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 نصب افزونه:
 :دانلود نماییدزیر  لینکافزونه را از  -1

 افزونهدانلود 

 ا کلیک کنید.رها دکمه افزودن یک ماژول سپس از طریق فضای مدیریتی پرستاشاپ بخش ماژول -2

 

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

 
هر گونه اشکال در نصب و راه اندازی این افزونه در صورت امکان مراتب را به صورت تصویری نکته: در صورت بروز 

 برای پشتیبان افزونه ارسال نمایید.

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

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

)با حروف کوچک( تکمیل  demoبدین منظور در صففففته تنظیمات درگاه افزونه نام کاربری و رمز ربور را با کلمه 
از یک خط نمایید. و در کادرهای شففماره ارسففال کننده پیامک یک شففماره دلخواه را وارد نمایید. پیامک های شففما 

 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 سروو انتخاب پنل  sms.rangine.irثبت 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
 ییشماره ها یفروشگاه شما به همه شماره ها حت امکی)جهت ارسال پ یتعهد خطوط خدمات کتیارسال ت -4

 :ریرا بسته اند( با متن ز  یغاتیتبل امکیکه پ

 

 سالم. با

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

 ارسال نکنم. یغاتیتبل امکیخطوط پ نیکه از ا مینما یم تعهد
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 تنظیمات درگاه افزونه:
 .دیافزونه قرار دارد مراجعه کن نیا یافزونه که در منو نیدرگاه ا ماتیبه صفته تنظ امکیپس از فعال شدن پنل پ

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

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

ستنده را با : 4 سامانه دار  یاز خطوط یکیشماره خط فر شماره خط خدماتدیکن لیتکم دیکه در  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  صفته تنظیمات متن پیامک، ار ساس الگو انتخاب  امکیپدر  را بر ا

 .دینموده باش

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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: برای اینکه ارسال پیامک از سایت را به صورت کامل قطع نمایید می توانید گزینه فعال سازی سیستم پیامک را 6
 غیرفعال نمایید.

الی را در دیتابیس ذخیره می نماید. گاهی الزم می آید که افزونه را از نصفففب خارج و : افزونه پیامک های ارسففف7
مجددا نصب نمایید. اگر می خواهید پیامک های ارسالی نیز هنگام حذف نصب ماژول پاکسازی شوند این گزینه را 

 فعال نمایید.

ستتوجه شماره فر ساس تنظیمات درگاه و وارد نمودن اطالرات ورود و  صفته : بر ا نده، پیام هایی متفاوت در باالی 
تنظیمات درگاه ظاهر میشود که مانند همان پیام در صفته خوش آمد نیز نمایش داده می شود. به جهت پرهیز از 
افت سررت سایت شما هنگام بارگذاری صفتات افزونه میزان ارتبار شما در پنل پیامک و نیز تاریخ انقضای پنل هر 

 می شود. سارت یکبار بررسی 24
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 تنظیمات هشدارها:
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 : هنگام رضویت یک مشتری یک پیامک به مدیر سایت ارسال می شود.1

 گام ثبت نام مشتری جدید و رضویت وی در سایت پیامک خوش آمد برای وی ارسال می شود.: هن2

 : 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

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

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

خواهد شد. در صورتی که شما مایلید در این صفتات به صورت پیش فرض کادر ارسال پیامک تیک خورده باشد 
شات یا ویرای سفار صفته  سال پیامک در  صورت غیرفعال بودن این گزینه کادر ار ش این گزینه را فعال نمایید. در 

 سفارش بدون تیک ظاهر می شود.

 
: پس از نصب این افزونه هنگام ثبت یا ویرایش کد رهگیری متصول در صفته ویرایش یک سفارش یک کادر با 8

رنوان ارسففال پیامک به مشففتری کنار کادر ثبت شففماره پیگیری ظاهر می شففود که با تیک زدن آن پیامک تغییر 
صورتی که شما مایلید در این صفته به صورت پیش فرض کادر ارسال وضعیت به مشتری ارسال خواهد شد. در 

پیامک به مشففتری تیک خورده باشففد این گزینه را فعال نمایید. در صففورت غیرفعال بودن این گزینه کادر ارسففال 
 پیامک در صفته ویرایش سفارش بدون تیک ظاهر می شود.
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سفارش آدرس جدیدی9 شما باید تصمیم بگیرید که پیامک مربوط  : در صورتی که یک مشتری برای یک  وارد کند 

ماژول هایی اسفتفاده می کنید که ثبت آدرس ارسفال شفودا اگر شفما از به سففارشفات وی به شفماره موبایل کدام 
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.رشتعیین شده در سفا

