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بٌ انَر نربَط بٌ آن يا  ير چٌ بًتر برای ارائٌ خدنات یا نحصَالت خَد ٍ ندیریت کٌ کسب ٍ کارتان بٌ گَنٌ ای استاگر 
 سیستو بر بستر سایت کسب ٍ کارتان است.سیستو رزرٍاسیَن ٍ تعیین ٍقت نیاز دارید، بًترین گزینٌ پیادى سازی این 

این انکان بًرى سایر کسب ٍ کار يا نیز نیتَانند از خرید بلیت یا رزٍر کردن يتل نیست. بلکٌ سیستو رزرٍاسیَن تنًا نختص 
نیتَاند کاربران بیشتری را بٌ استفادى از خدنات ٍ نحصَالت شها . رزرٍاسیَن آنالین بٌ دلیل سًَلت ٍ سرعت باال نند شَند

 ترغیب کند ٍ ندیریت نشتریان را آسان سازد.

 ست.آسان ساختٌ ارزرٍاسیَن آنالین را در سایت ٍردپرسی شها  پیادى سازیافزٍنٌ ای را نعرفی خَايیو کرد کٌ  ،در این آنَزش

برای این فرض نیکنیو سایتی نرتبط با یک دفتر انالک داریو ٍ قصد داریو نشاٍرین ٍ نالقات يای آن يا را ندیریت کنیو. 
 ٌ یک سیستو رزٍاسیَن نیاز داریو کٌ بٌ این انَر رسیدگی ٍ سرعت کار را افزایش ديد.ننظَر ب

است کٌ دٍ نسخٌ رایگان ٍ پَلی دارد. این افزٍنٌ طیف  Booklyنا برای پیادى سازی سیستو رزرٍاسیَن، افزٍنٌ  نتخبافزٍنٌ ن
 ، سازگار است.کٌ در نقاالت گذشتٌ بٌ آنَزش آن پرداختٌ ایو گىتنبرگگستردى ای از قابلیت يا را ارائٌ نیديد ٍ با ٍیرایشگر 

قابل دانلَد است، استفادى شدى است. انا  مخزن افزونه های وردپرسکٌ از طریق  Booklyدر این آنَزش از نسخٌ رایگان افزٍنٌ 
در صَرتی کٌ این نسخٌ پاسخگَ نیاز يای کسب ٍ کار گستردى شها نیست، بًتر است نسخٌ پریهیَم این افزٍنٌ را خریداری 

 کنید.

 Booklyنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک زیر افزٍنٌ را دانلَد کنید ٍ در قسهت بارگذاری، افزٍنٌ  يا رٍی گزینٌ بارگذاری یا از قسهت افزٍنٌ .1
 را بارگذاری کنید.

 سازی کنید. را تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس فعال Booklyیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2



 

 

 آمىزش ساخت سیستم رزرواسیىن و
 تعیین وقت در وردپرس

 

 3صفحٌ 

 
 

 

 کنید. اقدام لینکيهچنین اگر قصد خریداری نسخٌ پریهَم این افزٍنٌ را دارید، نیتَانید از طریق این 

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آمىزش تَانید نی دارید  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

 واسیىن و تعیین وقت در وردپرسرزسیستم رساخت داستان آمىزش 
، تب نربَط بٌ آن در قسهت افزٍنٌ يا اضافٌ نیشَد. از طریق این تب نیتَانید Booklyپس از نصب ٍ فعالسازی افزٍنٌ 

 کارکنان، نشتریان، خدنات ٍ دیگر تنظیهات را کنترل کنید.

https://wordpress.org/plugins/bookly-responsive-appointment-booking-tool/
https://wordpress.org/plugins/bookly-responsive-appointment-booking-tool/
https://wordpress.org/plugins/bookly-responsive-appointment-booking-tool/
https://wordpress.org/plugins/bookly-responsive-appointment-booking-tool/
https://codecanyon.net/search/booking%20system?sort=sales&utf8=✓&_ga=2.114025607.1885772372.1568406589-404991478.1568406589
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/bookly-responsive-appointment-booking-tool/


 

 

 آمىزش ساخت سیستم رزرواسیىن و
 تعیین وقت در وردپرس

 

 4صفحٌ 

شد: افزٍنٌ اصلی )نسخٌ رایگان( ٍ افزٍنٌ ای کٌ شانل  در صَرت نصب نسخٌ پریهیَم دٍ افزٍنٌ بٌ سایت شها اضافٌ خَايد
 ٍیژگی يای بیشتر است )نسخٌ پریهیَم(.

