درگاه پردانو  :راهنمای افزونه پرستاشاپ

پرستاشاپ یکی از محبوب ترین و قدرتمندترین فروشگاه سازهای موجود می باشد که از کدهای  phpتشکیل
شده است .چنانچه شما قصد راه اندازی یک وبسایت فروشگاهی را دارید ،پرستاشاپ با امکانات خود می تواند
گزینه ی بسیار خوبی برای فروشگاه شما باشد .پردانو نیز افزونه ی پرداخت برای فروشگاه ساز پرستاشاپ را
فراهم آورده تا مشکلی در پرداخت آنالین نداشته باشید.

راهنمای نصب افزونه ی پرستاشاپ پردانو
 )1افزونه ی پرداخت پرستاشاپ پردانو را دانلود نمایید.
 )2به بخش مدیریت پرستاشاپ خود رفته و از منوی سمت راست >> ماژول ها >> ماژول ها و سرویس ها روی
افزودن یک ماژول جدید کلیک نمایید.

 )3روی انتخاب فایل کلیک کرده و فایل دانلود شده ی افزونه ی پرداخت پرستاشاپ را به صورت  zipدر این
قسمت بارگذاری کنید.

 )4پس از زمانی که پیغام "ماژول با موفقیت دانلود شد" را مشاهده کردید در فهرست ماژول ها قسمت پرداخت
ها و درگاه ها رفته و فیلترکن را روی ماژول های نصب نشده قرار دهید تا افزونه ی پرداخت پردانو را به راحتی
پیدا کنید.

 )1-4پس از پیدا کردن ماژول پرداخت پردانو روی نصب کلیک نمایید.

 )5پس از نصب ماژول پردانو به پیکربندی افزونه می رسید.
 )6اکنون به حساب کاربری پردانوی خود رجوع کنید و از منوی سمت راست >> درگاه ها >> درگاه های
عادی /درگا ه های اختصاصی  apiدرگاه مورد نظر خود را کپی نمایید ( .به  apiمرچنت کد یا شناسه درگاه
نیز گفته می شود.

 api )7یا شناسه درگاه خود را در داخل کادر مربوطه وارد کرده و در آخر روی ذخیره کلیک نمایید.

 )8واحد پول در پردانو تومان می باشد ،اما واحد ریال را از داخل پرستاشاپ خود حذف نکنید .جهت تعریف
واحد تومان به روش زیر اقدام کنید:
)1-8منوی سمت راست بومی سازی >> ارزها

 )2-8در باالی صفحه روی افزودن واحد پول جدید کلیک نمایید.

 )3-8مقادیر را مانند تصویر زیر وارد نمایید و ذخیره کنید.

 )9اکنون از منوی بومی سازی >> بومی سازی  ،واحد پول پیش فرض را روی تومان قرار دهید و ذخیره نمایید.

 )10اکنون می بایست نرخ تبدیل ریال را روی  10قرار دهید .برای اینکار به صورت زیر اقدام کنید.
 )1-10بومی سازی >> ارزها

 )2-10در قسمت ارزها سطر ریال روی ویرایش کلیک نمایید.

 )3-10نرخ تبدیل را روی  10قرار دهید و ذخیره کنید.

 )11اکنون حافظه موقت پرستاشاپ خود را پاک کنید .به صورت زیر اقدام کنید:

 )1-11منوی سمت راست >> پارامترهای پیشرفته >> کارایی

 )2-11در باالی صفحه روی پاک کردن حافظه موقت کلیک کنید.

 )3-11کش مرورگر خود را خالی کنید.
 )12از منوی سمت راست >> ارسال >> تنظیمات ،هزینه جابه جایی را روی  0.1قرار داده و ذخیره نمایید.

اکنون شما یک فروشگاه با درگاه پرداخت آنالین مطمئن در اختیار دارید و می توانید با خیال راحت خدمات
خود را ارائه دهید.

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

