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 دفترچه تلفن و ذخیره در  همراه با ارسال پترن Mihan Panelراهنمای استفاده از 
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 دستورالعمل زیر عمل نمایید: طبق  جهت استفاده
 

افزونه میهن پنل را خریداری کرده باشید و در    نسخه  باید  ابتدا    میهن پنل  پیامک    فزونه پیامکی برای استفاده از ا 

مکمل افزونه  افزونه ها ،  خدمات وبسرویس ،  منو  سامانه پیامکی خود  از  نصب نمایید سپس  سایت ورد پرسی خود  

 اضافه گردد.   ippanelرا دانلود و نصب نمایید تا درگاه  میهن پنلپیامک 

 وبسرویس افزونهتنظیمات 

، در این صفحه قسمتی  را انتخاب نمایید     smsد با  وگزینه ور،  میهن پنل یا میهن پنل پرو  از منو    ابتدا برای پیکربندی  

 مشاهده می کنید .     SMSتنظمیات ارائه دهنده یبا نام 

 خدماتی ارسال سریع با خطوط ippanel - :  د یارائه دهنده را انتخاب کندر مقابل گزینه 

شناسه دفترچه تلفن سامانه  ، رمز عبور ، خط پیامکی ارسال کننده ،    را انتخاب نمایید و سپس در قسمت نام کاربری

 ، دامنه سامانه پیامک را تکمیل کرد و سپس دکمه ذخیره تغییرات را بزنید تا تنظیمات ذخیره شوند .  

 توضییحات تکمیلی موارد باال به شرح ذیل می باشد .  

 را وارد نمایید.  نام کاربری ورود به سامانه پیامک  :م کاربرینا 

 را وارد نمایید.  عبور: کلمه عبور برای ورود به سامانه پیامکی رمز 

در پنل پیامکی خود را وارد کنید برای مثال    خدماتییکی از خطوط پیامکی ارسال کننده :  در این قسمت خط   

 کنید . را وارد   3000505خط 

 . وارد نمایید  ippanel.comدامنه:   امک یدامنه سامانه پ 

 نکته مهم 

، شماره موبایل  در صورتی که این مورد را تکمیل کنید  گزینه شناسه دفترچه تلفن سامانه اختیاری می باشد 

 کاربرانی که در سایت شما ثبت نام کنند در دفترچه تلفن مذکور ثبت میشود .  

باالی کادر نام کاربری اعتبار حساب شما نمایش   ی وارد کرده باشید درست در صورتیکه اطالعات را بدر  و همچنین 

 داده می شود .

 است .   ذیلنمونه تکمیل شده این صفحه به صورت 
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 افزونه برای ورد به سایت و تایید شماره موبایل کاربر به شرح ذیل می باشد : تنظیمات متن پیامکی 

 ذیل وجود دارد  در همین صفحه دو قسمت با نام های 

 فعالسازی موبایل SMS محتوای

، متن به  قسمت متن پیامکی مربوط به کد فعال سازی شماره موبایل کاربران سایت ورد پرسی شما می شود این  در 

 صورت ساده و پترن قایل تنظیم می باشد . 

 کد پویا  SMS محتوای

متن به صورت ساده و پترن قایل  هنگام ورود کاربران می باشد . قسمت متن پیامکی مربوط به کد تاییده در در این  

 تنظیم می باشد .

وجود دارد ، با این ابزار براحتی میتوانید متن پیامکی پترن خود را  هر دو قسمت این متن پیامکی ابزار تنظیم پترن 

 .تنظیم نمایید 
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 نکته مهم در شناسه دفترچه تلفن  

کلیک کنید  تا لیست   دفترچه های سامانهدر قسمت شناسه دفترچه تلفن سامانه همچنین میتوانید بر روی دکمه  

بر روی دکمه استفاده از این دفترچه ،   و میتوانید  موجود در سامانه پیامکی را برای شما نمایش دهددفترچه های 

 این صفحه به شکل ذیل است .که نمونه   ثبت شود .  دفترچه تلفن مورد نظر خود کلیک نمایید تا آیدی آن دفترچه 

( قرار   0در صورتی که تمایل به ذخیره شدن در دفترچه تلفن داشتید این فیلد را خالی گذاشته یا مقدار صفر )

 دهید.

 

ثبت نام کننده در سایت شما به صورت کامل در و همچنین نکته مهم برای اینکه نام و نام خانوادگی  

 دفترچه تلفن انتخاب شده ذخیره شود مراحل ذیل را انجام دهید . 
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کاربری را انتخاب نمایید و در این صفحه طبق عکس این دو فیلد را بسازید بعد  از منو میهنل پنل گزینه فیلد های 

ام این فیلد ها را  در فرم ثبت نام شما این دو فیلد نمایش داده میشود که کاربر وقتی در فرم ثبت ن  از انجام این کار

 تکمیل کند نام و نام خانوادگی در دفترچه تلفن انتخابی شما به همراه شماره ذخیر میشود .  

 

 موفق باشید 