 تنظیمات افزونه

 نخست در نسیر راى اندازی افزٍنٌ، انجام تنظیهات آن است.قدم 

نراجعٌ کنید. Bookly > Settingsنسیر برای دسترسی بٌ صفحٌ تنظیهات افزٍنٌ بٌ 

صفحٌ اصلی تنظیهات نربَط بٌ تنظیهات زنان ٍ ٍ شرایط لغَ رزرٍاسیَن است. بًتر است این تنظیهات را نتناسب با کسب ٍ 
گزینٌ يای این صفحٌ از ايهیت باالیی برخَردار يستند ٍ تاثیر بسزایی در کار ٍ نیاز نشتریان ٍ شرایط کارکنان انجام ديید. 

 تجربٌ کاربری دارند.

. در ادانٌ بٌ نعرفی برخی از این نگايی بٌ دیگر صفحات تنظیهات انداختٌ ٍ در صَرت نیاز آن يا را تغییر ديیدخَب است 
 صفحات نیپردزیو:

 URL Settings:  ٌاز این بخش نیتَانید تعیین کنید پس از تایید، رد یا برگرداندى شدن درخَاست نالقات، کاربران با چ
ننظَر باید صفحات نربَطٌ را از قبل ساختٌ ٍ لینک ير کدام را در فیلد يای نَجَد  صفحٌ ای رٍبٌ رٍ شَند. برای این

 ٍارد کنید.
 Calender : از این صفحٌ برای شخصی سازی تقَیهی کٌ بٌ نشتریان ٍ یا کارکنان نهایش دادى نیشَد، استفادى

 نیشَد.
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 Company : نهایید.در این قسهت نیتَانید اطالعات نربَط بٌ شرکتتان را ٍارد 
 Customers :  از طریق این صفحٌ نیتَانید تعیین کنید کٌ در ينگام ثبت نام ٍ یا ٍرٍد نشتری برای درخَاست ٍقت

نالقات، چٌ نَع اطالعاتی از آن يا خَاستٌ شَد. نشتریان نیز قادر خَايند بَد کٌ بٌ اکانتی کٌ با استفادى از این 
د یا اطالعات نربَط بٌ درخَاست يای قبلی خَد را اطالعات ساختٌ اند ٍارد شدى ٍ درخَاست يای بیشتری را ثبت کنن

 برسی کنند.
 Payments :).ٍاحد پَلی کٌ از نشتریان نیپذیرید را تعیین نیکند.)این بخش در ایران کاربردی ندارد 
 Business Hours : ساعت کاری شرکتتان ٍ ندت زنانی کٌ انکان رزرٍ ٍ تعیین زنان نالقات ٍجَد دارد را نشخص

چرا کٌ از تعیین ساعت نالقات خارج از ٍقت کاری جلَگیری  ینٌ از ايهیت زیادی برخَردار است،یین این گز نیکند. تع
 نیکند.

 Holidays : از تقَیو نَجَد در این بخش برای تعیین رٍز يایی کٌ انکان تعیین ٍقت نالقات ٍجَد ندارد، استفادى
 کنید.

