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در ا هو جمع آن شدهانتخابتعداد محصوالت  اینترنتی نمایش یوکارهاکسببرای فروش بیشتر در وثر مهای هایکی از ر سالم،
اضافه کنید تا  یدسبد خر  بانامای به سایت خود زبانه WooCommerce Cart Tab افزونهتوانید در ما میش، است سبد خرید

ریداری را خ شدهاضافهبدون هیچ شک و تردیدی محصوالت ها مشتری لیست خرید خود را ببیند و در صورت تمایل و برآورد قیمت
 .کنددر امر فروش محصوالت اینترنتی یاری می شمارااست که  وکامرسو هایهافزون از دیگراین افزونه یکی  ،کند

 

 WooCommerceافزونه  با وردپرس فروشگاه به یدسبد خر  انهزب افزودنآموزش داستان 
Cart Tab 
ضعیت نمایش و رایبکه بیشتر کنند به فروشگاه وردپرسی خود اضافه میای بانهزای برای جذب مشتری حرفههای خیلی از سایت

عالوه بر این مشتری  ندکاحساس امنیت  خود در خرید شود مشترین کار باعث می، ایاست و همچنین مجموع قیمت محصوالت
برای  ،اضافه کندخود  یدسبد خر به را دیگر محصوالتی خود  تا بتواند به نسبت قدرت خرید کندشاهده میمها را مجموع قیمت

یژه د، برای دیدن امکانات واین افزونه کاربردی را از دست ندهی به وردپرس خود اضافه کنیدرا  ایاینکه بتوانید چنین زبانه حرفه
 .با ما همراه باشیداستفاده از این افزونه حوه نو 

 

 عبارت است از: WooCommerce Cart Tab افزونهامکانات ویژه 

 رابط کاربری آسان 
 یدسبد خر تغییر رنگ آیکون ابلیت ق 
 یدسبد خر زمینه نوشته و قابلیت تغییر رنگ پسدارای  
 های ووکامرسیکامل با دیگر فروشگاهسازگاری  
 در سایت یدسبد خر تغییر مکان قابلیت  

 

سبد اضافه کردن نصب و هستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  WooCommerce Cart Tab افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 در وردپرس ... به فروشگاه ووکامرسی یدخر 
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 WooCommerce Cart Tab افزونهنصب 

 نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید: برای

ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، یا از قسمت افزونه .1
 افزونه را بارگذاری کنید.

را نصب و  WooCommerce Cart Tab افزونهرا تایپ کنید و  WooCommerce Cart Tabیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. سپس فعال

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونه توانیددارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-cart-tab/
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 سازییارشسفکلیک کنید تا به قسمت  سازییسفارشدر قسمت نمایش روی گزینه  (سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
Cart Tab .بروید 

 
 

 

 این افزونه عبارت است از:تنظیمات 

1. Position:  شودما به سمت راست یا چپ تصویر جابجا میش یدسبد خر با تغییر دادن این قسمت لیست 
2. Background color: تغییر خواهد کرد یدسبد خر ه نوشته و زمینتغییر رنگ این قسمت پس با 
3. Icon color: کرد شما تغییر خواهد یدسبد خر تغییر رنگ این قسمت آیکون  با 

است، بعد از تنظیمات این قسمت  شدهاضافهبه فروشگاه شما  یدسبد خر کنید طور که در تصویر زیر مشاهده میهمان
 نید تا تنظیمات شما ذخیره شود.روی گزینه ذخیره و انتشار کلیک ک
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http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1/