: با انتخاب این گزینه با هر بار ثبت آدرس جدید یک پیامک خوش آمد به شففماره موبایل آن آدرس ارسففال می 10
شففود. با توجه به اینکه معموال خرید مشففتری مهمان تنها با ایجاد یک آدرس جدید متقق می شففود برای ارسففال 

 ک خوش آمد به مشتری مهمان این گزینه را فعال نمایید.پیام

: این افزونه یک نوآوری داشته و آن ارسال فاکتور به صورت لینک کوتاه در انتهای پیامک می باشد. در صورتی که 11
ستم گوگل  سی شده با  صورت کوتاه  سالی  https://goo.gl/XXXXXXشما می خواهید لینک فاکتور به  در پیامک ار

 شتری درج شود می توانید موارد پیامکی مورد نظر را تیک بزنید.به م

شد و این بارث وقفه زمانی 12 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 سففازی گزینه "اسففتفاده از کرون برای ارسففال پیامک" به جای ارسففال پیامک در لتظه، 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 ترجیتًا هر دقیقه یکبار اجرا نمایید.
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 در هاست از نوع سی پنل را انتخاب کنید. Cron Jobگزینه  :cPanelراه اندازی کرون در 

 
 جدید مانند شکل زیر ایجاد نمایید: Cron Jobدر صفته ظاهر شده یک 
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وقتی در کادر اول تعیین می کنید که هر دقیقه اجرا شود به صورت خودکار بقیه کادرهای زمانی با ستاره تکمیل می 

 وارد نمایید. Commandدر کادر  شود. متن آدرسی که افزونه به شما داده است را نیز

در بخش تنظیمات پیشفففرفته 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 

ساده در گوگل می توانید روش صتیح راه اندازی کرون را در سیستم خود پیدا  مشاهده کردید با یک جستجوی
 پشتیبانی افزونه تعهدی در قبال راه اندازی کرون در سرور یا هاست شما ندارد. کنید.
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 ارسال پیامک:
صفته ارسال در صورتی که می خواهید به یک یا چند شماره با استفاده از سامانه یک پیامک ثابت ارسال نمایید از 

 پیامک اقدام نمایید:

 
شماره را در کادر اول  شد. اگر چند  شماره ها و کادر دوم مربوط به متن پیام می با توجه کنید که کادر اول مربوط به 

 می خواهید وارد نمایید بین آنها از نقطه ویرگول انگلیسی باید استفاده نمایید.
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 ارسال پیامک به تمام مشتریان:

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

سال پیامک تبلیغاتی با خطوط خدماتی منجر به  اکیداً  *** سامانه پیامکی ار ساس قوانین  صیه می کنیم که بر ا تو
جه به تعهد مالک پنل به ردم ارسففال قطع خدمات پیامکی شففده و در صففورت ایجاد هر گونه پرونده قضففایی با تو

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

لذا در صفته ارسال پیامک به تمام مشتریان یک کادر شماره خط فرستنده درج شده که شما بدون توجه به شماره 
ست کرده ا صفته تنظیمات درگاه  سال پیامک های ماژول در  شماره تبلیغاتی مورد نظر خود را که ای که برای ار ید 

 در پنل شما موجود است یا شماره خط اختصاصی خود را وارد نمایید.

به جهت اینکه احتمال خطا در تایپ متن پیامک یا ردم ارتبار کافی در پنل پیامک در هنگام ارسفففال پیامک انبوه 
شما تعیی ضافه کرده ایم که  سال ا شود. با وجود دارد، یک گزینه زمان ار سال  ن کنید بعد از چه زمانی این پیامک ار

تنظیم این مورد شففما زمان کافی در اختیار دارید که از طریق خود پنل پیامک در قسففمت گزارشففات ارسففال پیامک 
 ارسالی را مشاهده و در صورت لزوم اقدام به توقف ارسال نمایید یا اینکه قبل از ارسال ارتبار خود را در پنل بیفزایید.
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 تنظیم متن پیامک ها:

 
صفته متن پیامک سط افزوها برای اغلب پیامکدر  شود گزینه هایی هایی که تو سال می  صورت خودکار ار نه به 

 وجود دارد.

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

ساس الگو گزینه ست که پیامکبر ا سامانه رنگینه این امکان را فراهم کرده ا صورت :  شخص به  ساختار م های با 
اغلب سففریع و بدون مانیتورینا اپراتور با اسففتفاده از خطوط خدماتی ارسففال شففود. این افزونه با ابتکار رمل برای 

 20پیامک های خودکار الگوی متناسففب را ایجاد و ارسففال می کند که مورد پذیرش سففامانه 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

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

صیگزینه  صا شود، با انتخاب این گزینه و تغییر متن اخت سال  صورتی که مایلید متن پیامک خاص خودتان ار : در 
پیامک در کادر "متن پیامک اختصاصی" پیامک ارسال شده را می توانید کنترل نمایید. در هنگام ایجاد متن پیامک 

ذیل هر کادر نمایش داده می شود استفاده نمایید. توجه نمایید که متغیرها  اختصاصی می توانید از متغیرهایی که
 با همان آکوالد)دو ابرو( استفاده نمایید.

