راهنمای نصب ماژول خرید پستی سفیر
لطفاً قبل از هرگونه نصب به نکات ذیل توجه داشته باشید
 .1از صحت نصب  Soap Clientبر روی هاست خود اطمینان حاصل فرمائید و حتماً از طریق ارتباط
با پشتیبانی هاست خود این مرحله را طی نمایید نصب بودن  Soap Clientبر روی هاست شما
برای کاکرد صحیح ماژول ضروری میباشد.
 .2اگر قبل از مطالعه این راهنما ماژول های خرید پستی سفیر را نصب کرده اید هر  3ماژول را
حذف نصب کنید و بعد حذف کامل از روی هاست نمایید.
 .3حتماً برای نصب ماژول مراحل نصب را با دقت مطالعه کنید.
مرحله  :1آپلود ماژول
فایل زیپ ماژول را از طریق ادمین پرستا شاپ آپلود نمایید.

مرحله  :2نصب ماژول
بعد از آپلود  3ماژول در قسمت ماژول های سایت شما افزوده خواهد شد که به شرح ذیل
میباشد.
 .1خرید پستی سفیر
 .2ارسال پست خرید پستی سفیر
 .3پرداخت خرید پستی سفیر
برای نصب ماژول شما فقط باید ماژول خرید پستی سفیر را نصب نمایید و نباید ماژول های دیگر را
نصب کنید زیرا با نصب این ماژول هر سه ماژول نصب خواهد شد.

مرحله  :3تنظیم ماژول برای اتصال به پنل

بعد از انجام مراحل نصب ،به پیکربندی ماژول خرید پستی سفیر بروید در قسمت تنظیمات
اطالعات ورود حساب کاربری پنل پستی خود را وارد نمایید و تنظیمات را ذخیره کنید.

مرحله  :4هماهنگ سازی ماژول با سیستم پرستا شاپ نسخه 1.1
بعد از انجام مراحل  1تا  3به قسمت ماژول ها>>پرداختبروید.

در صفحه پرداخت قسمت محدودیت واحد پول در ستون مخصوص به ماژول پرداخت سفیر تیک های
ریال ،تومان و ارز پیش فرض فروشگاه را زده و تنظیمات را ذخیر کنید.

در همان صفحه قسمت محدودیت کشور تیک مربوط به کشور ایران را زده و تنظیمات را ذخیره نمایید.

بعد از انجام مراحل  1تا  4نصب و تنظیم ماژول با فروشگاه انجام شده و آماده استفاده میباشد
نکته مهم :تمامی کاالهای افزوده شده باید دارای وزن به واحد گرم باشد.
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