درگاه پرداخت بانک ملی برای افزونه عضویت ویژه حرفه ای PRO-VIP

نکات نصب افزونه

ابتدا وارد پنل کاربری وردپرس شده و از منوی سمت راست در قسمت زیر منوی افزونه ها بر روی افزودن کلیک میکنیم

سپس در این قسمت در قسمت باال بر روی لینک بارگذاری افونه کلیک کرده و افزونه را بارگذاری میکنیم و بر روی دکمه
نصب کلیک میکنیم

و به این ترتیب منتظر میمانیم افزونه نصب شود.
بعد از پایان نصب  ,افزون ه به منو اضافه خواهد شد و میتوان تنظیمات الزم را در قسمت های مختلف انجام داد.

در قسمت تنظیمات در پرو-وی آی پی رفته و در تب منو باال روی منو درگاه پرداخت کلیک کرده و درگاه بانک ملی را فعال
میکنید و در قسمت تنظیمات شماره پذیرنده ( )MERCHANT_IDو شماره ترمینال ( )TERMINAL_IDو کلید تراکنش
( )TERMINAL_KEYرا وارد نموده و سپس تنظیمات را ذخیره می نمایید

لیست امکانات افزونه



مدیریت کامل فایلها از وردپرس با قابلیت تعریف دستهبندی ٬برچسبها ٬تصویر شاخص و… برای فایلها



قابلیت تعریف قالبهای دلخواه (مانند افزونههای ووکامرس ٬بادیپرس و…)



پشتیبانی از افزونههای جانبی



قابلیت ارسالSMS



دارای قابلیتAPI



قابلیت فروش تکی فایل



قابلیت فروش بدون ثبت نام کاربر و ایجاد لینک های دانلود مدتدار



قابلیت فروش فایل در قالب اکانتهای زمانی و سطحهای دلخواه



قابلیت تعریف اکانت با تعریف نام اکانت ٬مقدار اعتبار اکانت (به روز) و هزینه اکانت



قابلیت تعریف سطحهای دلخواه



ثبت و نمایش تمام اطالعات مربوط به پرداختها



قابلیت ساخت کلید پیگیری و جستجوی پرداختها براساس کلید پیگیری



دارای فرم پرداخت دلخواه



قابلیت ویرایش گروهی اکانتهای ویآیپی



کاهش یا افزایش اکانتها



تعریف مقدار براساس ثانیه ٬دقیقه ٬ساعت ٬روز ٬هفته



انتخاب چند سطح به صورت همزمان



ویرایش فقط کاربرانی که قبل یا بعد از تاریخ مشخصی ثبت نام کردهاند



ویرایش کاربرانی که اکانتشان را قبل یا بعد از تاریخ مشخصی خریداری کردهاند



اضافه کردن ستون ویآیپی به جدول کاربران وردپرس با نمایش اطالعات کامل ویآیپی در تولتیپ



ویرایش تکی کاربر



قابلیت تعریف چند سطح مختلف به صورت سطحهای پیشفرض ویآیپی



ارسال ایمیل هنگام خرید و تعریف قالب و متن دلخواه برای ایمیلها



فیلتر نوشتهها در وردپرس برای کاربران ویآیپی



نمایش متاباکس فیلتر نوشته در پست تایپ های دلخواه



و…

