Integracja Wordpress
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Instalacja
Instalacja modułu odbywa się z poziomu panelu administracyjnego. W pierwszej kolejności należy wgrać pliki modułu do folderu z
pozostałymi pluginami. W tym celu należy przejść do menu Wtyczki → Dodaj nową. Obok nagłówka „Dodaj wtyczki” znajdzie się przycisk o
nazwie „Wyślij wtyczkę na serwer”. Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie do strony służącej do uploadu plików na serwer. W
odpowiednim polu formularza należy wczytać archiwum .zip modułu znajdującego się na dysku. Po zainstalowaniu wystarczy jeszcze
włączyć wtyczkę i jest ona gotowa do działania.

Konfiguracja
Po poprawnym zainstalowaniu pluginu, można przejść do jego konfiguracji. W tym celu właściciel serwisu powinien zarejestrować konto na
stronie www.serwersms.pl i dokonać aktywacji pakietu. Posiadając swoje konto w Platformie SerwerSMS.pl należy utworzyć użytkownika API
i wprowadzić jego login i hasło w formularz ustawień modułu. Użytkownika API utworzyć należy w Panelu Klienta SerwerSMS.pl w menu
Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy API. Jeśli dane wprowadzone w konfiguracji modułu będą poprawne, uaktywnione
pozostaną dodatkowe pola konfiguracyjne dotyczące widgetu. Decydują one o procedurze dopisywania się subskrybentów do listy
kontaktów. Administrator ma możliwość ustawienia:
●

●

●

grupy, do której zapisywane będą nowe kontakty,
weryfikacji numeru telefonu za pomocą wiadomości SMS z losowym kodem, wysyłanej na wprowadzony numer w celu jego potwierdzenia,
nazwy nadawcy wiadomości z kodem aktywacyjnym, decydującej czy wiadomość wysłana ma być jako wiadomość ECO, czy FULL. W
przypadku pozostawienia wartości „(Losowy numer)”, wiadomości wysyłane będą jako ECO.

Widget
Wraz z modułem zainstalowany zostaje widget, który można umieścić na stronie frontowej serwisu. Dzięki niemu odwiedzający użytkownicy
będą mogli dopisać swój numer telefonu do bazy kontaktów. Instalacja widgetu odbywa się w standardowy dla Wordpressa sposób. Po
przejściu do strony Wygląd → Widgety, w sekcji „Dostępne widgety” pojawi się pozycja „SerwerSMS.pl Widget”. Należy przeciągnąć ją na
pożądany panel szablonu, po czym wprowadzić tytuł oraz krótki opis.

Funkcje
W panelu administratora w menu głównym powinna pojawić się dodatkowa pozycja -„SerwerSMS.pl”, która posiada następujące opcje:

Ustawienia
W tym miejscu należy wprowadzić dane dostępowe do swojego konta w SerwerSMS.pl oraz skonfigurować działanie widgetu.

Wyślij SMS
Formularz znajdujący się pod pozycją „Wyślij SMS” pozwala na wysyłkę dowolnej wiadomości SMS do całej grupy odbiorców lub jednego
wybranego numeru. Możliwy jest również wybór nazwy nadawcy wiadomości, która decyduje, czy wiadomość wysłana będzie jako ECO lub
FULL.

Kontakty
Zakładka pozwala na przeglądanie listy zapisanych numerów w bazie. Z jej poziomu możliwe jest przejście do osobnego formularza
pozwalającego ręcznie dodać nowy kontakt lub edytować istniejący. Możliwe jest wyświetlenie zawartości różnych grup kontaktów jeśli
zostały wcześniej utworzone.

Grupy
Lista utworzonych grup kontaktów wraz z informacją o liczbie posiadanych rekordów. Możliwe jest dodawanie, usuwanie oraz edycja grup.
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Raporty doręczeń
W tej zakładce widoczna jest lista wszystkich wysłanych wiadomości z systemu. Moduł wyświetla informację o dacie wysyłki, numerze
odbiorcy, typie wysłanego SMS-a oraz jego treść i status. Standardowo po wysłaniu wiadomości raport zostaje ustawiony na status
„Wysłano”. Aktualizacja raportów odbywa się po odświeżeniu listy wiadomości. Raporty widoczne będą jedynie przez krótki okres (7-14 dni)
od wysyłki wiadomości. W celu sprawdzenia raportów starszych wiadomości konieczny będzie eksport archiwum z poziomu Panelu Klienta
SerwerSMS.pl.

Wiadomości przychodzące
W tej sekcji możliwy jest podgląd otrzymanych SMS-ów wysłanych na numery SMS ECO lub NDI. W celu uzyskania informacji o odebranych
SMS-ach należy podobnie jak w przypadku raportów doręczeń odświeżyć listę.

Płatności
W menu "Płatności" podejrzeć można wszystkie wygenerowane dla konta faktury. W widoku podstawowym dostępne są takie informacje jak
numer faktury, termin, kwota, stan oraz termin płatności. Po kliknięciu w podgląd dostępne są szczegółowe dane.

Stan konta
W zakładce "Stan konta" podejrzeć można ilość dostępnych środków SMS, typ konta oraz dane kontaktowe.

Zgodność z wersją
Moduł SMS został przystosowany do oprogramowania Wordpress w wersji 4.1 lub nowszej.
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