درگاه پردانو  :راهنمای افزونه pro vip

افزونه  pro vipنسبتاً کاملترین افزونه ی عضویت ویژه برای فروش فایل از طریق وردپرس می باشد .اگر قصد
راه اندازی وبسایتی با عضویت ویژه را دارید می توانید با نصب این افزونه بازه های زمانی را با قیمت های دلخواه
به عنوان اشتراک ویژه در وبسایت خود قرار دهید  .برای مثال اشتراک  ۱ماهه  ۳هزار تومان ،اشتراک  ۳ماهه ۷
هزار تومان و … پس از معرفی این بخش باید محتوایی را که می خواهید در برگیرنده ی اشتراک ویژه باشد
معرفی کنید.

نکته ی حائز اهمیت  :این افزونه با پالگین  Easy Digital Downloadsدارای تداخل هست و این دو
پالگین همزمان نمی توانند در وردپرس نصب باشند.

پیش از شروع راهنما ابتدا افزونه ی اصلی  Pro Vipرا از این آدرس دانلود و نصب نمایید.
راهنمای نصب افزونه ی پرداخت Pro Vip
 )۱پس از فعالسازی افزونه ی اصلی ،افزونه ی پرداخت  Pro Vipپردانو را از این آدرس دانلود نمایید.
 )2جهت نصب افزونه ی پرداخت به صورت زیر عمل کنید.
 )۱-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 )2-2سپس روی بارگذاری فایل کلیک کرده و فایل  zipافزونه پرداخت  Pro Vipپردانو را بارگذاری کنید.

 )۳-2روی "هم اکنون نصب کن" کلیک نمایید.

 )4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 )۳پس از فعالسازی افزونه در منوی سمت راست گزینه ی پرو -وی آی پی اضافه می شود .جهت اعمال
تنظیمات به صورت زیر عمل نمایید.
 )۱-۳منوی سمت راست >> پرو -وی آی پی >> تنظیمات

 )2-۳بعد از کلیک روی تنظیمات  9تب را مشاهده می کنید که از این  9تب وارد تب عمومی شوید.

 )۳-۳در پایین همین صفحه به قسمت تنظیمات ارز رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید.
 )۱-۳-۳ارز پیش فرض را روی تومان ایران قرار دهید.

 )2-۳-۳موقعیت ارز را به چپ با فاصله تغییر دهید.
 )۳-۳-۳تعداد اعشار را صفر کنید.
 )4-۳-۳در انتها روی ذخیره تنظیمات کلیک نمایید.

 )4جهت تنظیمات درگاه پردانو به روش زیر عمل نمایید.
 )۱-4منوی سمت راست >> پرو -وی آی پی >> تنظیمات >> تب درگاه پرداخت

 )2-4در این قسمت با زدن تیک فعال ،فعالسازی درگاه پردانو را انجام دهید.
 )۳-4روی تنظیمات کلیک نمایید.

 )4-4به 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)

 api )5-4کپی شده را در فیلد مربوطه  pastکنید و در آخر روی ذخیره تنظیمات کلیک نمایید.
 )5اکنون تنظیمات مربوط به درگاه پرداخت پردانو به اتمام رسیده و شما می توانید اشتراک های خود را ایجاد
نمایید.

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

