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 نصب افزونه:
 اگر افزونه را تا به حال دانلود نکرده اید، از طریق لینک دانلود صفحه زیر اقدام به دانلود رایگان افزونه -1

 نمایید:

 دانلود افزونه

 اژول را کلیک کنید.ها دکمه افزودن یک مسپس از طریق فضای مدیریتی پرستاشاپ بخش ماژول -2

 1.7پرستاشاپ نسخه  1.6پرستاشاپ نسخه 

 

 
 

 
 

 

 سپس دکمه نصب کنار افزونه درگاه پیامک رنگینه را کلیک نمایید. -3

 

 آپدیت افزونه:
جهت آپدیت افزونه کافیستتت به صتتفحه خوش آمد افزونه رفته و در صتتورتی که نستتخه جدید موجود باشتتد روی 

 ن نسخه اقدام نمایید.دکمه دانلود و نصب آخری

 
این افزونه در صورت امکان مراتب را به صورت تصویری بروزرسانی و ال در نصب نکته: در صورت بروز هر گونه اشک

 برای پشتیبان افزونه ارسال نمایید.

http://rangine.ir/node/1155
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 دموی افزونه:
شما  صمیم قطعی نگرفته اید، این امکان برای  ستفاده از این افزونه ت صورتی که در مورد ا ست که در  شده ا فراهم 

 پیامک استفاده نمایید. 100بدون خرید پنل پیامک و الیسنس به صورت رایگان تا 

)با حروف کوچک( تکمیل  demoنام کاربری و رمز عبور را با کلمه  ،ین منظور در صتتتفحه تنظیمات درگاه افزونهبد
رد نمایید. پیامک های شتتما از یک خط نمایید. و در کادرهای شتتماره ارستتال کننده پیامک یک شتتماره دلخواه را وا

 خدماتی ارسال خواهد شد.

 خرید پنل پیامک:
سامانه  امکیا به حال پنل پتاگر  مخصوص  یپنل کاربر  کی جادیا یبرا ریاز دستورالعمل ز  د،ینکرده ا هیته نهیرنگاز 

 :دییاستفاده نما سیوب سرو

 

 مختص افزونه ها - سیوب سرواز نوع  و انتخاب پنل  s.rangine.irsmثبت نام در  -1
 سامانه ی"ارسال مدارک" باال نکیل قیمالک پنل از طر  یکارت مل ریارسال تصو -2
 پشتیبانی رنگینهپنل به حساب  نهیتومان هز  20000 زیوار  ای نیپرداخت آنال -3
را هم  را بسته اند یغاتیتبل امکیکه پ ییشماره هاکه قابلیت ارسال به ) یتعهد خطوط خدمات کتیارسال ت -4

 :ری( با متن ز دارند

 

 سالم. با

 .دییسامانه را به پنل من متصل بفرما یاشتراک یخطوط خدمات لطفا

 ارسال نکنم. یغاتیتبل امکیخطوط پ نیکه از ا مینما یم تعهد

  

http://sms.rangine.ir/
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 تنظیمات درگاه افزونه:
 .دیافزونه قرار دارد مراجعه کن نیا یافزونه که در منو نیدرگاه ا ماتیبه صفحه تنظ امکیپس از فعال شدن پنل پ

 
 .درج کنیدو رمز عبور  ینام کاربر  در کادررا پنل پیامکتان و رمز عبور  ینام کاربر :  2و  1

 .دیوارد کن ریرا در کادر شماره همراه مد تیسا ریشماره همراه مد: 3

ستنده را با : 4 سامانه دار که  یاز خطوط یکیشماره خط فر شماره خط خدماتدیکن لیتکم دیدر  شما  ی. اگر  به پنل 
 در اینجا وارد نمایید.را  هاآناز  یکی دیتوان یمتصل شده م

ساس الگوشماره : 5 سال کننده بر ا سال با آن را دارید تکمیل نمایید.را  ار  نیا با یکی از خطوط خدماتی که مجوز ار
ستفاده م یشماره هنگام شما یا سال  شود که  صفحه تنظیمات متن پیامک، ار ساس الگو انتخاب  امکیپدر  را بر ا

 .دینموده باش

: برای اینکه ارسال پیامک از سایت را به صورت کامل قطع نمایید می توانید گزینه فعال سازی سیستم پیامک را 6
 غیرفعال نمایید.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



6 
 

سالی را در دیتابیس ذخیره می نماید. گاین : 7 صب خارج و افزونه پیامک های ار اهی الزم می آید که افزونه را از ن
مجددا نصب نمایید. اگر می خواهید پیامک های ارسالی نیز هنگام حذف نصب ماژول پاکسازی شوند این گزینه را 

 فعال نمایید.