 افزودن کارکنان

 سیستو رزرٍاسیَن است.قدم بعدی افزٍدن کارکنان بٌ 

برٍید. با این کار صفحٌ کارکنان نهایش دادى نیشَد. برای افزٍدن کارکنان  Bookly > Staff Membersبٌ نسیر  این ننظَربرای 
 کٌ در قسهت باالیی لیست کارکنان قرار دارد، استفادى کنید. Add Staffنیتَانید از دکهٌ 

 قرار نالقات را بٌ دستٌ نرتبط اختصاص ديید.ر دستٌ يای نختلف طبقٌ بندی کنید ٍ ير در صَرت نیاز نیتَانید کارکنان را د
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برای افزٍدن بٌ لیست کارکنان نیتَانید يو از کاربرانی کٌ از قبل در سایت ثبت نام کردى اند استفادى کنید ٍ درجٌ آن يا را ارتقا 
  بٌ صَرت دستی کارنند جدیدی اضافٌ کنید. ٍ یا ديید

سعی  آنکٌ کارکنان خَد را اضافٌ کردید، نیتَانید بٌ راحتی تصَیر پرٍفایل ٍ اطالعات نربَط بٌ آن يا را تعیین کنید.پس از 
کنید ابتدا برای ير یک از کارکنان ایهیلی اضافٌ کنید تا در صَرتی کٌ قرار نالقاتی با آن يا تعیین شد، از طریق ایهیل نطلع 

 شَند.

 افزودن خدمات

. این خدنات بٌ کاربران کهک قرار است بٌ نشتریان ارائٌ ديندتعیین خدناتی نیرسد کٌ حال کٌ کارکنان را افزٍدید، نَبت بٌ 
 نیکنند تا نَع قرار نالقاتشان را نشخص کنند.

، خدنت جدیدی را بٌ لیست  Add Serviceرفتٌ ٍ با کلیک بر رٍی دکهٌ  Bookly > Services برای این ننظَر بٌ نسیر 
 خدنات اضافٌ کنید. يهچنین نیتَانید اطالعات بیشتری نثل قیهت آن را ثبت کنید.

راى زیر اقدام  دٍبرای اینکٌ نشخص کنید ير کدام از کارکنان ٍضیفٌ رسیدگی بٌ کدام یک از خدنات را دارید، نیتَانید از یکی از 
 کنید:
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کٌ در کنار ير کدام از خدنات قرار دارد کلیک کنید تا فرم جدیدی  Editدکهٌ  رفتٌ ٍ بر رٍی Servicesبٌ بخش  .1
نشخص کنید کٌ چٌ کسی ٍضیفٌ رسیدگی بٌ خدنات ، Providersنهایش دادى شَد. سپس با استفادى از گزینٌ 

 ندنظرتان را دارد. 

کٌ در کنار ير کدام از خدنات قرار دارد کلیک  Editرفتٌ ٍ بر رٍی دکهٌ  Servicesبٌ بخش  پیشین . يهچَن رٍش2
استفادى کنید ٍ از  Category، از گزینٌ Providersکنید تا فرم جدیدی نهایش دادى شَد. انا این دفعٌ بٌ جای گزینٌ 

 بین دستٌ يای کارکنان، دستٌ کارکنان نرتبط با این خدنت را انتخاب کنید. 

 شخصی سازی ظاهر فرم رزرواسیىن

، انکان ٍیرایش کانل فرم رزرٍاسیَن ٍ نشايدى پیش نهایش آن پیش از انتشار فرم بر رٍی Booklyیکی از ٍیژگی يای جذاب 
 نراجعٌ کنید. Bookly > Appearanceبرای این ننظَر بٌ نسیر  سایت است.

د. برای ٍیرایش نتن فیلد يا، یدي را تغییريا در این بخش شها قادرید تهام فیلد يای نَجَد درٍن فرم را ٍیرایش ٍ رنگ آن 
این ٍیژگی بٌ شها کهک نیکند نتَن انگلیسی فرم بر رٍی نتن درٍن ير فیلد کلیک کردى ٍ نتن ندنظرتان را جایگزین آن کنید. 

 را با نتَن فارسی جایگزین کنید.
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کٌ در قسهت پایینی فرم قرار دارد، کلیک کنید تا  Saveبر رٍی دکهٌ پس از اینکٌ فرم را ٍیرایش کردید، نطهئن شَید کٌ 
 تغییرات ذخیرى شَند.

