درگاه پردانو  :راهنمای افزونه  opencartنسخه 2.3

اپن کارت یک سیستم فروشگاه ساز قدرتمند و پرکاربرد موجود می باشد که به کمک آن می توانید یک فروشگاه
اینترنتی منحصر به فرد و کاملی را ایجاد نمایید و از آن در کار و تجارت خود در اینترنت استفاده کنید .این
فروشگاز ساز به دلیل داشتن ویژگی های فوق العاده و سئوی قدرتمند یکی پرطرفدارترین فروشگاه سازها به شمار
می رود .هر فروشگاه اینترنتی به یک درگاه پرداخت مطمئن نیاز دارد تا مشتری بتواند به راحتی مبلغ هر محصول
را به صورت اینترنتی پرداخت نماید ،بنابراین پردانو درگاه پرداخت اینترنتی برای فروشگاه ساز اپن کارت را تهیه
کرده و افراد می توانند به صورت کامل رایگان افزونه ی آن را از آزمایشگاه پردانو دانلود و نصب نمایند.

راهنمای نصب افزونه اپن کارت نسخه 2.3
 )1ابتدا افزونه ی پرداخت نسخه  2.3را از این آدرس دانلود نمایید.
 )2فایل زیپ دانلود شده را بر روی سرور هاست خود درهمان پوشه ای که اپن کارت اصلی را نصب کرده اید آپلود
و  Extractنمایید.
 )3پس از آپلود فایل زیپ افزونه پرداخت ،به پیشخوان اپن کارت خود مراجعه کرده و جهت انجام تنظیمات به
روش زیر عمل نمایید.
 )1-3منوی سمت راست >> افزونه ها

 )2-3در لیست افزونه ها نوع افزونه را روی پرداخت ها قرار دهید تا افزونه های پرداخت نمایش داده شود.

 )3-3افزونه ی پرداخت پردانو را از میان افزونه ها پیدا کرده و روی نصب کلیک نمایید.

 )4-3پس از نصب افزونه ی پرداخت پردانو روی دکمه ی ویرایش کلیک نمایید.

 )5-3با کلیک بر روی ویرایش صفحه ی تنظیم درگاه نمایش داده می شود.

 )1-5-3به پنل کاربری خود در پردانو مراجعه کنید و از منوی سمت راست >> درگاه ها >> لیست درگاه ها
 apiدرگاه مورد نظر خود را کپی نمایید ( .به  apiمرچنت کد یا شناسه درگاه نیز گفته می شود)

 )2-5-3مجدد به بخش مدیریت اپن کارت خود رجوع کرده و  apiکپی شده را در فیلد " شناسه درگاه " قرار
دهید.
 )3-5-3وضعیت افزونه را از غیر فعال به فعال تغییر دهید.
 )4-5-3در نهایت روی ذخیره کلیک نمایید.

اکنون فروشگاه شما به یک درگاه پرداخت امن متصل است و مشتریان با خیالی آسوده می توانند از فروشگاه
اینترنتی شما پرداخت آنالین انجام دهند.

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