صفحهتوجه ستنده، پیام هایی متفاوت در باالی  شماره فر ساس تنظیمات درگاه و وارد نمودن اطالعات ورود و   : بر ا
تنظیمات درگاه ظاهر میشود که مانند همان پیام در صفحه خوش آمد نیز نمایش داده می شود. به جهت پرهیز از 

شما سایت  سرعت  ضای پنل  ،افت  شما در پنل پیامک و نیز تاریخ انق صفحات افزونه میزان اعتبار  هنگام بارگذاری 
شود. 24هر  " اطالعات مربوط به اعتبار و روز د اطالعات درگاهبررسی مجدبا کلیک بر روی " ساعت یکبار بررسی می 

  باقیمانده در همان لحظه بروز می شود.
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 تنظیمات هشدارها:
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 : هنگام عضویت یک مشتری یک پیامک به مدیر سایت ارسال می شود.1

 ال می شود.: هنگام ثبت نام مشتری جدید و عضویت وی در سایت پیامک خوش آمد برای وی ارس2

 : هنگام ایجاد یک سفارش )در مرحله نهایی ثبت سفارش( پیامکی به مدیر سایت ارسال می شود.3

 : هنگام ایجاد یک سفارش )در مرحله نهایی ثبت سفارش( پیامکی به مشتری ارسال می شود.4

گزینه ها از ارسال پیامک : در صورتی که مبلغ سفارش مشتری رایگان باشد می توانید با غیرفعال سازی این  6و  5
 و کاهش اعتبار پنل پیامکی جلوگیری نمایید.

: پس از نصب این افزونه هنگام تغییر وضعیت سفارش در صفحه سفارشات یا صفحه ویرایش یک سفارش یک 7
سال  شتری ار ضعیت به م شود که با تیک زدن آن پیامک تغییر و شتری ظاهر می  سال پیامک به م کادر با عنوان ار

هد شد. در صورتی که شما مایلید در این صفحات به صورت پیش فرض کادر ارسال پیامک تیک خورده باشد خوا
شات یا ویرایش  سفار صفحه  سال پیامک در  صورت غیرفعال بودن این گزینه کادر ار این گزینه را فعال نمایید. در 

 سفارش بدون تیک ظاهر می شود.

 
ا ویرایش کد رهگیری محصول در صفحه ویرایش یک سفارش یک کادر با : پس از نصب این افزونه هنگام ثبت ی8

عنوان ارستتال پیامک به مشتتتری کنار کادر ثبت شتتماره پیگیری ظاهر می شتتود که با تیک زدن آن پیامک تغییر 
وضعیت به مشتری ارسال خواهد شد. در صورتی که شما مایلید در این صفحه به صورت پیش فرض کادر ارسال 

مشتتتری تیک خورده باشتتد این گزینه را فعال نمایید. در صتتورت غیرفعال بودن این گزینه کادر ارستتال  پیامک به
 پیامک در صفحه ویرایش سفارش بدون تیک ظاهر می شود.

 
شما باید تصمیم بگیرید که پیامک مربوط 9 سفارش آدرس جدیدی وارد کند  : در صورتی که یک مشتری برای یک 

ماژول هایی استتفاده می کنید که ثبت آدرس ارستال شتودا اگر شتما از ره موبایل کدام به ستفارشتات وی به شتما
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شتر  سفارش سخ به این گزینه "مهمان  یم سایت فراهم می کند باید در پا شماره آدرس )بدون درج ایمیل( را در 
 " را انتخاب نمایید تا پیامک ها به دست مشتری مهمان برسد.تعیین شده در سفارش

تخاب این گزینه با هر بار ثبت آدرس جدید یک پیامک خوش آمد به شتتماره موبایل آن آدرس ارستتال می : با ان10
شتتود. با توجه به اینکه معموال خرید مشتتتری مهمان تنها با ایجاد یک آدرس جدید محقق می شتتود برای ارستتال 

 پیامک خوش آمد به مشتری مهمان این گزینه را فعال نمایید.

ک نوآوری داشته و آن ارسال فاکتور به صورت لینک کوتاه در انتهای پیامک می باشد. در صورتی که : این افزونه ی11
شما می خواهید لینک فاکتور به صورت کوتاه شده در پیامک ارسالی به مشتری درج شود می توانید موارد پیامکی 

 مورد نظر را تیک بزنید.

سایت را : 12 ضو  شتری ع شاپ برای  وارد نمایید.ین کادر در االگوی آدرس فاکتور م ستا لینک پیش فرض فاکتور پر
ست الگوی  شما تغییر کرده ا سیر فاکتور  صی م صب افزونه خا شود. اگر با ن ضو در کادر نمایش داده می  کاربران ع

 مسیر فاکتور سایت خود را به دقت در این کادر وارد نمایید.

لینک پیش فرض فاکتور پرستاشاپ برای پیگیری  وارد نمایید.در در این کارا  مهمانالگوی آدرس فاکتور مشتری : 13
سفارش مهمان در کادر نمایش داده می شود. اگر با نصب افزونه خاصی مسیر فاکتور شما تغییر کرده است الگوی 

 مسیر فاکتور سایت خود را به دقت در این کادر وارد نمایید.

کلمه موجود بین   http://yourdomain.com/rsl/JFHIKDLFت: : لینک کوتاه شده فاکتور به صورت کلی زیر اس14
 در عبارت فوق می شود. rslآدرس دامنه سایت و شناسه سفارش را در این کادر وارد کنید که جایگزین 

شده می 15 شگاه خالف واقع ذخیره  سایتتان نام فرو ست و یا در دیتابیس  شما زیاد ا شگاه  صورتی که نام فرو : در 
 ین کادر نام فروشگاه خود را برای درج در پیامک ها وارد نمایید.توانید در ا

شد و این باعث وقفه زمانی 15 سامانه پیامک کمی طول می ک سرویس  شما با وب  سایت  : در برخی مواقع ارتباط 
در ثبت سفارش یا هر بخشی که پیامک ارسال می کند می شود. اگر احیانًا سایت شما با این مشکل روبرو شد می 
توانید با فعال ستتازی گزینه "استتتفاده از کرون برای ارستتال پیامک" به جای ارستتال پیامک در لحظه، متن آن را در 
دیتابیس ذخیره کرده و در هنگام اجرای کرون پیامک ارسال شود. با این کار ثبت سفارش منتظر پاسخ وب سرویس 

 ارسال پیامک نخواهد شد.

