاص آن را فعال یا غیرفعال کنید. پارامتر هایی که شما می توانید برای هر حالت ارسال کنید در هر مورد آورده شده است ، همچنین متن 

برای هر حالت بصورت مجزا می توانید شماره های دریافت  ایید.های پیش فرض برای هر حالت نوشته شده اند که می توانید از آنها استفاده نم

 کننده پیام ها را تعیین نمایید.

 دقت داشته باشید که این حالت ها به صورت پیش فرض در افزونه فعال می باشند.

 

Admin Login  : 

 ارسال پیامک هنگام ورود مدیران به سیستم را انجام می دهد.

After Registrar Registration Failed  : 

 ارسال پیامک به مدیریت هنگام بروز خطا در ثبت دامنه جدید را انجام می دهد.

After Registrar Registration  : 

 ارسال پیامک به مدیریت هنگام ثبت موفقیت آمیز دامنه در سیستم را انجام می دهد.



After Registrar Renewal Failed  : 

 ارسال پیامک هنگام بروز خطا در تمدید دامنه را به مدیریت انجام می دهد.

After Registrar Renewal  : 

 ارسال پیامک به مدیریت هنگام تمدید موفقیت آمیز دامنه را انجام می دهد.

Client Add  : 

 .پیامک اطالع رسانی هنگام ثبت نام کاربر جدید در سیستم را به مدیریت ارسال می کند

Client Login  : 

 پیامک اطالع رسانی هنگام ورود کاربر جدید در سیستم را به مدیریت ارسال می کند.

Ticket Open  : 

 ارسال پیامک به مدیریت هنگام باز شدن تیکت جدید توسط کاربر را انجام می دهد.

Ticket User Reply  : 

 دهد.ارسال پیامک به مدیریت زمانیکه کاربر پاسخ تیکت را می 

 

4.4- Send SMS 

 

 

 در این قسمت شما می توانید به کاربران خود ارسال پیامک غیرسیستمی انجام دهید.



 

 

 در این قسمت شما قادر خواهید بود به چند شماره موبایل دلخواه ارسال پیامک انجام دهید. شماره ها باید توسط کامای انگلیسی از همدیگر

 (09123456789,09111111111)مثال :  .جدا شوند

 

 

 

ارسال پیامک انجام دهید. فقط کافیست پیام خود را وارد نمایید و به   WHMCSدر این قسمت شما قادر خواهید بود به همه کاربرانتان در

 همه کاربران ارسال انجام دهید.

 



 

 

خودتان ارسال پیامک  SMS.irشتریان ( پنل در این قسمت شما قادر خواهید بود به همه مخاطبین خود در ماژول پیامک سفید ) باشگاه م

 انجام دهید. را کافیست متن خود را وارد نمایید و ارسال پیامک انجام دهید.

 

5.4- Sent Messages 

 

 

مشاهده می کنید و می توانید پیام  امکیبه همراه تاریخ ارسال و وضعیت پ در این تب شما لیست پیامک های تراکنشی که ارسال شده اند را

 های ارسال شده را از لیست حذف نمایید.

 



 

6.4- Verifications 

 

 

 

 این تب پیامک های ارسالی برای فعالسازی را به همراه کد ارسال شده ، تاریخ آخرین ارسال و وضعیت کاربر را نمایش می دهد. در این صفحه

میل ، شماره همراه و یا کد فعالسازی ارسال شده جستجو نمایید. از قابلیت های این صفحه ارسال مجدد شما می توانید کاربران را بر اساس ای

 کد فعالسازی به کاربران و یا حذف اطالعات مرتبط با فعالسازی کاربران می باشد.

 

7.4- License 

 

 



 

. در این صفحه نام برای دامنه شما فعال می باشد یا نهوضعیت ماژول برای شما بررسی می شود تا اینکه مشخص کند ماژول در این قسمت 

درصورتیکه افزونه شما الیسنس نداشته باشد ، امکان استفاده از  دامنه شما ، تاریخ انقضای الیسنس و کلید الیسنس نمایش داده می شود.

  افزونه را نخواهید داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را انتخاب نموده اید و امیدواریم این فایل برای کاربری شما  SMS.irدر انتهای این فایل راهنما ، بسیار متشکریم که سرویس ارسال پیامک  *

درارتباط  021-2853مفید واقع شده باشد. درصورتیکه هرگونه سوالی درمورد این افزونه داشتید لطفا با ما از طریق تیکت و یا شماره تلفن 

 ید.باش


