پالگین خبرنامه پیامکی وردپرس
آموزش استفاده و راه اندازی پالگین
8/19/2012
سامانه ارسال و دریافت پیامک پستگاه
نویسنده  :مهران خرمی

با سالم
در این آموزش سعی دارم نصب و راه اندازی پالگین خبرنامه پیامکی وردپرس را به زبانی ساده برای همه کاربران خوب پستگاه
بیان کنم !
راه اندازی و استفاده از این پالگین خیلی خیلی راحته! حتی راحت تر از آب خوردن!

{مرحله اول} خوب ابتدا پالگین را از لینک زیر دانلود کنید.
www.postgah.info/plugin.zip
سپس وارد محیط مدیریت وردپرس خود شوید و پالگین را نصب و فعال کنید

{مرحله دوم} این مرحله برای کسانی هست که پنل ارسال و دریافت پیامک پستگاه را ندارند (یاد آور میکنم که این پنل فوق حرفه ای
کامال رایگان می باشد)
خوب کسایی که پنل دارند ،که هیچ از این مرحله صرفه نظر کنند! و اما کسایی که پنل ندارند فرمی را که در لینک زیر وجود دارد
را پر کنند و مدارکی که خواسته شده است را برای ما بفرستند و منتظر دریافت پنل پیامک خود بمانند.به همین راحتی به همین
خوشمزگی!
www.postgah.info/form
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تلفن دفتر مرکزی 0242 - 5533727 :

{مرحله سوم} خوب حاال شما به محیط مدیریت وردپرس خود بازگردید.از منوی سمت راست بر روی پیامک وردپرس >> تنظیمات
پیامک کلیک کنید(.شما باید صفحه ای مشابه صفحه زیر مشاهده کنید)

خوب حاال بخش های مختلف صفحه تنظیمات پیامک رو به شما توضیح میدم
شماره موبایل شما  :خوب اینکه کامال معلومه و نیاز به توضیح نداره!
وب سرویس  :شما باید وب سرویس ارسال پیامک پستگاه را انتخاب کنید.
نام کاربری  :همان نام کاربری پنل پیامک شما در پستگاه می باشد  ،که اگه یادتون باشه تو مرحله دوم گفتم چطوری این پنل را
دریافت کنید!
رمز عبور  :همان رمز عبور پنل پیامک شما در پستگاه می باشد.
شماره  :خوب اینجا شما باید شماره  32220003را وارد کنید و حاال اگه برای پنل خودتون شماره اختصاصی خریداری کردید باید
شماره اختصاصی خود را وارد کنید.
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خوب تموم شد! باقی جاها نیازی به توضیح نداره و کامال واضح است  .و به راحتی میتونید بفهمید که چی به چیه!
و نکته تکمیلی اینه که این پالگین از ابزارک پشتیبانی میکنه !این یعنی چی ؟! این یعنی اینکه شما به راحتی میتونید به قسمت ابزارک
برید و فرم عضویت در خبرنامه پیامکی را در هر جای سایتتون که خواستید قرار بدید!

خوب دوستان تا جایی که تونستم سعی کردم همه چیز رو توضیح بدم.
حاال اگه کوتاهی کردم به بزرگی خودتون ببخشید.
هر گونه سوالی داشتید میتونید از طریق راه های زیر با من در ارتباط باشید.
تلفن دفتر مرکزی 2020 – 2233505 :
تلفن همراه 21902292090 :
آدرس ایمیلinfo@postgah.info :

ارادتمند شما
مهران خرمی