سازی این گزینه کادری  سیستم مدیریت هنگام فعال  شود. با توجه به اینکه  شما ظاهر می  سایت  شکل زیر در  به 
شاپ حداقل هر  ستا شود،  5کرون خود پر ست خودتان دقیقه یکبار اجرا می  شما باید آدرس اجرای کرون را در ها

 فراخوانی و ترجیحًا هر دقیقه یکبار اجرا نمایید.
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 هاست از نوع سی پنل را انتخاب کنید. در Cron Jobگزینه  :cPanelراه اندازی کرون در 

 
 جدید مانند شکل زیر ایجاد نمایید: Cron Jobدر صفحه ظاهر شده یک 

 
وقتی در کادر اول تعیین می کنید که هر دقیقه اجرا شود به صورت خودکار بقیه کادرهای زمانی با ستاره تکمیل می 

 وارد نمایید. Commandکادر  شود. متن آدرسی که افزونه به شما داده است را نیز در

در بخش تنظیمات پیشتتترفته موجود  Cron Jobدر دایرکت ادمین نیز گزینه  :Direct Adminراه اندازی کرون در 
 است:
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در صورتی که سیستم هاست شما غیر از موارد باال هست یا اینکه در اجرای دستور کرون به روش باال مشکلی 

ده در گوگل می توانید روش صحیح راه اندازی کرون را در سیستم خود پیدا مشاهده کردید با یک جستجوی سا
 پشتیبانی افزونه تعهدی در قبال راه اندازی کرون در سرور یا هاست شما ندارد. کنید.
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 تنظیم متن پیامک ها:

 
صفحه متن پیامک شود گها برای اغلب پیامکدر  سال می  صورت خودکار ار سط افزونه به  زینه هایی هایی که تو

 وجود دارد.

: پیامکی که در خود افزونه تنظیم شده است ارسال می شود. این متن دقیقًا همان متنی است که پیش فرض گزینه
 در اولین باری که این صفحه را باز می کنید در بخش متن پیامک اختصاصی نمایش داده می شود.

ساس الگو گزینه سامانه رنگینه این امکان را فراهبر ا ست که پیامک:  صورت م کرده ا شخص به  ساختار م های با 
ستتریع و بدون مانیتورینا اپراتور با استتتفاده از خطوط خدماتی ارستتال شتتود. این افزونه با ابتکار عمل برای اغلب 

 20پیامک های خودکار الگوی متناستتب را ایجاد و ارستتال می کند که مورد پذیرش ستتامانه بوده و غالبا در کمتر از
ساس الگو انتخاب نشود و خطوط ارسالی شما در افزونه  ثانیه به دست مشتری می رسد. در صورتی که گزینه بر ا

 خطوط خدماتی اشتراکی سامانه باشد ارسال پیامک از یک تا دو دقیقه زمان می برد.

صیگزینه  صا شود، با انتخاب این گزینه و اخت سال  صورتی که مایلید متن پیامک خاص خودتان ار تغییر متن : در 
پیامک در کادر "متن پیامک اختصاصی" پیامک ارسال شده را می توانید کنترل نمایید. در هنگام ایجاد متن پیامک 
اختصاصی می توانید از متغیرهایی که ذیل هر کادر نمایش داده می شود استفاده نمایید. توجه نمایید که متغیرها 

 با همان آکوالد)دو ابرو( استفاده نمایید.

وجه: ارستتال از خطوط خدماتی اشتتتراکی ستتامانه تحت مانیتورینا دقیق می باشتتد. به این معنا که یک اپراتور ت
سال می نماید. هر گونه وجه تبلیغی در متن پیامک باعث رد  صورت تایید ار شاهده و در  سانی متن پیامک را م ان

شود. به عنوان مثال اگر در انتهای پیامک ا سوی اپراتور می  صی از عبارتی همچون اولین یا بزرگترین آن از  صا خت
فروشگاه عرضه محصوالت ... استفاده شود موجب رد پیامک می شود. لذا پیشنهاد می کنیم حتی المقدور از ارسال 
ستفاده از  صورت ا شود. و در  سال می  سریع بدون مانیتورینا ار ستفاده کنید که در تمام اوقات و  ساس الگو ا بر ا

 رها به پنل پیامک بخش گزارشات ارسال مراجعه و از تایید متن پیامک خود مطمئن شوید.متن اختصاصی با
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 ارسال پیامک:
یک پیامک ثابت ارسال  ،سامانهوب سرویس با استفاده از  موبایل در صورتی که می خواهید به یک یا چند شماره

 نمایید از صفحه ارسال پیامک اقدام نمایید:

 
شماره شماره را در کادر اول می خواهید وارد نمایید بین آنها از نقطه ویا وارد نماییدها ردر کادر اول  رگول . اگر چند 

 انگلیسی باید استفاده نمایید.

