درگاه پردانو  :راهنمای افزونه gravity forms

اگر به دنبال یک فرم ساز حرفه ای برای وردپرس خود هستید ،می توانید از افزونه گراویتی فرم ساز استفاده
نمایید ،این افزونه قابلیت ایجاد انواع فرم ها را داشته و به طور تخصصی برای وردپرس پیاده سازی شده است.
افزونه گراویتی فرم ( )Gravity formsبه صورت رایگان و غیر رایگان موجود است و تفاوتشان در این است که
نسخه رایگان پشتیبانی نداشته و باید نسخه های جدید را خودتان دانلود کنید اما نسخه ی غیر رایگان به طور
خودکار بروزرسانی شده و دریافت پشتیبانی دارد .پردانو نیز افزونه پرداخت گراویتی فرم را برای شما فراهم
ساخته و در آزمایشگاه پردانو قرار داده است.

پیش نیاز ها :
 )1افزونه اصلی  : Gravity Formsجهت نصب این افزونه به این آدرس مراجعه نمایید و با کلیک بر روی
 clone or downloadاین افزونه را دانلود و نصب نمایید.
 )2فارسی ساز گراویتی فرم  :فارسی ساز گراویتی فرم را از این آدرس دانلود و نصب کنید.

آموزش نصب افزونه پرداخت  Gravity Formsپردانو
 )1پس از نصب پیش نیاز های گفته شده افزونه پرداخت پردانو را از این آدرس دانلود کنید.
 )2جهت نصب افزونه پرداخت  Gravity Formsبه صورت زیر عمل کنید:
 )1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 )2-2سپس روی بارگذاری افزونه کلیک نمایید و فایل  zipافزونه فرم ساز گراویتی پردانو را بارگذاری کنید.

 )3-2روی هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

 )4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 )3پس از نصب افزونه پرداخت فرم ساز گراویتی پردانو باید تنظیمات مربوط را انجام دهیم برای این کار به
روش زیر اقدام نمایید.
 )1-3منوی سمت راست >> فرم ها >> تنظیمات >> درگاه پردانو

 )2-3پس از کلیک روی درگاه پردانو وارد تنظیمات پردانو می شوید.

 )1-2-3در این قسمت ابتدا تیک فعالسازی درگاه پردانو را بزنید.

 )2-2-3به 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)

 )3-2-3مجدد به بخش مدیریت وردپرس خود برگشته و  apiکپی شده را درفیلد  apiقرار دهید.
 )4-2-3عنوان هم عنوان درگاه می باشد که به صورت دیفالت پردانو نوشته شده است.
 )5-2-3روی ذخیره تنظیمات کلیک کنید.

 )3-3واحد پولی در پردانو تومان می باشد ،جهت تغییر واحد پولی گراویتی فرم به روش زیر عمل کنید :
 )1-3-3منوی سمت راست >> تنظیمات >> تنظیمات عمومی >> واحد پول
 )2-3-3پس از تغییر واحد پولی به تومان روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.

 )4-3جهت استفاده از درگاه پردانو باید یک فرم پرداخت نیز ایجاد نمایید .برای این کار به روش زیر عمل کنید.
 )1-4-3منوی سمت راست >> فرم ها >> افزودن جدید

 )2-4-3به عنوان مثال در قسمت عنوان "پرداخت حق عضویت" قرار داده ایم .توضیحات فرم را به دلخواه نوشته
و روی ایجاد فرم کلیک کنید.

 )3-4-3اکنون فیلدهایی برای فرم خود ایجاد نمایید.
 )1-3-4-3ابتدا دو متن خطی به عنوان نام و شماره تلفن همراه ایجاد کنید.

 )2-3-4-3در قسمت فیلدهای قیمت گذاری روی محصول کلیک کنید.

 )3-3-4-3حق عضویت را جایگزین نام محصول نمایید.
 )4-3-4-3نوع فیلد را محصول تکی قرار دهید ( اگر قصد دارید چندین پرداخت از این فرم صورت گیرد ،تعریف
شده توسط کاربر را قرار دهید)
 )5-3-4-3در آخر روی بروزرسانی فرم کلیک نمایید.

 )5-3از قسمت تنظیمات روی پردانو کلیک کنید.

 )1-5-3با کلیک روی افزودن فیلد جدید وارد پیکربندی درگاه پردانو شوید.

 )1-1-5-3ابتدا فرم حق عضویت را انتخاب کنید.
 )2-1-5-3در توضیحات پرداخت می توانید به دلخواه موارد توضیحی را ذکر کنید تا زمان پرداخت نشان داده
شود.
 )3-1-5-3در تنظیمات تاییدیه ها تیک تاییدیه پیش فرض بعد از پرداخت موفق را بزنید و در آخر ذخیره
نمایید.

 )6-3اکنون با کلیک روی نمایش ،فرم حق عضویت را مشاهده نمایید.

 )1-6-3پس از تکمیل فیلدهای نام و تلفن همراه تعداد پرداخت را ذکر کنید به عنوان مثال اگر می خواهید دو
حق عضویت را پرداخت نمایید مقدار را  2گذاشته و مبلغ به همان میزان تغییر می کند .با کلیک بر روی ارسال
به درگاه بانکی منتقل می شوید.

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