 انتشار فرم رزرواسیىن

برای فرم رزرٍاسیَن خَد احساس رضایت نیکنید، ٍقت آن رسیدى است کٌ آن را بٌ سایت خَد اضافٌ کنید.  از ظايرحاال کٌ 
را جستجَ از بین نتایج جستجَ،  Booklyگَتنبرگ، عبارت  این ننطَر برگٌ جدیدی بسازید ٍ ٍ از طریق نَار جستجَ ٍیرایشگر

Bookly Booking Form .را انتخاب کنید 
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ای دستٌ بندی تنظیهات بالک کٌ سهت چپ ٍیرایشگر قرار دارد، گزینٌ يایی جًت تعیین نقادیر پیش قرض بردر قسهت 
کارکنان، نَع خدنات ٍ... در نظر گرفتٌ شدى است. يهچنین انکان تعیین نَع فیلد يایی کٌ درٍن فرم قرار نی گیرند نیز ٍجَد 

 کلیک کنید تا برگٌ ننتشر گردد. انتشاردارد. تنظیهات نربَطٌ را کانل کردى ٍ بر رٍی دکهٌ 

طراحی کردى اید جًت ثبت قرار نالقات یا رزرٍ خدنات  Booklyحال نشتریان نیتَانند از فرم رزرٍاسیَنی کٌ بٌ کهک افزٍنٌ 
 شها استفادى کنند.

 مدیریت قرار مالقات ها
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 ندیریت قرار نالقات يا نَضَع دیگیری است کٌ باید پس راى اندازی فرم رزرٍاسیَن بٌ آن پرداختٌ شَد.

 صفحات نختلفی را در اختیار شها گذاشتٌ کٌ از طریق آن يا نیتَانید بٌ راحتی انَر نربَطٌ را ندیریت کنید: klyBooافزٍنٌ 

 Calender :.تهام قرار نالقات يا را با جزئیات نهایش نیديد 
 Appointments لیستی از قرار يا را بٌ يهراى اطالعاتی از قبیل اطالعات نشتری ٍ نَع خدنات خَاستٌ شدى نهایش :

 نیز در این صفحٌ ٍجَد دارد. CSVنیديد. انکان پرینت ٍ گرفتن خرٍجی در قالب فایل 
 Customers نشايدى کنید.: در این قسهت نیتَانید اطالعات نشتریان ٍ قرار نالقات يایی کٌ تنظیو کردى اند را 
 Payments: ).جًت ردیابی تراکنش يایی نالی نَرد استفادى قرار نیگیرد.)در ایران کاربردی ندارد 
 Messages :.ير پیانی کٌ از طریق سیستو رزٍاسیَن ارسال شدى است در این بخش لیست نیشَد 

 

رٍش استفادى شها از این صفحات بٌ نَع کسب ٍ کاری کٌ در دست درید بستگی دارد. برای نثال، در پرٍژى دفتر انالک، نهکن 
از این قابلیت يا برای پرینت لیستی از قرار نالقات يای يفتٌ گذشتٌ استفادى کنیو ٍ با برسی رٍند کار، تصهیهات الزم را اخذ 

ٌ ریزی کنیو. يهچنین ير یک از کارکنان با ٍرٍد بٌ پنل کاربری ٍردپرس خَد ٍ از طریق صفحات کردى ٍ برای آیندى شرکت برنان
 انکان نشايدى قرار نالقات يا ٍ پیام يایی کٌ بٌ آن يا ارسال شدى است را داراست.ذکر شدى 

 جمع بندی

با ٍیژگی يای فراٍان خَد، نطهئنا نیاز  Booklyفرقی نهیکند چٌ از رٍشی را برای ندیریت قرار يای خَد استفادى نیکند، افزٍنٌ 
يای شها را برطرف خَايد کرد ٍ بٌ شها در ساختن یک سیستو رزرٍاسیَن کارآند کهک خَايد کرد. این افزٍنٌ بٌ شها قابلیت 

ا يهان ندیریت تراکنشات، دستٌ بندی کارکنان ٍ نشتریان را نیديد ٍ ير طَر کٌ شها بخَايید شخصی سازی نیشَد تا دقیق
 سیستهی باشد کٌ کسب ٍ کارتان نیاز دارد.
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