توجه: ارسففال از خطوط خدماتی اشففتراکی سففامانه تتت مانیتورینا دقیق می باشففد. به این معنا که یک اپراتور 
سال می نماید. هر گونه وجه تبلیغی در متن پیامک بارث رد  صورت تایید ار شاهده و در  سانی متن پیامک را م ان

شود. به رنوان مثال اگر در انتهای پیامک  سوی اپراتور می  صی از ربارتی همچون اولین یا بزرگترین آن از  صا اخت
فروشگاه ررضه متصوالت ... استفاده شود موجب رد پیامک می شود. لذا پیشنهاد می کنیم حتی المقدور از ارسال 



16 
 

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
 ارها به پنل پیامک بخش گزارشات ارسال مراجعه و از تایید متن پیامک خود مطمئن شوید.متن اختصاصی ب

 

  



17 
 

 های ارسال شده:پیامک
صورتی که  شاهده نمایید. و در  سط افزونه را م شده تو سال  شی از پیامک های ار صفته می توانید گزار در این 

ت پیامک داشففتید آن پیامک را مجددا ارسففال مشففکلی در ارسففال پیامک مشففاهده یا اینکه گزارشففی از ردم دریاف
 نمایید.

با توجه به اینکه در سفامانه پیامک رنگینه دلیوری و پاسفخ از اپراتور همراه بعد از گذشفت مدتی گزارش می شفود، 
گزارش وضعیت ارسال پیامک در این صفته نیز آنی و در لتظه نیست. پس از ورود به این صفته پیامک هایی که 

از طریق وب سرویس اخذ نشده است شروع به بررسی می شود و هر کدام که به مرحله نهایی رسیده  وضعیت آنها
 باشد در دیتابیس ذخیره می گردد.
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 اتمام موجودی: سیستم خبرنامه کاالهای ناموجود 
صفته کاالها صفته از افزونه یک کادر با رنوان به من خبر بده در  صب این افزونه و تنظیمات این  ی ناموجود با ن

 :شما ظاهر می شود. مانند تصویر زیر

 
با کلیک بر روی این گزینه بازدیدکنندگان سففایت شففما می توانند شففماره همراه خود را وارد کنند و پس از موجود 

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

شففد. پس از تهیه الیسففنس و وارد کردن آن در کادری که به غیررایگان و دارای الیسففنس می بااین بخش از افزونه 
 این منظور در صفته نمایش داده می شود گزینه های زیر نمایش داده خواهد شد. 
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گزینه هنگامی که موجودی یک کاال به آسففتانه اتمام موجودی رسففید پیامکی به مدیر سففایت : با فعال سففازی این 1

 ارسال می شود که این کاال ناموجود شده است.

: آستانه اتمام موجودی را طبق دلخواه خود تنظیم نمایید. الزم به ذکر است که هنگامی که به تعداد یک متصول 2
سید، از آ ستانه اتمام موجودی ر سال به آ ن پس بعد از هر بار کاهش موجودی کاال تا تعداد صفر، پیامک به مدیر ار

 خواهد شد.

دکمه ای در صفففته متصففوالت ناموجود سففایت شففما ظاهر خواهد شففد که : در صففورت فعال سففازی این گزینه 3
 بت کنند.بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی شماره موبایل خود را برای دریافت اطالریه موجود شدن کاال ث

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

: با توجه به اینکه پیامک موجود شدن کاال نوری تبلیغ برای سایت شما می باشد ارسال این نوع پیامک از خطوط 5
تی سففامانه ممنوع می باشففد. لذا حتما توجه کنید که از شففماره های تبلیغاتی در این کادر اسففتفاده اشففتراکی خدما

 نمایید.

 گزارش ثبت نام کنندگان کاالهای ناموجود:

در صفته مربوط به اتمام موجودی زیر بخش تنظیمات گزارشی از ثبت نام کنندگان در خبرنامه کاالهای ناموجود به 
 د ثبت نام کننده نمایش داده می شود. ترتیب فراوانی تعدا

1 

2 

3 

4 

5 
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 در این گزارش نام متصول و ویژگی آن در صورت وجود به همراه تعداد ثبت نام کننده نمایش داده می شود.

 شما می توانید بر اساس تعداد درخواست مشتریانتان درباره موجود کردن متصوالت ناموجود اقدام نمایید.

