درگاه پردانو  :راهنمای افزونه easy digital downloads

راه اندازی یک وبسایت تنها برای اشخاصی که قصد فروش محصوالت فیزیکی را دارند ،نمی باشد .بسیاری از
افراد در وبسایت خود فایل های متنی ،صوتی و ویدوئی قرار می دهند که ممکن است این فایل ها رایگان در
اختیار عموم قرار می گیرند اما کسانی که فایل های تخصصی ارائه می دهند به دنبال راهی هستند که پس از
پرداخت هزینه ی معلوم توسط مشتری ،فایل های دانلوی ارائه شود.
در وردپرس یک افزونه قدرتمند به اسم  easy digital downloadsوجود دارد که ارتباط بین دانلود فایلها و
پرداخت را آسان می کند .اگر قصد راه اندازی وبسایت با این افزونه را دارید پردانو درگاه پرداخت آنالین وبسایت
شما را نیز تامین می نماید و افزونه پرداخت  easy digital downloadsدر آزمایشگاه پردانو موجود است .به
افزونه  easy digital downloadsبه اختصار  Eddنیز گفته می شود.

پیش از شروع راهنمای نصب افزونه پرداخت پردانو به بخش مدیریت وردپرس خود مراجعه نمایید و برای نصب
افزونه اصلی  easy digital downloadsبه روش زیر اقدام کنید :
منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

در قسمت جستجوی افزونه ها  easy digital downloadsجستجو کرده و روی "هم اکنون نصب کن"
کلیک نمایید.

راهنمای نصب افزونه پرداخت  eddپردانو
 )1پس از فعال کردن افزونه اصلی  eddافزونه پرداخت پردانو را از این آدرس دانلود نمایید.
 )2جهت نصب افزونه پرداخت پردانو به روش زیر اقدام نمایید
 )1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 )2-2سپس روی بارگذاری فایل کلیک کرده و فایل  zipافزونه  Eddپردانو را بارگذاری کنید.

 )3-2روی "هم اکنون نصب کن" کلیک نمایید.

 )4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 )3پس از نصب و فعال سازی افزونه  eddباید تنظیمات الزم را انجام دهید  .جهت اعمال تنظیمات به
روش زیر عمل کنید.
 )1-3منوی سمت راست >>  >> Downloadsپیکربندی

 )2-3در این بخش چند تب را مشاهده می کنید که جهت اعمال تنظیمات درگاه پردانو باید به تب درگاه
های پرداخت مراجعه نمایید.

 )1-2-3در قسمت تنظیمات درگاه پرداخت باید تیک درگاه پردانو را در درگاه های پرداخت تیکدار نموده تا
درگاه پردانو روی وبسایت شما فعال شود.
 )2-2-3درگاه پرداخت پیش فرض را روی درگاه پردانو قرار دهید.
 )3-2-3به 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)

 )4-2-3مجدد به بخش مدیریت وردپرس خود رجوع کرده و  apiکپی شده را در فیلد "پین درگاه" قرار دهید.
 )5-2-3عنوان درگاه را می توانید به دلخواه خود تغییر دهید.
در پایان روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

 )4تنظیم واحد پولی در Edd
 )1-4جهت تنظیم واحد پولی فروشگاه خود به روش زیر عمل کنید
منوی سمت راست >>  >> downloadsپیکربندی

 )2-4در این بخش چند تب را مشاهده می کنید که جهت تنظیم واحد پول به تب عمومی بروید.
 )3-4به تنظیمات ارز بروید.

 )1-3-4واحد ارزی را روی ریال قرار دهید.
 )2-3-4برای واحد ریال و تومان موقعیت نمایش عالمت واحد ارزی باید روی بعد $10 -قرار گیرد.
پس از انجام تنظیمات مانند تصویر روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.

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