شماره صورت پیش فرض  سال کننده را وارد کنید. به  شماره خط ار صفحه تنظیم درگاه ثبت در کادر دوم  ای که در 
 پیامک دارید تایپ نمایید. نید خط دیگری را که در پنلشود. شما می توااید نمایش داده میکرده

اید فرض وارد نمودههای پیشهایی را که قباًل در بخش پیامهای پیش فرض می توانید یکی از پیامدر کادر پیام
 انتخاب نمایید. متن پیامک انتخاب شده در کادر متن پیام درج خواهد شد.
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 ارسال پیامک به تمام مشتریان:

 
 صورتی که می خواهید به تمام مشتریان سایت پیامک ارسال نمایید می توانید از این صفحه استفاده نمایید. در

سال پیامک تبلیغاتی با خطوط خدماتی منجر به  اکیداً  *** سامانه پیامکی ار ساس قوانین  صیه می کنیم که بر ا تو
با توجه به تعهد مالک پنل به عدم ارستتال  قطع خدمات پیامکی شتتده و در صتتورت ایجاد هر گونه پرونده قضتتایی

 تبلیغات از خطوط خدماتی جرایم مالی متوجه مالک پنل خواهد بود.

لذا در صفحه ارسال پیامک به تمام مشتریان یک کادر شماره خط فرستنده درج شده که شما بدون توجه به شماره 
ست  صفحه تنظیمات درگاه  سال پیامک های ماژول در  شماره تبلیغاتی مورد نظر خود را که ای که برای ار کرده اید 
 در پنل شما موجود است یا شماره خط اختصاصی خود را وارد نمایید.

به جهت اینکه احتمال خطا در تایپ متن پیامک یا عدم اعتبار کافی در پنل پیامک در هنگام ارستتتال پیامک انبوه 
شم ضافه کرده ایم که  سال ا شود. با وجود دارد، یک گزینه زمان ار سال  ا تعیین کنید بعد از چه زمانی این پیامک ار

تنظیم این مورد شتتما زمان کافی در اختیار دارید که از طریق خود پنل پیامک در قستتمت گزارشتتات ارستتال پیامک 
 زایید.ارسالی را مشاهده و در صورت لزوم اقدام به توقف ارسال نمایید یا اینکه قبل از ارسال اعتبار خود را در پنل بیف
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 های ارسال شده:پیامک
 

 صفحه پیامک های ارسال شده دارای دو تب است:

سالی:  -1 سط افزونه را گزارش پیامک های ار شده تو سال  شی از پیامک های ار صفحه می توانید گزار در این 
شاهده نمایید.  شد. م ستجو می با سال این گزارش با فیلترهای متعدد قابل ج شکلی در ار صورتی که م در 

  یامک مشاهده یا اینکه گزارشی از عدم دریافت پیامک داشتید آن پیامک را مجددا ارسال نمایید.پ

 
 

ست:  شت الزم به ذکر ا سخ از اپراتور همراه بعد از گذ سامانه پیامک رنگینه دلیوری و پا با توجه به اینکه در 
سال پیامک در ای دقیقه انجام 15در حدود مدتی  ضعیت ار شود، گزارش و صفحه نیز آنی و در لحظه می  ن 

ست  شده ا سرویس اخذ ن ضعیت آنها از طریق وب  صفحه پیامک هایی که و ست. پس از ورود به این  نی
 شروع به بررسی می شود و هر کدام که به مرحله نهایی رسیده باشد در دیتابیس ذخیره می گردد.

تنظیمات گزارش پیامک ها: در این صفحه می توانید  -2
ه در گزارش پیامک های ارستتتالی ستتتتون هایی را ک

کاربرد زیادی برای شتتما ندارد غیرفعال کنید تا جدول 
 گزارشات از صفحه نمایش شما خارج نشود.
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 فرض:های پیشپیام
 

هایی را که بیشتتتر به مشتتتریان خود پیامک می کنید ذخیره کنید تا در صتتفحات در این صتتفحه می توانید پیام
 مختلفی از سایت برای ارسال پیامک استفاده کنید.

یام پیبرای تغییر اولویت قرارگیری پیامک ید در جدول پیامشها در کادر انتخاب پ فرض  های پیشفرض می توان
 یک کرده و به باال یا پایین بکشانید.روی یک سطر کل

این بخش از افزونه غیررایگان و دارای الیستتنس می باشتتد. پس از تهیه الیستتنس و وارد کردن آن در کادری که به 
 این منظور در صفحه نمایش داده می شود گزینه های زیر نمایش داده خواهد شد. 
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 اتمام موجودی: سیستم خبرنامه کاالهای ناموجود 
صفحه کاالهای ناموجود  صفحه از افزونه یک کادر با عنوان به من خبر بده در  صب این افزونه و تنظیمات این  با ن

 :شما ظاهر می شود. مانند تصویر زیر

 
با کلیک بر روی این گزینه بازدیدکنندگان ستتایت شتتما می توانند شتتماره همراه خود را وارد کنند و پس از موجود 

 ورت خودکار یا دستی به آنها پیامکی ارسال شود.شدن در سایت به ص

غیررایگان و دارای الیستتنس می باشتتد. پس از تهیه الیستتنس و وارد کردن آن در کادری که به این بخش از افزونه 
 این منظور در صفحه نمایش داده می شود گزینه های زیر نمایش داده خواهد شد. 

 بخش اتمام موجودی دارای دو صفحه است:

 شما در گزارش ثبت نام کنندگان کاالهای ناموجوده صفح شتریان  ستی از کاالهایی که م صفحه لی : در این 
 هنگام موجود شدن درخواست اطالع رسانی پیامکی کرده اند نمایش داده می شود.

