افزونه سفارشی ساز ی فیلد های سبد خرید ووکامرس
CHECKOUT MANAGER

تنظیمات
JS Validation
برای فیلدهایی که فرم پرداخت ارائه میکند ،افزونه اجازه فعالسازی بررسی درستی جاوا اسکریپت را میدهد.
با فعالسازی  ،JS Validationاگر مشتریان فیلد ضروری را خالی رها کنند ،اعالن پویایی برای آگاهی دریافت میکنند ،تا اطالعات مورد نظر را
وارد کنند.

با فعالسازی  VAT JS Validationبه طور خودکار فیلد مالیات برارزش افزوده شناسه مورد نیاز بر اساس کشور انتخاب شده توسط مشتری را
بررسی میکند.

راهنمایی
هر زمان که مشتری روی فیلدی کلیک کند ،راهنما به نشان داده میشود .شما میتوانید از گزینه های مربوطه آنرا فعال کنید.

گزینههای استایل

شما میتوانید با استفاده از این بخش ظاهر فیلدهای پرداخت را تغییر دهید ،که شامل گزینههایی نظیر تغییر پویای رنگ حاشیهی فیلدهای
ضروری بر اساس درستی و نادرستی دادههای ورودی میباشد.

با انتخاب گزینه  Checkout Styleمیتوانید یک ستونی یا دو ستونی بودن فرم پرداخت را انتخاب کنید ( .همانطور که به طور پیشفرض در
ووکامرس تنظیم میشود).

فیلدهای پرداخت

در تب دوم به نام  Checkout Fieldsمیتوانید فیلدهای مربوط به پرداخت را ویرایش کنید.
این فیلدها به سه زیر شاخه تبدیل میشوند:


فیلدهای صورتحساب :اجازه ویرایش فیلدهای صورتحساب را میدهد.



فیلدهای خرید :اجازه ویرایش فیلدهای خرید را میدهد.



فیلدهای اضافی :اجازه ویرایش فیلدهای اضافی مانند یادداشت فروشنده را میدهد.

ویرایش فیلدهای موجود
فیلدهای پیشفرض ووکامرس پاک نمیشوند ،ولی قابل غیر فعال شدن هستند .با کلیک روی گزینه  Editکه در هر فیلد وجود دارد ،میتوانید آنها
را ویرایش کنید.

در این فرم گزینههای زیر را مشاهده میکنید:


برچسب :انتخاب عنوان مربوط به فیلد خاص.



متغییر :متنی که فروشنده در داخل فیلد میخواند.



راهنما :این فیلد فقط زمانی که گزینه  Enable Tooltipدر صفحه تنظیمات انتخاب شده باشد ،ظاهر میشود ) .انتخاب متن فیلد
راهنما.



موقعیت :موقعیت فیلد را براساس خطی که در آن قرارداده شده مشخص کنید First .موقعیت سمت چپ  Lastموقعیت سمت
راست  Wideکل فضای خط را میگیرد.



کالس :اجازه تنظیم قوانین گرافیک  CSSمرتبط با فیلد را میدهد.



برچسب کالس :اجازه تنظیم قوانین گرافیک  CSSمرتبط با برچسب را میدهد.



اعتبار :انتخاب هرنوع اعتباری برای فیلد ،اطالعاتی نظیر شماره تلفن ،مالیات برارزش افزوده ،کشور ،ایمیل یا کدپستی که ممکن
است نیاز باشد.

در پایین این پنل دو گزینه وجود دارد:


ضروری :فیلد ،ضروری تنظیم میشود.



ردیف پاک (  :) Clear Rowهرزمان که فیلد اول وارد میشود ،و سپس فیلد دوم ،این فیلد دوم باید گزینه  Clear Rowرا بررسی
کند.

ایجاد یک فیلد جدید
در همان صفحه گزینهای را خواهید یافت که به شما اجازه ایجاد فیلدهای جدید میدهد ،نام آنرا وارد کرده و روی  Add Fieldکلیک کنید.
فرم فیلد ایجاد شده با چند گزینه اضافه ،ویژگیهای همان فرم ویرایش را دارد:



نوع :اجازه انتخاب نوع فیلد ایجاد شده را میدهد ،شامل رمز عبور ،متن ،انتخاب چندگانه ،تاریخ ،زمان و عنوان.



نمایش در ایمیلها :انتخاب اینکه آیا میخواهید فیلد در ایمیل نمایش داده شود یا خیر.



نمایش در صفحات جزئیات سفارشات :انتخاب اینکه آیا میخواهید فیلد در صفحات جزئیات نمایش داده شود یا خیر.

