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ازبیشترین اتفاقایت که در بازدید کاربران از سایت اتفاق یم افتد این هست که سبد ییک 

خرید خود را نیمه کاره رها یم کنند دراین مقاله به شما اموزش داده میشه که چگونه در 
فروشگاه اینترنیت خود که با ووکامرس پیاده سازی شده به کاربراین که سبد خرید خود را 

کاره رها کردند در بازه زماین های مختلف ایمیل ارسال شود و این در سایت شما نیمه 
 گونه کاربران سایت شما میتوانند محصویل را که در گذشته نخریدند خریداری کنند.

 

داستان آموزش ارسال ایمیل به کاربراین که سبد خرید خود را رها 

 کرده اند 

 :WooCommerce UserFollowUPامکانات افزونه 

 بودن : با انجام تنظیمات اولیه افزونه به صورت خودکار کار میکنه. اتوماتیک

 گزارش محصوالت: گزارش های مختلف از محصوالت کاربران

 چک رسید: دریافت یپ پال ودریافت روش پرداخت دیگرو ...

 و امکانات دیگر

 

رویم.یمنصب افزونه  سراغبرای راه اندازی افزونه به   

 

    :woocommerce  userfollowup نصب افزونه   

 

 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:
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ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، افزونه را یا از قسمت افزونه .1
 بارگذاری کنید.

 را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال سازی کنید.woocammerce userfollowupیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 
 
 

 

 
 
 

 درصورتیکه با نصب کردن افزونه در وردپرس مشکلی دار ید میتوانید آموزش نصب افزونه را مشاهده کنید.

یم به تنظیمات افزونه :پس از نصب افزونه از طریق زیر میتوانیم دسترسی پیدا کن  

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/
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 خب! حاال قسمت تنظیمات افزونه که شامل دو بخش هست رو مورد بررسی قرار می دهیم.

       : wordpress events تنظیمات قسمت    

 
 

 :You need to have a valid UserFollowUp tracking ID. Example: 21 is the tracking ID for the code 
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ما میگه که شما نیار به یک ای دی یا شناسه ردیایب دارید به عنوان مثال درقسمت باال به 

:21  

 Tracking ID: کد ایدی یا ردیایب خود را وارد کنید.

 

 Identify )هویت(
 

  Identify authenticated users: شناسایی کاربران تایید شده
:پیگیری رویداد های ورود  Track login events 

  

 

(ثبت) Registration 
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 Track 'Sign up' page view: پیگیری ثبت نام

یرویدادثبت نام پیگیر : Track registration event 

 General tracking: ردیایب عمویم

: نمایش پست برگه  Post/page views  

:لینک کلیک در پست یا برگه ها  Links clicks in post/pages 

:کلیک لینک در نظرات   Links clicks in comments 

: کلیک دکمه های اجتماعی )فیس بوک .توییتر(  Social buttons clicks (Facebook, Twitter) 
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)نظرات(  Comments 
 Track comment submission:پیگیری ارسال نظر

 

    save changes را انتخاب میکنیم تا تنظیمات ما ذخیره شود
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 رویدادهای ووکامرس

محصول ساده اضافه شده به سبد خرید:    Simple product added to cart 

: محصول گروهی اضافه شده به سبد خرید   Grouped product added to cart 

: محصول متغیر اضافه شده به سبد خرید   Variable product added to cart  

: محصول خارجی به سبد خرید اضافه شده است   External product added to cart 

: فرم جستجو محصوالت   Get product search form 

: تنها محصول مشاهده شده   Single product viewed 

: خالصه مشخصات محصول مشاهده شده   Single product summary viewed 
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شد : صفحه "تشکر از شما" مشاهده   'Thank you' page viewed 

سبد خرید : سبد تخفیف پس از مالیات   Cart discount after tax fixed cart 

: تخفیف سبد خرید پس از درصد مالیات   Cart discount after tax percent 

: تخفیف محصول پس از پرداخت مالیات سبد خرید   Product discount after tax fixed cart 

