راٌُوا و هعرفی افسوًَ  Pro-VIPیوپال

ترای فروظ فایل از طریك وردپرش افسوًَُای زیادی هٌتػر غذٍاًذ کَ ُر کذوم کن و تیع دارای
اهکاًاتی ُطتٌذ .اها تا تَ حال افسوًَای تَ اهکاًات جاهع کَ پاضخگوی توام احتیاجات کارتراى تاغذ
هٌتػر ًػذٍ اضت.
ًحوٍ فروظ فایل هیتواًذ تَ  ۲صورت فروظ تکی و فروظ تَ صورت اکاًتُای زهاًی تاغذ .ترای
فروظ تکی فایل افسوًَُای زیادی وجود دارًذ اها ترای فروظ تَ صورت تازٍُای زهاًی تعذاد
اًتخابُای کارتراى تطیار هحذود ُطت.
افسوًَ  Pro-VIPتَ غوا ایي اهکاى رو هیذٍ کَ فایلُاتوى رو تَ ُر  ۲روظ فوق تَ فروظ ترضوًیذ.
لیطت کاهل اهکاًات افسوًَ:


هذیریت کاهل فایلُا از وردپرش تا لاتلیت تعریف دضتَتٌذی ٬ترچطةُا ٬تصویر غاخص و…
ترای فایلُا



لاتلیت تعریف لالةُای دلخواٍ (هاًٌذ افسوًَُای ووکاهرش ٬تادیپرش و)…



پػتیثاًی از افسوًَُای جاًثی



لاتلیت ارضالSMS



دارای لاتلیتAPI



لاتلیت فروظ تکی فایل
o

لاتلیت فروظ تذوى ثثت ًام کارتر و ایجاد لیٌک ُای داًلود هذتدار



لاتلیت فروظ فایل در لالة اکاًتُای زهاًی و ضطحُای دلخواٍ



لاتلیت تعریف اکاًت تا تعریف ًام اکاًت ٬همذار اعتثار اکاًت (تَ روز) و ُسیٌَ اکاًت



لاتلیت تعریف ضطحُای دلخواٍ



ثثت و ًوایع توام اطالعات هرتوط تَ پرداختُا



لاتلیت ضاخت کلیذ پیگیری و جطتجوی پرداختُا تراضاش کلیذ پیگیری



دارای فرم پرداخت دلخواٍ



لاتلیت ویرایع گروُی اکاًتُای ویآیپی



o

کاُع یا افسایع اکاًتُا

o

تعریف همذار تراضاش ثاًیَ ٬دلیمَ ٬ضاعت ٬روزُ ٬فتَ

o

اًتخاب چٌذ ضطح تَ صورت ُوسهاى

o

ویرایع فمط کارتراًی کَ لثل یا تعذ از تاریخ هػخصی ثثت ًام کردٍاًذ

o

ویرایع کارتراًی کَ اکاًتػاى را لثل یا تعذ از تاریخ هػخصی خریذاری کردٍاًذ

اضافَ کردى ضتوى ویآیپی تَ جذول کارتراى وردپرش تا ًوایع اطالعات کاهل ویآیپی در
تولتیپ



ویرایع تکی کارتر



لاتلیت تعریف چٌذ ضطح هختلف تَ صورت ضطحُای پیػفرض ویآیپی



ارضال ایویل ٌُگام خریذ و تعریف لالة و هتي دلخواٍ ترای ایویلُا



فیلتر ًوغتَُا در وردپرش ترای کارتراى ویآیپی



ًوایع هتاتاکص فیلتر ًوغتَ در پطت تایپ ُای دلخواٍ



و…

لثل از اضتفادٍ از افسوًَ چٌذ ًکتَ زیر رو در ًظر تگیریذ:
 .1افزونه با پالگین  Easy Digital Downloadsدارای تداخل هست و این دو پالگین همزمان
نمیتونند نصب باشند.

