درگاه پردانو – راهنمای افزونه Advanced VIP
افزونه ی  advanced vipافزونه ای است که به کمک آن می توانید وبسایتی با کیفیت باال راه اندازی نمایید ،همچنین
این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید اشتراک ویژه برای کاربران خود تعریف نمایید .در واقع می توانید
محتوا یا متنی را در وبسایت خود قرار دهید که تنها مختص افرادی ک درعضویت ویژه قرار دارند ،باشد .این افزونه
قابلیت قرار دادن فایل های دانلودی با امنیت باال ،تعریف بی نهایت بازه زمانی در پنل تنظیمات و ارسال پیامک هنگام
فعال سازی حساب و نزدیک بودن پایان را داراست.
پردانو افزونه ی پرداخت را برای پالگین  Advanced vipتهیه کرده و در این افزونه جای داده است .بنابراین می تواند
یک افزونه ی کامل برای وردپرس شما به شمار رود.

راهنمای نصب و تنظیمات افزونه ی Advanced Vip
 -1ابتدا افزونه ی  Advanced Vipرا از این آدرس دانلود نمایید.
 -2جهت نصب این افزونه به صورت زیر عمل نمایید.
 1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 2-2سپس روی بارگذاری افزونه کلیک نمایید و فایل  zipافزونه  Advanced Vipرا بارگذاری کنید.

 3-2روی هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

 4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 -3پس از نصب افزونه گزینه ی اشتراک ویژه در منوی سمت راست اضافه می شود.

 1-3کاربران ویژه  :در این قسمت می توانید کاربرانی که اکانت ویژه ایجاد کرده اند همراه با تاریخ شروع و پایان اکانتشان
را مشاهده نمایید.

 1-1-3شما می توانید با کلیک روی عملیات ویژه اکانت کاربری را به طور دستی ویژه نمایید.

 1-1-1-3با کلیک بر روی اضافه کردن دستی کاربر صفحه ی زیر را مشاهده میکنید .در این قسمت می توانید کاربر
مورد نظر  ،نوع و تعداد روز شارژ اکانت کاربر را تعیین کنید.

 2-3فایل های محافظت شده  :فایل هایی هستند که کاربر عادی نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند ،بنابراین می
توانید فایل های مورد نظر خود را در همین قسمت آپلود نمایید تا آن فایل ها فقط برای کاربران ویژه قابل نمایش باشند.

 1-2-3پس از ورود به فایل های محافظت شده روی آپلود فایل جدید کلیک نمایید.

 2-2-3با کلیک روی  Choose Fileمی توانید فایل موردنظر را انتخاب کرده و در انتها روی ارسال فایل ها کلیک
نمایید .پس از آپلود می توانید لیست فایل ها را مشاهده نمایید.

 3-3لیست پرداخت ها  :تراکنش هایی که کاربران برای خرید اشتراک پرداخت کرده اند را می توانید مشاهده نمایید.

 -4تنظیمات  :در تنظیمات  6تب وجود دارد که اکنون هر کدام از آنها را بررسی خواهیم کرد.

 1-4تب اول مربوط به تنظیمات عمومی می باشد.
 2-4جهت تنظیمات درگاه به تب درگاه پرداخت رجوع کنید.

 1-2-4به پنل کاربری خود در پردانو مراجعه کنید و از منوی سمت راست >> درگاه ها >> درگاه های عادی/
درگاه های اختصاصی  apiدرگاه مورد نظر خود را کپی نمایید ( .به  apiمرچنت کد یا شناسه درگاه نیز گفته
می شود)
 2-2-4کد  apiکپی شده را در فیلد کد درگاه پردانو قرار دهید.

 3-4پنل پیامک  :در این قسمت دو تا پیام رسانی را در خود دارد که اگر از این دو پنل پیامک اکانت دارید می توانید
استفاده کنید.

 4-4بازه زمانی  :حتما باید یک بازه زمانی برای اشتراک ویژه تعیین نمایید .جهت این کار روی اضافه کردن فیلد جدید
کلیک نمایید.

 1-4-4در این قسمت شما باید یک آی دی ،یک نام نمایشی ،هزینه و مدت زمان مشخص برای بازه زمانی خود تعیین
کنید و در انتها روی ذخیره اطالعات کلیک نمایید.

 5-4قالب ها  :در این قسمت یک قالب دیفالت قرار داده شده است که امکان ویرایش را نیز دارد.
 6-4پیامک ها و ایمیلها  :در این قسمت شما می توانید مشخص نمایید که چه پیامک و ایمیلی برای کاربرتان ارسال
شود.
همچنین ارسال پیامک هنگام فعال سازی حساب و نزدیک بودن پایان حساب را می توانید فعال نمایید.

 -5راهنما  :در این قسمت تعدادی سوال همراه با پاسخ در اختیار شما قرار گرفته است که می توانید از این راهنما
استفاده نمایید.

 -6اکنون برای نمایش فرم پرداخت در وبسایتتان باید یک برگه جدید ایجاد نمایید و در داخل این برگه کد میانبر
] [vip-paymentقرار دهید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت تجارت الکترونیک میهن ویژن (درگاه پرداخت اینترنتی پردانو ) محفوظ می باشد.

