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 تپرداخ درگاه افزودنداشتن درگاه پرداخت مناسب است، این بار قصد داریم روش  های فروشگاهییکی از نیازهای سایت سالم،
درگاه را به شما آموزش دهیم، این افزونه همانند افزونه ووکامرس قابلیت افزودن  Easy Digital Downloads افزونه به پالزرین

ولی هر  دکننفرق می یکدیگربا در ظاهر کند هایی که این قابلیت را به وردپرس شما اضافه میباشد ولی افزونهرا دارا می پرداخت
 های شما است.دهند و آن ارتباط مطمئن و سریع برای تراکنشدو یک کار را انجام می

  

 وردپرس در Easy Digital Downloadsافزونه  به پالزرین پرداخت درگاه افزودنداستان 
وانید درگاه شما بت الکترونیکی اعتماد نمادو بدون نیاز به گرفتن کند که در کمترین زمان ممکن پال به شما کمک میافزونه زرین

ه شود که بپال به شما پیشنهاد داده میای هم در سایت زرینهمچنین امکانات ویژهپرداخت را به فروشگاه خود متصل کنید و 
 WebGate Easy Digital Download masterاستفاده کنید، در ادامه با امکانات افزونه  هاآنتوانید از نسبت استفاده خود می

 شوید.بیشتر آشنا می

 

 عبارت است از: WebGate Easy Digital Download masterافزونه امکانات ویژه 

 قابلیت استفاده برای وب گیت 
 زرین گیتبرای قابلیت استفاده  
 Easy Digital Downloadsپال به درگاه پرداخت زرین افزودن 
 فرضصورت پیشافزودن درگاه پرداخت بهقابلیت  
 دارای امکان پرداخت قبل از دانلود فایل 
 امنیت باال و سرعت در انجام تراکنش 

 

نصب و هستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  WebGate Easy Digital Download master افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس در Easy Digital Downloads افزونه به پالزرین پرداخت درگاه افزودن منظوربه این افزونهاندازی راه
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 Easy Digital Downloadsافزونه نصب 

 نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:برای 

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

از مخزن را  Easy Digital Downloadsافزونه را تایپ کنید و  Easy Digital Downloadsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالوردپرس پیدا کنید و سپس 

 
 

 

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

 Easy Digital Downloads افزونه نصببعد از وردپرس  در Easy Digital Downloads به پالزرین پرداخت درگاه افزودنبرای 
کنید، توجه کنید که در مخزن وردپرس این افزونه موجود را نصب  WebGate Easy Digital Download masterباید افزونه 

 در شهر وردپرس دانلود کنید. شدهدادهنیست و باید از سایت مربوطه آن را دانلود کنید و یا اینکه این افزونه را از لینک 

 را Easy Digital Downloadsآموزش  ندارید کامل آشنایی Easy Digital Downloads افزونه اندازی راه و نصب با که صورتی در
 .کنید مشاهده

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/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-easy-digital-downloads/
https://wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads/
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 WebGate Easy Digital Download masterنصب افزونه 

 طبق تصویر زیر اقدام کنید:توانید شما میبرای نصب این افزونه 

روی گزینه  از قسمت بارگذاری افزونه را از لینک زیر دریافت کنید و (WebGate Easy Digital Download master)افزونه 
Choose File  کنید. یساز فعالکلیک کنید و افزونه دانلود شده را انتخاب کنید و سپس نصب و 

 
 

 

 روی گزینه پیکربندی کلیک کنید. Downloads( بروید و از قسمت یدبار سابه نوار کناری ) 

 

http://shahrwp.com/wp-content/uploads/2017/12/Plugin-WebGate-Easy-Digital-Download-master-Shahrwp.zip
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 :یمسربرگ عمو

 تنظیمات زیر را انجام دهید: روی گزینه واحد ارزی کلیک کنید و 

 ایران تغییر دهیدریال  :واحد ارزی را به .1
 تغییر دهید 11-بعد ارزی را به: واحد عالمت نمایش موقعیت .2

 سپس روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.
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 های پرداخت:سربرگ درگاه

 های پرداخت کلیک کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید:در ادامه روی سربرگ درگاه

 فعال کنیدپال را های پرداخت، تیک گزینه زریناز قسمت درگاه .1
 پال را انتخاب کنیدگزینه زرین فرضپیش پرداخت درگاهاز قسمت کشویی  .2

 
پال دریافت کنید و در این فیلد وارد کنید و بعد از انجام این مراحل برای را از سایت زرین کد درگاهدر فیلد مرچنت کد،  .3

 ی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنیدذخیره تنظیمات رو
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 بندی:جمع

 
 

و سپس  Easy Digital Downloadsاست افزونه نیاز  Easy Digital Downloadsپال به فروشگاه برای اضافه کردن درگاه زرین
 درگاه پرداخترا نصب کنید و در ادامه تنظیمات پیکربندی را انجام دهید تا  WebGate Easy Digital Download masterافزونه 

خود  اروککسبپال به فروشگاه شما اضافه شود تا بتوانید از این افزونه بسیار کارآمد در کنار یک درگاه سریع و امن به زرین
که نیاز است مراحلی را برای  (https://www.zarinpal.comبینید )پال را میبپردازید. در تصویر باال صفحه اصلی سایت زرین

 وارد کنید. Easy Digital Downloadsود را دریافت کنید و در افزونه بگذرانید سپس مرچنت کد خ نامثبت

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-easy-digital/

