درگاه پردانو  :راهنمای افزونه VIP & File Download

با افزونه  VIP & File Downloadمی توانید امکاناتی را به وبسایت خود بیافزایید .از جمله ی این امکانات را
در زیر اشاره کرده ایم :
 -1به کمک این افزونه می توانید تعداد نامحدودی از محصول با مبلغ مشخص را تعریف نمایید.
 -2هر تعداد دلخواه اشتراک ویژه برای کاربران خود تعیین نمایید تا کاربران با خرید آن بتوانند امکاناتی را
دسترسی داشته باشند.
 -3شما می توانید مشخص نمایید که کاربران با خرید اشتراک ویژه بتوانند در روز به صورت محدود یا نا محدود
فایل دانلود نمایند.
 -4شما می توانید به کاربرانی که عضو سایت نیستند اجازه ی دسترسی و پرداخت فایل ها را ندهید.
 -5شما می توانید لیست فروش های محصوالت خود را همراه با تعداد دانلود در روز را مشاهده نمایید.
 -6با این افزونه می توانید همزمان از قابلیت دانلود به ازای پرداخت و قابلیت دانلود به ازای حق اشتراک ویژه
استفاده نمایید.

راهنمای نصب و تنظیمات افزونه ی VIP & File Download
 -1ابتدا این افزونه را از این آدرس دانلود نمایید.
 -2جهت نصب این افزونه به صورت زیر عمل نمایید.
 1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 2-2سپس روی بارگذاری افزونه کلیک نمایید و فایل  zipافزونه  VIP & File Downloadرا بارگذاری کنید.

 3-2روی هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

 4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 -3پس از نصب افزونه در منوی سمت راست دو گزینه فروشگاه و اشتراک ویژه اضافه می شود.
 – 4برای اعمال تنظیمات درگاه پرداخت به صورت زیر عمل کنید.
 1-4منوی سمت راست >> اشتراک ویژه >> تنظیمات

 2-4اکنون صفحه ی زیر را مشاهده می کنید.

 1-2-4مرچنت کد درگاه خود را در فیلد مرچنت قرار دهید.

 1-1-2-4برای به دست آوردن مرچنت کد به به 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)

 2-2-4شما می توانید صفحه ای را برای بازگشت پس از تراکنش موفق تعیین نمایید و آدرس آن صفحه را در
فیلد آدرس بازگشتی قرار دهید.
 3-2-4می توانید پیامی را برای کاربرانی که  vipنیستند مشخص کنید تا برای آنان نمایش دهد.
 4-2-4در انتهای صفحه روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

 -5برای تنظیمات فروشگاه به صورت زیر عمل کنید.

 1-5اکنون صفحه ی زیر را مشاهده می کنید.

 1-5-5در این بخش شما می توانید مشخص نمایید پس از چند روز لینک ارسالی غیر فعال شود و یا لینک
دانلود پس از پرداخت به صورت مستقیم نشان داده شود.

 -6برای تعریف اشتراک ویژه به صورت زیر عمل نمایید.
 1-6منوی سمت راست >> اشتراک  >> vipاشتراک ها

 2-6در این صفحه می توانید اشتراک جدیدی را تعریف یا اشتراک های قبلی خود را ویرایش کنید .در تصویر
زیر می توانید صفحه اضافه کردن اشتراک را مشاهده نمایید.

 1-2-6یک عنوان و توضیحات مناسبی برای اشتراک خود در نظر بگیرید.
 2-2-6قیمت اشتراک و تعداد روز اشتراک خود را مشخص کنید.
 3-2-6برای هر اشتراک می توانید تعداد روزانه تعیین نمایید  .یعنی کاربر  vipشما در هر روز چه تعداد از
محصوالت شما را بتواند به صورت رایگان دانلود نماید .برای نامحدود نمودن اشتراک مقدار این گزینه را 1-
(منفی یک) وارد نمایید.
 -7برای تعریف کردن محصوالت خود به روش زیر عمل نمایید.
1-7منوی سمت راست >> فروشگاه >> محصوالت

 2-7نام و لینک محصول یا فایل خود و همچنین قیمت محصول را مشخص نمایید.
 3-7اکنون یک برگه جدیدی با عنوان اشتراک ویژه ایجاد نمایید و کد ][form_buy_vip descript=true
را در آن قرار دهید .

 -8اکنون در زمان ایجاد پست جدید می توانید با استفاده از دکمه های

و

محصوالت و مطالب

مخصوص کاربران  VIPرا درج نمایید .همچنین برای نمایش محصول با امکان فقط خرید آنالین از

استفاده

کنید .

 -9برای مشاهده شورتکدها می توانید به صورت زیر عمل کنید:
 1-9منوی سمت راست >> فروشگاه >> فروشگاه

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