این جدول  عملیاتیستت موجود در این صتفحه قابل جستتجو و تغییر ترتیب نمایش می باشتد. ستتون ل
  رد می باشد:موااین شامل 

 ها: برای مشاهده لیست شماره موبایلهالیست شماره -
 : پاک کردن لیست شماره های ثبت شده در خبرنامه محصول همان ردیفنام کنندگانحذف ثبت -
 : ارسال دستی یک پیامک که در کادری که به همین منظور باز می شود قابل انجام است.ارسال یک پیامک -
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 کاالهای ناموجود: در این صفحه تنظیمات مربوطه به عکس العمل پیامکی سایت  صفحه تنظیمات خبرنامه
 در قبال کاالهای ناموجود و موجود شدن آنها قابل تغییر است.

 
: با فعال ستتازی این گزینه هنگامی که موجودی یک کاال به آستتتانه اتمام موجودی رستتید پیامکی به مدیر ستتایت 1

 کاال ناموجود شده است. ارسال می شود که این

عداد یک محصول به ت: آستانه اتمام موجودی را طبق دلخواه خود تنظیم نمایید. الزم به ذکر است که هنگامی که 2
آستتتانه اتمام موجودی رستتید، از آن پس بعد از هر بار کاهش موجودی کاال تا تعداد صتتفر، پیامک به مدیر ارستتال 

 خواهد شد.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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دکمه ای در صتتفحه محصتتوالت ناموجود ستتایت شتتما ظاهر خواهد شتتد که این گزینه : در صتتورت فعال ستتازی 3
 بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی شماره موبایل خود را برای دریافت اطالعیه موجود شدن کاال ثبت کنند.

سازی  با: 4 صورت خودکار متنی به ثبت نام کنناین گزینه فعال  شدن کاالی ناموجود به  صورت موجود  دگان در در 
 خبرنامه کاالهای ناموجود ارسال می شود.

صورت :5 شد، مد یدر  شدن  تیسا ریکه فعال با کند که  یم افتیدر  امکیپ کیناموجود  یکاال کیپس از موجود 
شما در گز  سته به انتخاب  ض امکیقبل( چه تعداد پ نهی)ب ست و  کی انیخودکار به متقا شده ا سال  چه  ایکاال ار

 بوده اند. جودنامو یکاال نیا یبرا امکیپ افتیدر  منتظر یتعداد مشتر 

: با توجه به اینکه پیامک موجود شدن کاال نوعی تبلیغ برای سایت شما می باشد ارسال این نوع پیامک از خطوط 6
اشتتتراکی خدماتی ستتامانه ممنوع می باشتتد. لذا حتما توجه کنید که از شتتماره های تبلیغاتی در این کادر استتتفاده 

 .نمایید

 : متن دکمه ثبت نام کاالهای ناموجود را در این کادر تعیین نمایید.7

سان: 8 سب یدر جاکاالهای ناموجود  یاگر دکمه ثبت نام اطالع ر را  یعنصر  jQueryانتخابگر  ست،یناز صفحه  یمنا
مه  دیخواه یکه م عد از آن قرار گاین دک ما ردیب ند:دییرا وارد ن مان  ..product-minimal-quantity ( طه #  اینق

 درج شود( دیهم باعنصر  ید یآ ایمتناسب با کالس 

 نجایدر ا د،یرا وارد کرده اثبت نام کاالهای نامجود دکمه  یر یانتخابگر محل قرارگ 8شتتتماره اگر شتتتما در کادر : 9
بعد از کادر به  دیکن یانتخاب م نجایکه ا یکادر  ی. تمام محتوادیمربوط به خود دکمه را قرار ده jQueryانتخابگر 

افزونه تماس  بانیبا پشتتت شتتتریب ییبه راهنما ازیشتتود. در صتتورت ن یدر صتتفحه محصتتول منتقل م یانتخابگر قبل
ها  تیستتتا یقالب ها نیب ادیکادر به خاطر تفاوت ز  نیا) oosHook or .product-out-of-stock#. مانند: دیر یبگ

 اضافه شده است(
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 سایت: یکنترل پیامک
های افزونه پیامک رنگینه امکان کنترل مدیریت سایت از طریق پیامک می باشد. این بخش در وآورییکی دیگر از ن

 حال توسعه است و در نسخه حاضر کنترل محدودی در مدیریت سایت را شامل می شود.

ه به این بخش از افزونه غیررایگان و دارای الیستتنس می باشتتد. پس از تهیه الیستتنس و وارد کردن آن در کادری ک
 این منظور در صفحه نمایش داده می شود گزینه های زیر نمایش داده خواهد شد. 

الزم به ذکر استتت که الزمه کنترل پیامکی ستتایت داشتتتن خط اختصتتاصتتی پیامکی می باشتتد. امکان خرید خط از 
 5000از سرشماره  رقمی 14اپراتورهای مختلف در سامانه رنگینه میسر می باشد. هر کاربر رنگینه می تواند یک خط 

 تومان تهیه نماید و عملیات کنترل پیامکی سایت را با آن خط انجام دهد.  200را به قیمت 

 
 : با فعال سازی این گزینه امکان کنترل پیامکی سایت فراهم می شود.1

ه ای که : کلیدرمزگذاری برای ایجاد یک توکن منحصتتر به فرد و غیرقابل حدس برای ستتایت شتتماستتت. هر کلم2
سامانه پیامک  سایت برای  سی به  ستر صفحه را ذخیره نمایید تا آدرس د ست دارید در این کادر وارد نمایید و  دو

 مجددا با توکن ایجاد شود.