درصد مالیات کسر: تخفیف محصول پس از    Product discount after tax percent 

: وضعیت لغو شده   Order status cancelled 

: وضعیت تکمیل شده   Order status completed 

: وضعيت سفارش شکست خورد   Order status failed 

: وضعیت سفارش در حالت تعلیق   Order status on-hold 
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وضعیت در انتظار   Order status pending 

: پردازش وضعیت سفارش   Order status processing 

: وضعیت سفارش بازپرداخت   Order status refunded 

:دریافت مستقیم انتقال بانیک  Receipt Direct Bank Transfer 

:رسید  Receipt Cheque 

:دریافت یپ بال  Receipt paypal 

:روش پرداخت دیگر  Receipt other payment method 

:تشکر انتقال مستقیم به بانک  'Thankyou' Direct Bank Transfer 

:تشکر وبرریس  'Thankyou' Cheque 
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:تشکر یپ پال  'Thankyou' PayPal 

:تشکر و روش های پرداخت دیگر  'Thankyou' other payment method 

:افزودن سفارش متا  Add order item meta 

:افزودن به سبد خرید  Add to cart 

بعد از مقدار کاالی مورد نظر: به روزرساین   After cart item quantity update 

: پس از تأیید درسیت  پرداخت   After checkout validation 

: کوپن کاربردی   Applied coupon 

: محاسبه کل   Calculate totals 

: محاسبه حمل و نقل   Calculated shipping 
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: سبد تخلیه شده   Cart emptied 

خرید از جلسه بارگیری شدهسبد  :   Cart loaded from session 

سبد خرید به روز شد :   Cart updated 

موارد سبد خرید را چک کنید :   Check cart items 

تأیید :   Checkout init 

سفارش برریس شده :   Checkout order processed 

فرآیند پرداخت :   Checkout process 

اختبه روزرساین سفارش پرد :   Checkout update order meta 

به روزرساین پرداخت کاربر متا :   Checkout update user meta 

کوپن بارگیری شده :   Coupon loaded 
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تنظیم مجدد رمز عبور مشتری :   Customer reset password 

روش حمل و نقل  :  Load shipping methods 

سهام پایین :   Low stock 

جدیدتوجه مشتری  :   New customer note 

ترتیب جدید :   New order 

بدون سهام :   No stock 

وضعیت سفارش تغییر کرد :   Order status changed 

پرداخت کامل :   Payment complete 

محصول در عقب :   Product on backorder 

پرس و جو محصول :   Product query 
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وضعیت موجودی محصول :   Product set stock status 

تنظیم مجدد اعالن رمز عبور :   Reset password notification 

رزومه سفارش :   Resume order 

این حمل و نقل :   Shipping init 

روش حمل و نقل انتخاب شده :   Shipping method chosen 

پیگیری سفارش:    Track order 

مشاهده سفارش :   View order 

 Ajax: Ajax added to cart به سبد خرید اضافه شد

 Cancelled order :سفارش لغو شده 

برریس سفارش پرداخت :   Checkout order review 
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نظرسنجی سفارش پرداخت:بروز رساین    Checkout update order review 

ایجاد تنوع در محصول :   Create product variation 

مشتری ایجاد شده :   Created customer 

رمز عبور مشتری :تغییر   Customer change password 

ذخیره آدرس مشتری :   Customer save address 

حذف مورد سفارش :   Delete order item 

دانلود محصول :   Download product 

مورد جدید :   New order item 

ترتیب  دوباره :   Ordered again 

کاهش سهام سفارش :   Reduce order stock 
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باازگرداندن سهام سفارش :   Restore order stock 

 سپس تنظیمات را ذخیره یم کنیم 

 

که باعث فروش بیشتر محصوالت شما  ووکامریس برای فروشگاه شماجمع بندی : افزونه 

ن ها کرده اند ارتباط برقرار یم کند برای آیم شود و با کساین که سبد خرید خود را رها 
 . تا به سایت شما مراجعه کنند وخرید خود را تکمیل کنندایمیل ارسال یم کند 


