درگاه پردانو  :راهنمای افزونه myCRED

افزونه اعتبار من ( ) my credقابل استفاده در وردپرس و ووکامرس می باشد .این افزونه به سایت شما این
امکان را داده تا بتوانید بعضی از صفحات و پست های خود را محدود به عده ای نمایید و در ازای آن از کاربران
امتیاز طلب کنید .شما می توانید در وبسایت خود بر اساس نوع فعالیت های کاربران به آنان امتیاز دهید تا آنان
با استفاده از این امتیازها بتوانند خدماتی برتر دریافت نمایند .پردانو افزونه پرداخت  my credرا تهیه کرده و
در اختیار شما قرار داده است.
پیش از شروع راهنمای نصب افزونه  mycredافزونه ی اصلی را از این آدرس دانلود و نصب نمایید.
راهنمای نصب افزونه پرداخت  mycredپردانو
 )1پس از نصب پیش نیاز های گفته شده افزونه پرداخت پردانو را از این آدرس دانلود نمایید.
 )2جهت نصب افزونه پرداخت  mycredبه صورت زیر عمل کنید:
 )1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 )2-2سپس روی بارگذاری افزونه کلیک نمایید و فایل  zipافزونه  MyCredپردانو را بارگذاری کنید.

 )3-2روی هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

 )4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 )3اکنون در منوی سمت راست وردپرس شما گزینه ی امتیازها اضافه شده است که باید از روش زیر دو افزونه
ی جانبی را فعال نمایید .برای اینکار به روش زیر عمل کنید.
 )1-3منوی سمت راست >> امتیازها >> Add-ons

 )2-3افزونه ی  buy CREDو افزونه ی  Gatewayرا فعال کرده و صفحه را رفرش نمایید.
 )3-3پس از فعالسازی افزونه های جانبی یک گزینه ی دیگر با عنوان  Payment Gatewaysاضافه می شود
و باید جهت اعمال تنظیمات درگاه پردانو به روش زیر عمل کنید.
 )1-3-3منوی سمت راست >> امتیازها >> pardano >> Payment Gateways

 )2-3-3با کلیک روی  pardanoوارد تنظیمات درگاه پردانو می شوید.

 )1-2-3-3ابتدا تیک مربوط به فعالسازی درگاه را بزنید.

 )2-2-3-3به 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)

 )3-2-3-3مجدد به بخش مدیریت وردپرس خود برگشته و  apiکپی شده را در فیلد  APIقرار دهید.
 )4-2-3-3می توانید مبلغی را برای هر یک امتیاز مشخص نمایید.
 )5-2-3-3فیلد آخر را روی  IranianTomanقرار داده و روی به روزرسانی تغییرات کلیک نمایید.

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

