راهنمای نصب اسکریپت آسان پرداخت یوپال

جهت استفاده از اسکریپت آسان پرداخت یوپال ،ابتدا فایل آسان پرداخت را از یوپال دانلود کنید ،
سپس فایل را به سایت خود انتقال داده و از حالت فشرده خارج کنید .
بدین ترتیب با مراجعه به سایت خود میتوانید این صفحه را مشاهده کنید .
http://www.yoursite.com/asanpardakht

تصویر شماره  – 1صفحه ی اصلی اسکریپت آسان پرداخت

سپس جهت انجام تنظیمات مربوط به اسکریپت به صفحه ی زیر بروید .
http://www.yoursite.com/asanpardakht/setting.php
در این صفحه همانطور که در تصویر زیر میبینید شما باید ابتدا تنظیمات پایگاه داده )دیتابیس(
خود را وارد نمایید .

در بخش اول نام هاست خود را بنویسید  ،در بخش دوم نام پایگاه داده )دیتابیس( و در گزینه های
بعدی نام کاربری و رمز عبور دیتابیس را وارد کنید .
در بخش تنظیمات یوپال نیز شما باید شماره درگاه و کد  apiدرگاه را که از سایت یوپال دریافت
کرده اید را وارد نمایید .

تصویر شماره  – 2صفحه ی تنظیمات اسکریپت آسان پرداخت

پس از تنظیمات دیتابیس و یوپال شما باید یک نام کاربری و رمز عبور برای خود تعیین کنید  ،این
نام کاربری و رمزعبور به عنوان کلید دسترسی شما به بخش تنظیمات و مدیریت اسکریپت
میباشد  ،پس در انتخاب کلمه ی عبور مناسب دقت کنید .

تصویر شماره  – 3تنظیمات مدیریت اسکریپت آسان پرداخت

نکته  :پس از آپلود اسکریپت بر روی سایتتان دقت کنید که به فایل  Settings.phpدسترسی
 777را جهت خواندن و نوشنت اطالعات بدهید .
اگر تمام اطالعات را بدرستی وارد کرده باشید این بار پس از ورود به صفحه ی زیر و تکمیل
اطالعات پرداخت کننده باید وارد صفحه ی بانک شده و بتوانید پرداخت انجام دهید .

http://www.yoursite.com/asanpardakht

تصویر شماره  – 4صفحه ی اصلی اسکریپت آسان پرداخت

تصویر شماره  – 5صفحه ی بانک جهت انجام عملیات پرداخت

پس از پرداخت مبلغ در صفحه ی بانک در صورت موفق بود تراکنش و انجام عملیات پرداخت چنین
صفحه ای نمایش داده خواهد شد .

تصویر شماره  – 6تایید پرداخت تراکنش

و در صورت انصراف کاربر از پرداخت یا پرداخت ناموفق این صفحه نمایش داده می شود.

تصویر شماره  – 7خطا در تراکنش

برای اینکه بتوانید تراکنش های اسکریپت خود را مدیریت کنید باید به آدرس زیر بروید
http://www.yoursite.com/asanpardakht/admin.php
پس از ورود به این صفحه و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مدیر  ،شما به صفحه ی مدیریت
اسکریپت وارد می شوید که در آن لیست تراکنش ها و وضعیت آنها و همچنین تنظیمات اسکریپت
قابل دسترسی می باشد .

تصویر شماره  – 8صفحه ی مدیریت اسکریپت آسان پرداخت

