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 نیازمندی های نصب

 بر روی وب سرور خود دارید ionCube Loader برای نصب ماژول در ویتایگر شما نیاز به

 .همچنین باید با قوانین و مقررات عمومی پارس ویتایگر موافقت کنید

 

 ای تنظیمات اولیهراهنم

پس از نصب ماژول بر روی ویتایگر بسته به این که چه نسخه ای از ویتایگر استفاده می کنید می 

 توانید از طریق زیر به تنظیمات دسترسی داشته باشید

  

با ورود به بخش تنظیمات در صورتی که از پکیج های پارس ویتایگر نظیر پکیج حرفه ای استفاده کنید 

به بخش تنظیمات راهنمایی می شوید در غیر این صورت وارد صفحه نصب اولیه ماژول خواهید شد. 

د در مرجله اول تنظیمات و پیش نیاز های نصب بررسی می شود و در مرحله دوم شما باید کلی

 .الیسنس خریداری شده را وارد کنید

 .پس از نصب الیسنس میتوانید به بخش تنظیمات ماژول دسترسی داشته باشید
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با فعال سازی گزینه دریافت پیامک می توانید به سایر گزینه های تنظیمات دسترسی داشته 

 .باشید

شد. که با کلیک بر روی هر با فعال سازی هر گزینه یک تب جدید در بخش تنظیمات اضافه خواهد 

 تب می توانید تنظیمات و توضیحات مربوطه را مشاهده کنید

پیامک های ارسالی به حهت امنیت بیشتر استفاده  URL در آدرس تنها کلید دریافت پیامک باید

 شود

گزینه اصالح شماره تلفن به جهت جلوگیری از مشکالت احتمالی در ارتباط رکورد پیامک ارسالی به 

 استژول های دیگر ما

برای مثال تصور کنید که در تهران هستید و شماره تلفن مشتریان خود را در ویتایگر در صورتی که در 

تهران نباشند به صورت کد شهر و شماره تلفن ثبت می کنید و مشتریان تهرانی خود را فقط با 

 شماره تلفن ثبت می کنید

با نام مخاطب آقای جنیدی در ویتایگر ثبت شده و  22334455برای مثال مشتری در تهران با شماره 

 ثبت شده است 09138086200دفتر پشتیبانی ویتایگر با شماره موبایل 

حال تصور کنید گزینه اصالح شماره تلفن فعال نباشد و پیامک هایی از این دو شماره تلفن به صورت 

 زیر در سیستم ثبت شود

 00989138086200و  02122334455

اسفانه این دو پیامک به صورت خودکار به رکوردهای مرتبط در ویتایگر متصل نخواهند شد و این کار مت

باید دستی انجام شود. برای رفع مشکل با فعال سازی گزینه اصالح شماره تلفن شماره های 
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اصالح شده و به رکوردهای مربوطه مرتبط خواهند  09138086200و  22334455ورودی به صورت 

 شد

  

 :استطریق امکان پذیر  2دقت نظر داشته باشید امکان دریافت پیامک در ویتایگر از 

 
 از طریق URL 

را دارد و یا برای مثال می خواهید پیامک  URL در صورتی که پنل پیامک شما گزینه انتقال پیام به

ودم برای ارسال و م GSM های دریافتی بر روی تلفن همراه خود را در ویتایگر داشته باشید و یا از

 دریافت پیامک استفاده می کنید می توانید از این بخش استفاده کنید

 
 از طریق وب سرویس 

در صورتی که پنل پیامک شما برای دریافت پیامک وب سرویس ارائه می دهد می توانید از این 

 .تنظیمات استفاده کنید

 ه زمانبندی را در ویتایگر خود تنظیم کنیدبرای انجام تنظیمات این بخش در ویتایگر باید ابتدا برنام

 :برای انجام تنظیمات زمانبندی از طریق آدرس زیر اقدام کنید

 
 زمانبندی < سایر تنظیمات < تنظیمات 6ویتایگر 

 زمانبندی < اتوماسیون < تنظیمات 7ویتایگر 

  

سپس در این بخش زمانبندی دریافت پیامک را فعال نمایید. فراموش نکنید این تنظیمات تنها در 

 ویتایگر را در سرور خود تنظیم کرده باشید cronjob صورتی اعمال خواهد شد که شما

https://wiki.vtiger.com/index.php/Cron 

 برای ایجاد سرویس دهنده جدید باید به مسیر زیر بروید

Modules/ReceivedSMS/providers 

برای ایجاد سرویس دهنده جدید استفاده کنید و یا برای  MyProvider.php می توانید از قالب فایل

تغییر نام دهید و با انجام تنظیمات مربوطه در بخش  Sample.php را به Sample.php.test تست فایل

 .تنظیمات سرویس دهنده ویتایگر خروجی سیستم را مشاهده کنید

 .کرون جاب وارد سیستم خواهند شد این پیامک ها با اجرای

https://wiki.vtiger.com/index.php/Cron
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 :باید به صورت آرایه ای به فرمت زیر باشد receive دقت داشته باشید مقدار بازگشتی تابع

$results = array(); 
  
$results[] = array('mob'=>'+9890123456789', 'msg'=>'this is test 1', 

'to'=>'10001002002000'); 
  
$results[] = array('mob'=>'+989987654321', 'msg'=>'this is test 2', 

'to'=>'10001005005000', 'type'=>'lead'); 
  
return $results; 
 

 


