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TurboSMS Woocommerce viber edition
Плагін для автоматичної і ручної відправки СМС та vieber повідомлень з woocommerce через
turbosms.ua

Налаштування
Після стандартної установки плагін додасть пункт TurboSMS в меню Плагіни.

Налаштування TurboSMS
1. Додати Відправника (пункт меню Отправители). Або ж використовувати один з загальних:

AKCIYA, BEAUTY, Best-offer, Best-Shop, BonusShop, E-magazin, IT Alarm, MAGAZIN, Dostavka24,
SERVIS TAXI, TAXI, BRAND
2. Скопіювати токен (пункт меню Шлюз (API) -> Настройки API -> Текущий токен HTTP API
авторизации)
3. Там же поставити чекбокс напроти HTTP API

Налаштування плагіна
1. Перейти в пункт меню Плагіни -> TurboSMS.
2. Ввести HTTP API токен, відправника СМС і вайбер (за необхідності) та телефон адміністратора
(можна вказати декілька через кому).
3. Після збереження даних, вгорі має з'явитися Ваш баланс із сайту turbosms.ua

Шаблони
Плагін дозволяє відправляти повідомлення після зміни статусу замовлення woocommerce. А також
при новому замовленні. Щоб повідомлення надсилалось, потрібно зробити:
1. Написати текст повідомлення (можна використовувати шорткоди, перелік див. внизу).
2. Поставити чекбокс під шаблоном Відправляти адміністратору? та Відправляти покупцю? при
необхідності.

Шорткоди
Плагін надає стандартні шорткоди, шорткоди для будь-якого мета-поля та дозволяє прописати свої
власні через фільтри (документація для розробника тут).

Загальні шорткоди
Шорткод

Опис

%first_name%

Ім'я покупця

%last_name%

Прізвище покупця

%order_id%

ID замовлення
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Шорткод

Опис

%status%

Статус замовлення

%items_names%

Назва товару(-ів)

%total%

Вартість замовлення

%currency%

Валюта замовлення

%billing_postcode%

Billing post code

%shipping_total%

Вартість доставки

%num%

Order number

%payment_method%

Payment method

%billing_phone%

Billing Phone

%billing_company%

Billing Company

%billing_address_1%

Billing Address 1

%billing_address_2%

Billing Address 2

%billing_city%

Billing City

%billing_state%

Billing State

%billing_postcode%

Billing Postcode

%billing_country%

Billing Country

%billing_email%

Billing email

Шорткоди для мета поля
Для виводу будь-якого мета поля замовлення вукомерс використовується

%#meta_key#%

де meta_key - назва поля. Наприклад, %#novaposhta_ttn#% - виводить номер ТТН для плагіна Woo
Nova Poshta

Ручна відправка повідомлень
Для ручної відправки СМС повідомлень потрібно перейти в будь-яке замовлення woocommerce. В
правій боковій колонці з'явиться віджет TurboSMS з автоматично підтягнутим номером клієнта.
Введіть необхідний номер телефону, текст СМС та натисніть кнопку Send.
Ліворуч від кнопки Send кнопка Patterns. Вона дозволяє зберегти тексти повідомлень для подальшого
використання (натиснути синю кнопку напроти текстового поля для відправки його в поле СМС).
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Інформація для php розробників
Щоб змінити SMS повідомлення перед відправкою, можна скористатися фільтрами wordpress. Таким
чином можна додавати свої шаблони в повідомлення.
Приклад використання фільтрів:

add_filter( 'twve_user_message', 'my_user_message', 10, 4 );
add_filter( 'twve_admin_message', 'my_admin_message', 10, 4 );
/**
* @param $message string
* @param $order \WC_Order
* @param $order_id int
* @param $status string
*
* @return string
*/
function my_user_message($message, $order, $order_id, $status) {
// add some functionality
return $message;
}
/**
* @param $message string
* @param $order \WC_Order
* @param $order_id int
* @param $status string
*
* @return string
*/
function my_admin_message($message, $order, $order_id, $status) {
// add some functionality
return $message;
}

Як додати свій шаблон:

// Додамо шаблон %billing_email%
add_filter( 'twve_admin_message', 'my_admin_message', 10, 4 );
function my_admin_message($message, $order, $order_id, $status) {
$email = $order->get_billing_email();
$message = str_replace( '%billing_email%', $email , $message );
return $message;
}

Плагін автоматично приводить номер телефону до українського.
Як вимкнути автоматичне додавання +38 перед номером телефону:
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add_filter( 'twve_need_ukrainian_phone', '__return_false', 20 );
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