به   2: در این بخش آدرسی بر طبق آدرس سایت شما و توکن منحصر به فرد ایجاد شده از کلید رمزگذاری مرحله 3
 رس را باید در داخل پنل پیامک در بخش خدمات هوشمند < انتقال دهنده وارد کنید:شما ارائه می شود. این آد

1 

2 

3 

4 

5 
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 کلیک کنید. جدیددر صفحه انتقال دهنده )در سامانه پیامک رنگینه( روی دکمه 

صی   صا سالی ها به" خط اخت شده در کادر "ار صفحه ظاهر  در 
 خریداری شده خودتان را وارد نمایید.

که در تصویر صفحه گذشته نمایش داده  آدرسی را URLدر کادر 
 شده را درج کنید.

در بخش "پیام های رستتیده" می توانید تعیین کنید که پیامک 
صی بعد از انتقال به آدرس  صا شماره اخت سیده به این  های ر

 تعیین شده از پنل حذف شوند یا ذخیره گردند.

صفحه چیزی وارد نکنید مگر اینکه تمای ل در بقیه کادرهای این 
داشته باشید عالوه بر ارسال به سایت، از طریق ایمیل یا پیامک 

 نیز پیامک های رسیده را دریافت نمایید.

 

ای استتت که اگر آن را به شتتماره تعیین شتتده در پنل در بخش باال پیامک کنید : کلید فعال ستتازی فروشتتگاه کلمه4
 گردد.فروشگاه شما به حالت تعمیرات فرو رفته و از دسترس خارج می 

ای است که اگر آن را به شماره تعیین شده در پنل که در باال به آن اشاره شد : کلید غیرفعال سازی فروشگاه کلمه5
 پیامک کنید فروشگاه شما از حالت تعمیرات خارج شده و سایت فعال می گردد.

 

یعنی فعال یا غیرفعال ستتتازی نکته: با توجه به اینکه این بخش یک کار جدید می باشتتتد فعال تنها دو امکان فوق 
سایت از طریق ارسال پیامک فراهم شده است. در پایین همین بخش از افزونه یک کادر ارسال دیدگاه و پیشنهاد 
وجود دارد که از طریق آن می توانید راهکار و نیاز خود نستتبت به مدیریت امکانات ستتایت را ارستتال نمایید تا بر 

 ت ها امکانات دیگری از مدیریت سایت در این بخش قرار گیرند.اساس استقبال و فراوانی درخواس
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 قوانین پیامکی:
ساس  دینیب یاوقات الزم م یگاه شتر  دیکه در خر  یطیشرا کیبر ا سال امکیافتد متن پ یاتفاق م یم  رییرا تغ یار
 نیقوان ستمیا سه تیوضع نی. در ایا یک پیامک به شخص سومی ارسال کنید دیارسال نکن یامکیاصال پ ای دیده

 شما خواهد بود. یراهگشا یامکیپ

ساس و پا دیبا یامکیقانون پ کی در شرط و عکس العمل را در فرم  هیا صفحه قانون ،  شخص کرده و ذخاین   رهیم
شما بدیکن س دیتوان یقانون م تینها ی.  ستفاده از  دهیفا دیشا ری. چند مثال ز دیکن جادیا یامکیپ نیقوان ستمیدر  ا
 را نشان بدهد: ستمیس نیا

  حساب هم ارسال شود. ایشماره کارت  امکیبه کارت را انتخاب کرد در متن پ زیپرداخت با وار  نهیهنگام سفارش گز  یاگر مشتر 
  ارسال شود. یپرداخت مشتر  یر یگیپ یفروش برا ریبه مد یامکیرا انتخاب کرد پ نیاز پرداخت آنال ریغ یراه یاگر مشتر 
  شده  یدار یمحصول خر  گریاضافه شود که تا دو روز د یو امکیانتخاب کرد در متن پ پاکسیمثل ت یحامل مشخص کی یاگر مشتر

 .دیبه دست شما خواهد رس
  شتر ص یاگر م صول خا سال کننده آن ن یمح شما ار صول  یجداگانه ا امکیپ کیانتخاب کرد  دیستیرا که  سال کننده آن مح به ار

 ارسال کند.
  ارسال نشود. یبه و امکیکمتر بود پ یاز مبلغ خاص یمشتر  کی دیاگر جمع فاکتور خر 
  امکیپ یرا در انتها فیکد تخف دیدار  تیدر ستتا فیارائه کد تخف یبرا یستتتمیبود و ستت شتتتریمبلغ ب کیاز  یاگر مبلغ فاکتور مشتتتر 

 اضافه کند.
 ... و 

 

 دادیآن رو امکیدر متن پ دیحتمًا با امکیپ کیدر  یامکیپ نیقوان ستتتمیاستتتفاده از ستت یبه ذکر استتت که برا الزم
صفحه متن پ صورت  ریمتغ کیها  امکیخاص در  ضافه کن {sms_rule}به  سال پ دیا  ستمیس امکیتا در هنگام ار

شرا امکیپ دیخواه یاگر م یبگذارد. حت ریتأث امکیمتن پ یرو یامکیپ نیقوان شود  یطیدر  سال ن شخص  ایار به 
به محض  امکی. در واقع افزونه پدیقرار ده امکیرا در متن پ ریمتغ نیا دیارستتتال شتتتود، باز هم با امکیپ یگر ید

