درگاه پردانو  :راهنمای افزونه پرداخت کاربران ویژه
اسکریپت انجمن ساز  vBulletinیکی از قدرتمندترین و مشهورترین سیستم های مدیریت تاالر گفتمان می
باشد که با نصب بسته ی فارسی ساز آن می توانید یک انجمن فارسی با امکانات فراوان راه اندازی نمایید.
ویبولتین فارسی با بهره گیری از از زبان برنامه نویسی  PHPو بانک اطالعاتی  MySQLطراحی شده و
پایدارترین نسخه ی آن نگارش  4است  .شما می توانید امکانات خاصی برای گروهی از کاربران خود تعیین
کنید و بابت آن امکانات از کاربر هزینه ی پرداخت دریافت نمایید  .پردانو افزونه ی پرداخت برای اشتراک های
پرداخت انجمن شما را تهیه کرده و به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است.

راهنمای نصب افزونه ی پرداخت پردانو
 )1ابتدا اسکریپت اصلی  vBulletinرا از وبسایتی معتبر دانلود و نصب نمایید.
 )2پکیج فارسی ساز انجمن ساز را دانلود و نصب کنید.
 )3افزونه ی پرداخت پردانو را از این آدرس دانلود و اکسترکت نمایید.
 )1-3محتویات پوشه ی  Uploadرا در همان پوشه ای که اسکریپت اصلی نصب شده است ،آپلود نمایید.
 )2-3در پنل مدیریت انجمن ساز ،فایل  product-pardano-api.XMLرا از مسیر زیر ایمپورت نمایید.
پالگین ها و محصوالت >> مدیریت محصوالت >> اضافه کردن محصول

 )4اکنون جهت اعمال تنظیمات مربوط به درگاه مسیر زیر را طی نمایید.
 )1-4پرداخت اشتراک ها >> مدیریت  Apiهای پرداخت

 )2-4با کلیک بر روی مدیریت  APIهای پرداخت صفحه ی زیر نمایش داده می شود.

 )3-4مقابل درگاه پردانو روی "برو" کلیک نمایید.

 )1-3-4یک عنوان برای درگاه پرداخت خود تعیین کرده و در فیلد عنوان قرار دهید.
 )2-3-4جهت فعالسازی درگاه روی "بله" کلیک نمایید.
 )3-3-4به 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)

 api )4-3-4کپی شده را در فیلد " "Pardano apiدرج نمایید.
 )5-3-4در فیلد  API Keyکلید  APIدریافتی خود را وارد کرده و در فیلد Currency Exchange Rate
عدد  1را درج کنید.

 )5جهت تست یک اشتراک ویژه به مبلغ  1000تومان ایجاد کرده ایم.
نکته)1توجه داشته باشید که در زمان ایجاد اشتراک ویژه مبلغ را به تومان وارد نمایید.
نکته )2در فیلد دالر آمریکا مبلغ را به تومان وارد نمایید.

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

