درگاه پردانو  :راهنمای افزونه restrict content pro

افزونه  Restrict Content Proیک افزونه ی بسیار پرکاربرد برای دسته بندی کاربران در وردپرس می باشد.
چنانچه شما قصد دارید گروهی از کاربران خود را در بخش ویژه قرار دهید و اقدام به فروش اشتراک ویژه vip
نمایید ،به کمک این افزونه می توانید بسته های ویژه کاربری به مدت محدود ،یک ماهه ،یک ساله در وبسایت
خود قرار دهید ،همچنین امکان مدیریت کاربران هر گروه  ،وجود درگاه های پرداخت ایرنای به صورت رایگان،
قابلیت تعریف کد های تخفیف و همچنین ارائه گزارشات کامل به شما ارائه می شود.
پردانو درگاه پرداخت اینترنتی مطمئن برای افزونه  Restrict Content Proرا فراهم کرده است و به صورت
کامال رایگان در بخش آزمایشگاه پردانو قرار داده است .پیش از شروع آموزش نصب افزونه پرداخت پردانو ابتدا
افزونه ی اصلی  Restrict Content Proرا دانلود و نصب نمایید.

آموزش نصب و تنظیمات افزونه پرداخت Restrict Content Pro
 )1ابتدا افزونه ی پرداخت  Restrict Content Proرا از این آدرس دانلود نمایید.
 )2جهت نصب افزونه پرداخت  Restrict Content Proبه صورت زیر عمل کنید:
 )1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 )2-2سپس روی بارگذاری افزونه کلیک نمایید و فایل  zipافزونه  Restrict Content Proپردانو را بارگذاری
کنید.

 )3-2روی هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

 )4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 )5-2پس از نصب افزونه جهت اعمال تنظیمات به روش زیر عمل کنید.

 )1-5-2منوی سمت راست >> عضویت  >> Vipپیکربندی

 )2-5-2در این بخش چند تب را مشاهده می کنید که جهت اعمال تنظیمات به تب پرداخت بروید.

 )1-2-5-2ابتدا واحد پول را روی تومان قرار دهید.
 )2-2-5-2از بخش فعال کردن درگاه بانکی پردانو را فعال نمایید.
 )3-2-5-2در پایین همین صفحه رفته تا تنظیمات درگاه پردانو را انجام دهید.

 )4-2-5-2به 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)

 )5-2-5-2مجدد به بخش مدیریت وردپرس خود برگشته و  apiکپی شده را در فیلد مرچنت درگاه پردانو قرار
دهید و در انتها روی ذخیره تنظیمات کلیک کنید.

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