س امکیدر متن پ {sms_rule} ریبرخورد با متغ مطابق با  یقانون چیکند. اگر ه یرا فعال م یامکیپ نیقوان ستمیها 
 داده نخواهد شد. شینما یبه مشتر  ریمتغ نیانبود  امکیپ طیشرا

 

 

صورت فعال در حال ارتقا ه نیا سخه هابخش به   یشما قرار م اریدر اخت یشتر یب یها نهیگز  یبعد یست و در ن
 ید یآ ای کتیرا به صتتتورت ت ستتتتمیستتت نیا یفیارتقاء ک یخود برا شتتتتنهاداتی. خواهشتتتمندم نظرات و پردیگ

@rangine_ir دییرسان ها ارسال نما امیدر پ. 
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ان بیس و پایه قانون پیامکی انتخاب کنید. به عنوان مثال : پایه قانون پیامک : یکی از موارد این کادر را به عنو1

 جمع قیمت خرید.

: بسته به انتخاب شما در کادر پایه قانون پیامک گزینه های شرط تغییر می کند. مثال در صورتی که خری مشتری 2
یم. و در کادر را انتخاب می کنکمتر از تومان باشتتد نمی خواهیم پیامک ارستتال شتتود. پس در شتترط  1000کمتر از 

 تومان)یا ریال بسته به ارز پیش فرض سایت( را انتخاب می کنیم. 1000پایینی آن 

: در کادر عکس العمل یکی از عکس العمل ها که نستتبت به پایه قانون پیامک متغیر استتت انتخاب می کنیم. به 3
 طور مثال عدم ارسال پیامک را انتخاب می کنیم.

، مشتتتری و شتتخص دیگر انتخاب می کنیم. در صتتورتی که عکس العمل روی عدم : مخاطب پیامک را بین مدیر4
 ارسال پیامک تنظیم شده باشد این کادر مشخص می کند که پیامک مربوط به مدیر یا مشتری ارسال نشود.

 : این کادر تعیین میکند که قانونی که ایجاد می کنید در کدام جایگاه اجرا شود.5

 قانون پیامک فعال باشد یا غیر فعال. : تعیین می کنید که این6

  

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 



24 
 

 تأیید پیامکی)آزمایشی(:
با اشتباه در ورود شماره همراه  ای یبا شماره همراه جعل ت،یسا نیشما بدون توجه به قوان یوقت ها مشتر  یبعض

سان یامکهایشود پ یامر باعث م نیکند. ا یخود ثبت نام م شماره موبا یغاتیو تبل یاطالع ر ه انتظار ک یلیشما به 
اگر شماره همراه اشتباه  یاز شما شود. از طرف یتینارضا ایاز شما ندارد ارسال شود و باعث اعتراض  امکیپ افتیدر 

 شود. یم یبه خود شاک امکیپ دنیاز عدم رس یوارد شده باشد، مشتر 

سا نیا یکه برا ییاز راه حل ها یکی ضوع در  ستفاده م یحرفه ا یها تیمو هنگام  لیموبا یمکایپ دییشود، تأ یا
شود؛ و با ورود  یکد به آن شماره ارسال م کیصورت که هنگام ثبت نام و ورود شماره همراه  نیثبت نام است. بد

به  یدسترس اً یو ثان ستیهست و ربات ن یقیفرد حق کیشما  یشود که اواًل مشتر  یمشخص م تیآن کد در سا
 آن شماره همراه دارد.

اضافه شده است. در  ،یشیشماره همراه، به صورت آزما یامکیپ دییامکان تأ نه،یرنگ امکینسخه از افزونه پ نیا در
 یشماره همراه در صفحه ثبت نام مشتر  لدیف ،یژگیو نیصورت است که با فعال شدن ا نیحال حاضر کارکرد آن بد

که پس از  یو در کادر کند  یم افتیدر  یبا درج شماره همراه و زدن دکمه ثبت شماره کد یتر گردد. مش یاضافه م
بودن ثبت شتتماره  زیآم تیموفق امیپ د،یی. در صتتورت درستتت بودن کد تأدینما یثبت شتتماره ظاهر شتتده وارد م

 یاجبار  ریفرم ز  رکه شتتما د یگردد. در صتتورت یارستتال م ییخوش آمد گو امکیشتتود و به کاربر پ یداده م شینما
 افتد. یشماره همراه از کار م دییه ثبت نام تا هنگام تأدکم دیشماره همراه را فعال کرده باش دییبودن تأ

به افزونه  گانیو را یشیافزونه است و در حال حاضر به صورت آزما نیا یبعد یتوسعه ها یبرا یبخش پله ا نیا
 شده در دسترس خواهد بود. یدار یخر  سنسیتنها با ال لیاضافه شده است که بعد از تکم

 
 فعال باشد یک کادر شماره همراه در فرم ثبت نام سایت نمایش داده می شود.: تأیید پیامکی وقتی 1

: اجباری کردن تایید پیامکی موبایل: در صورتی که فعال باشد مشتری حتمًا باید کد تایید دریافتی را وارد کند تا 2
 به مرحله بعد منتقل شود.

