درگاه پردانو  :راهنمای افزونه woocommerce

وردپرس ( )Wordpressیک سیستم مدیریت محتوا برای وبالگها و وبسایتها می باشد که برای راه اندازی یک
فروشگاه قدرتمند جهت فروش کاال یا فایل های دانلودی به یکی از افزونه های فروشگاه ساز نیاز دارد .ووکامرس
)(woocommerceیکی از بهترین و کارآمدترین افزونه های فروشگاه ساز تحت وردپرس است که به شما این
امکان را می دهد تا با خیالی راحت هر محصول دلخواهی را به فروش برسانید .یک فروشگاه کامل و قدرتمند
مسلماً به یک درگاه پرداخت آنالین مطمئن نیز نیاز دارد ،پردانو این امکان را برای شما فراهم ساخته و افزونه ی
پرداخت ووکامرس را برای شما عزیزان تهیه کرده است.
پیش از شروع راهنمای نصب افزونه پرداخت پردانو ابتدا آخرین نسخه افزونه فروشگاه ساز ووکامرس و فارسی
ساز آن را از این آدرس دانلود و نصب نمایید .توجه داشته باشید که ابتدا افزونه اصلی ووکامرس سپس فارسی
ساز آن را نصب کنید.

راهنمای نصب افزونه ووکامرس پردانو
 )1پس از نصب پیش نیاز های گفته شده افزونه پرداخت ووکامرس پردانو را از این آدرس دانلود نمایید.
 )2جهت نصب افزونه پرداخت ووکامرس به صورت زیر عمل کنید:
 )1-2منوی سمت راست >> افزونه ها >> افزودن

 )2-2سپس روی بارگذاری افزونه کلیک نمایید و فایل  zipافزونه ووکامرس پردانو بارگذاری کنید.

 )3-2روی هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

 )4-2روی فعال کردن افزونه کلیک کنید.

 )3پس از نصب افزونه ی پرداخت ووکامرس پردانو می بایست تنظیمات الزم را انجام دهید .جهت اعمال این
تنظیمات به روش زیر عمل کنید.
 )1-3منوی سمت راست >> ووکامرس >> پیکربندی

 )2-3در این بخش به قسمت تسویه حساب رفته و روی پردانو کلیک نمایید.

 )3-3اکنون به تنظیمات درگاه پرداخت پردانو می رسید.

 )1-3-3ابتدا برای اینکه امکان پرداخت کاربران از طریق درگاه پردانو فعال شود ،تیک فعال سازی درگاه پردانو
را بزنید.
 )2-3-3به 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)

 )3-3-3مجدد به بخش مدیریت وردپرس خود برگشته و  apiکپی شده را در  apiدرگاه قرار دهید.
 )4-3-3زمان پرداخت و انتخاب درگاه عنوانی نمایش داده می شود ،شما می توانید این عنوان را تغییر دهید.
 )5-3-3پس از انتخاب درگاه توسط کاربر توضیحاتی نشان داده میشود که شما می توانید این توضیحات را به
دلخواه تغییر دهید.
 )6-3-3شما می توانید صفحه ای را آماده نمایید تا پس از انجام تراکنش ناموفق توسط کاربر این صفحه نشان
داده شود .و این صفحه را در قسمت آدرس بازگشت قرار دهید.
در پایان روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

 )4واحد پول در پردانو تومان می باشد بنابراین جهت تغییر واحد پولی در ووکامرس به روش زیر اقدام کنید.
 )1-4منوی سمت راست >> ووکامرس >> پیکربندی >> همگانی

 )2-4در پایین همین صفحه پیکربندی واحد پولی قرار دارد .

 )1-2-4در این بخش واحد پولی را روی تومان و محل واحد مالی را روی راست با فاصله قرار دهید( .محل واحد
مالی برای تومان و ریال راست با فاصله می باشد).
 )2-2-4پس از انجام تمامی تنظیمات مانند تصویر روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.
اکنون شما یک فروشگاه قدرتمند با درگاه پرداخت آنالین مطمئن دارید و می توانید هم اکنون فروش آنالین
محصوالت خود را شروع نمایید.

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