 ود دارد:در ستون رملیات دکمه های زیر وج

 ها: برای مشاهده لیست شماره موبایلهالیست شماره -
 : پاک کردن لیست شماره های ثبت شده در خبرنامه متصول 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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 کنترل پیامک سایت:
های افزونه پیامک رنگینه امکان کنترل مدیریت سایت از طریق پیامک می باشد. این بخش در دیگر از نوآورییکی 

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

ر کادری که به این بخش از افزونه غیررایگان و دارای الیسففنس می باشففد. پس از تهیه الیسففنس و وارد کردن آن د
 این منظور در صفته نمایش داده می شود گزینه های زیر نمایش داده خواهد شد. 

الزم به ذکر اسففت که الزمه کنترل پیامکی سففایت داشففتن خط اختصففاصففی پیامکی می باشففد. امکان خرید خط از 
 5000رقمی از سرشماره  14ط اپراتورهای مختلف در سامانه رنگینه میسر می باشد. هر کاربر رنگینه می تواند یک خ

 تومان تهیه نماید و رملیات 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

یدرمزگذاری برای ایجاد یک توکن منتصففر به فرد و غیرقابل حدس برای سففایت شففماسففت. هر کلمه ای که : کل2
سامانه پیامک  سایت برای  سی به  ستر صفته را ذخیره نمایید تا آدرس د ست دارید در این کادر وارد نمایید و  دو

 مجددا با توکن ایجاد شود.

به   2وکن منتصر به فرد ایجاد شده از کلید رمزگذاری مرحله : در این بخش آدرسی بر طبق آدرس سایت شما و ت3
 شما ارائه می شود. این آدرس را باید در داخل پنل پیامک در بخش خدمات هوشمند < انتقال دهنده وارد کنید:

1 

2 

3 

4 

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

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

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

در بخش "پیام های رسفففیده" می توانید تعیین کنید که پیامک 
های رسففیده به این شففماره اختصففاصففی بعد از انتقال به آدرس 

 حذف شوند یا ذخیره گردند.تعیین شده از پنل 

در بقیه کادرهای این صففففته چیزی وارد نکنید مگر اینکه تمایل 
داشته باشید رالوه بر ارسال به سایت، از طریق ایمیل یا پیامک 

 نیز پیامک های رسیده را دریافت نمایید.

 

در بخش باال پیامک کنید  ای اسففت که اگر آن را به شففماره تعیین شففده در پنل: کلید فعال سففازی فروشففگاه کلمه4
 فروشگاه شما به حالت تعمیرات فرو رفته و از دسترس خارج می گردد.

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

 

نکته: با توجه به اینکه این بخش یک کار جدید می باشفففد فعال تنها دو امکان فوع یعنی فعال یا غیرفعال سفففازی 
سایت از طریق ارسال پیامک فراهم شده است. در پایین همین بخش از افزونه یک کادر ارسال دیدگاه و پیشنهاد 

نسففبت به مدیریت امکانات سففایت را ارسففال نمایید تا بر  وجود دارد که از طریق آن می توانید راهکار و نیاز خود
 اساس استقبال و فراوانی درخواست ها امکانات دیگری از مدیریت سایت در این بخش قرار گیرند.
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 سیستم تست افزونه:
سیستم آزمایش رملکرد افزونه یک بخش بسیار کاربردی برای آزمودن بخش های مختلف و رفع خطاهای احتمالی 

 نظیمات افزونه می باشد. در ت

 تیدر سا یافزونه الزم بود سفارشات تست نیا ماتیها و تنظ امکیجهت تست پ در نسخه های قبلی این افزونه،
شگاه شود و ا یفرو ست در  یبارث به هم خوردن تعداد موجود نیشما انجام  شات ت سفار صوالت، ماندن  مت

 شد.یم یفروشگاه تیسا نایدر متاسبات سود و ز  یختگیسفارشات و بهم ر  ستیل

و متاسففبات  یدر موجود یر ییو تغ جادیا یسفففارشفف نکهیتا بدون ا میصفففته را به وجود آورد نیخاطر ا نیهم به
شما پ شگاه  ست تنظ ی. برادیکن شیرا آزما نهیرنگ یامکیافزونه پ ماتیتنظ دیایب شیفرو چه  نکهیو ا افزونه ماتیت

 .دیینمااستفاده  موجود در جدول این صفته یها نکیارسال خواهد شد از ل ریمد ایبه کاربر  یمتن

و  یشفففما با اطالرات مشفففتر  ماتیبا توجه به تنظ یامکیپ ،هر یک از ردیف های جدول یبر رو کیمتض کل به
 .نمونه در کادر مربوطه است یشماره مشتر  نییانجام شود تع دیکه با یارسال خواهد شد. تنها کار  یمتصول تست
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 پشتیبانی افزونه:
 mr.hadimollaei@gmail.comآدرس ایمیل: 

 rangine_ir@، بله :  آدرس در پیام راسان های تلگرام ، ایتا ، گپ ، سروش ، آی گپ
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