 : طول کد تأیید را به صورت عددی وارد نمایید3

1 

2 

3 

4 
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که می خواهید مشتری قبل از مدت زمان مشخص اقدام به درخواست ارسال پیامک تأیید نکند در : در صورتی 4
 این کادر فاصله زمانی بین دو ارسال پیامک کد تأیید را به ثانیه وارد نمایید.

 
فحه از آنجا که در هر قالب یا فرم ممکن است فیلد مختلفی برای موبایل تنظیم شده باشد می توانید در پایین ص

تأیید پیامکی انتخابگر فیلد موبایل فرم خاص سایت خود را وارد نمایید. در صورت تنظیم درست در این بخش 
 کادر مورد نظر شما هم قابلیت تایید با کد یکبار مصرف پیامکی را پیدا می کند.
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 سیستم تست افزونه:
خش های مختلف و رفع خطاهای احتمالی سیستم آزمایش عملکرد افزونه یک بخش بسیار کاربردی برای آزمودن ب

 در تنظیمات افزونه می باشد. 

صفحه  ش نکهیبدون ادر این  شما پ یدر موجود یر ییو تغ جادیا یسفار شگاه  سبات فرو  ماتیتنظ دیایب شیو محا
ست تنظ ی. برادیکن شیرا آزما نهیرنگ یامکیافزونه پ سال ریمد ایبه کاربر  یچه متن نکهیو ا افزونه ماتیت خواهد  ار
 .دیینمااستفاده  موجود در جدول این صفحه یها نکیشد از ل

و  یشتتتما با اطالعات مشتتتتر  ماتیبا توجه به تنظ یامکیپ ،هر یک از ردیف های جدول یبر رو کیمحض کل به
 .نمونه در کادر مربوطه است یشماره مشتر  نییانجام شود تع دیکه با یارسال خواهد شد. تنها کار  یمحصول تست

 
وه بر این در صورتی که یکی از فایل های افزونه مفقود باشد یا جایگاه های افزونه به صورت درستی تنظیم عال

 نشده باشد اخطاری در باالی این صفحه نمایش داده می شود.
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 :برنامه نویسان - API راهنمای
مک رنگینه هستند برنامه نویسان با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از سایت های پرستاشاپ مجهز به افزونه پیا

سان  صفحه راهنمای برنامه نوی شاپ می توانند با اطالعاتی که در  ستا ست  APIافزونه ها و قالب های پر موجود ا
اقدام به ارستتال پیامک از طریق ماژول خود در مواقع مناستتب نمایند. به طور مثال ماژول تخفیف هنگام ثبت برای 

 برای اطالع رسانی پیامکی به مشتری اقدام نماید. APIیک مشتری می تواند از این 

 امکانات دیگر افزونه:
ویرایش یک ستتفارش یک باکس برای ارستتال پیامک به مشتتتری صتتفحه پایین در نصتتب افزونه،  ازپس  -1

 سفارش دهنده نمایش داده می شود. که به راحتی می توانید به ارسال پیامک به آن مشتری اقدام نمایید.

 
 

یک باکس برای ارستتال پیامک به مشتتتری اطالعات مشتتتری صتتفحه کناره چپ در نصتتب افزونه،  ازپس  -2
شود شتری اقدام نمایید. نمایش داده می  سال پیامک به آن م صورتی که  که به راحتی می توانید به ار در 

و خالی خواهد بود اما در صورتی که یک مشتری هیچ آدرسی در سایت وارد نکرده باشد کادر شماره همراه ا
ایت باشتتد به تعداد آدرس های ثبت شتتده شتتماره همراه در این باکس قابل مشتتتری دارای آدرس در ستت

 اب خواهد بود.انتخ
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های  گزینهپس از نصب افزونه یک لینک منو در باالی صفحات مدیریتی سایت اضافه می شود که دارای  -3
 است:زیر 

با کلیک بر روی ارسال پیامک یک کادر برای ارسال : پیامکیک رسال ا -
پیامک ظاهر می شود. بدین ترتیب در هر صفحه مدیریت سایت می 

 توانید اقدام به ارسال پیامک از طریق وب سرویس نمایید.
موبایل هایی که در  صفحه تمام شماره یهابا کلیک بر روی یافتن شماره -

صفحه وجود دارند قابل کلیک شده و با کلیک بر روی شماره ها کادر 
ارسال پیامک به آن شماره باز می شود. همچنین لیست پیامک های 

 یافت شده نیز در زیر همین منو ظاهر می شود.
در  رنگینه نیز که کاربردی تر هستند صفحه از افزونه پیامکچند لینک  -

 ستمنوی پیامک درج شده ا
 درج شده است.پیامک رنگینه پنل ه ه پیامک هم برای ارجاع بلینک سامانهمچنین  -
صفحه خوش آمد افزونه امکان تهیه نسخه پشتیبان از تنظیمات افزونه و بازگردانی فایل پشتیبان تنظیمات در  -4

ا تنظیم مجدد افزونه بسیار کاربردی بوده و تمام تنظیمات بعد از حذف نصب و یوجود دارد که در هنگام 
 جدد می تواند به حالت قبلی بازگردد.تنظیم م

 

 

 

 پشتیبانی افزونه:
 mr.hadimollaei@gmail.comآدرس ایمیل: 

 rangine_ir@، بله :  ، ایتا ، گپ ، سروش ، آی گپ(ترجیحًا!)سان های تلگرامآدرس در پیام ر

 

 

 

 موفق و مؤید باشید...

mailto:mr.hadimollaei@gmail.com

