درگاه پردانو  :راهنمای افزونه RSFORM
جومال یک سیستم مدیریت محتوای متن باز بوده که به دلیل سادگی موجب محبوبیت افراد شده است .کار با
جومال نیاز به دانش برنامه نویسی خاصی ندارد اما فریم ورک جومال بستر مناسبی را برای توسعه دهندگان نیز
فراهم می کند که موجب شده هزاران افزونه برای توسعه امکانات آن ساخته شود .جومال بومی سازی شده و با
زبان فارسی کامال سازگار است.
کامپوننت  RSFormیکی از قدرتمندترین سیستم های مدیریت و ایجاد فرم تحت وب برای جومال می باشد.
این کامپوننت قابلیت باالیی در ایجاد ،چینش و توسعه ی کاری و فنی دارد .بطوری که اگر شما قصد طراحی
یک فرم یک فیلدی تا فرم چندین و چند صد فیلدی با حالت های چندگانه برای یک پرتال بزرگ سازمانی و
کشوری و بین المللی را داشته باشید می توانید از این کامپوننت بهره گیری فرمایید.

پیش نیازهای نصب افزونه ی پرداخت RSForm
 -1ابتدا کامپوننت اصلی  RSForm Proرا از سایت اصلی جومال دانلود و روی جومال نصب نمایید.
 -2حتما باید  Payment Packageرا از سایت اصلی جومال خریداری و نصب نمایید در غیر این صورت هیچ
درگاه پرداختی قابل نصب نبوده و تنظیمات قابل مشاهده نمی باشد.

راهنمای نصب و تنظیم افزونه ی پرداخت RSForm
 -1پس از نصب پیش نیازهای گفته شده افزونه ی پرداخت  RSFormرا از لینک زیر دانلود نمایید.
 -2اکنون به پیشخوان مدیریت جومال رفته و از طریق منوی زیر فایل نصبی افزونه ی پرداخت را آپلود نمایید.
 1-2افزونه ها >> مدیریت افزونه ها >> نصب

 -3پس از نصب افزونه جهت فعالسازی به منوی زیر رفته و  pardanoرا جستجو نمایید.
 1-3افزونه ها >> مدیریت پالگین ها

 -4جهت اعمال تنظیمات درگاه به روش زیر عمل نمایید
 1-4کامپوننت ها >>  >> RSFormپیکربندی

 2-4صفحه ی زیر را مشاهده می کنید.

 3-4اکنون روی گزینه ی  Paymentکلیک نمایید.

 1-3-4در فیلد اول سمبلی برای واحد پرداخت درج نمایید.
 4-4روی  pardanoکلیک نمایید.

 1-4-4به 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)

مجدد به بخش مدیریت جومال رجوع کرده و  apiکپی شده را در فیلد  Pardano APIقرار دهید سپس روی
ذخیره و بستن کلیک نمایید.
 -5اکنون صفحه ی زیر را مشاهده می کنید.

 -6از منوی مدیریت فرم ها می توانید فرم دلخواه را ایجاد نمایید و درگاه پردانو را قرار دهید .
 1-6به عنوان مثال یک فرم ساده رو در نظر بگیرید .زمانیکه درگاه پرداخت را نصب نمایید در قسمت سمت
راست پایین صفحه منوی  paymentافزوده می شود.

 2-6روی  payment pardanoکلیک کرده و پس از تکمیل فیلدها روی  Updateکلیک نمایید.

 3-6سپس روی  Choose Paymentکلیک کرده و پس از تکمیل فیلدها روی  Updateکلیک نمایید.

توجه داشته باشید دکمه ی  Submitو انتخاب درگاه و درگاه حتما باید به ترتیب زیر قرار بگیرد در غیر این
صورت درگاه به درستی عمل نخواهد کرد.

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

