
 بسمه تعالی

 سالم  بر فروشندگان عزیز

به صورت زیر   rapidmall.irاز ثبت نام به عنوان فروشنده در سایت برای وارد کردن محصوالت دانلودی بعد 

 محصول دانلودی خود را در پنل قرار دهید.

ه کردن در مرحله اول پس از وارد شدن به عنوان یک فروشنده، باید بتوانید محصوالت را اضافه کنید. برای اضاف

 .خود بروید و محصول جدید مورد نظرتان را اضافه کنید محصوالت، باید به پنل 

  

 

  

در مرحله دوم پس از آن شما پنجره کیفیتی برای اضافه کردن دوره های خود خواهید داشت که در آن بایستی نام دوره، 

 .ویر مربوطه، برچسب ها، و توضیحات برای محصول را اضافه کنیدقیمت، تص

 انتخاب کنید. دانلوددسته را   ***

 .سپس باید روی دکمه افزودن محصول جدید کلیک کنید



 

در مرحله سوم بعد از آن شما به صفحه ویرایش محصول هدایت می شوید و تمام گزینه ها را برای پیکربندی محصول 

 .در اینجا خواهید یافت

ا تیک بزنید، زیرا ما قصد داریم یک محصول قابل ر قابل دانلود همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که گزینه

 .دانلود را بفروش برسانیم



 

 

 .در مرحله چهارم، گزینه ای برای آپلود محصول دانلودی خواهید داشت

کلیک کرده و سپس فایل مورد نظر را اپلود کنید یا آدرس فایل دانلودی را در فیلد آدرس فایل  انتخاب فایل بر روی

 .قرار دهید

 .کلیک کنید افزودن فایل در صورتی که تمایل دارین فایل دیگری هم اپلود کنید بر روی

 .همچنین انقضا و محدودیت دانلود هم برای فایل می توانید قرار دهید. البته دلخواه می باشد

 

 .مه افزودن فایل استفاده کنید و هر تعداد فایل یا موارد آموزشی که می خواهید، آپلود کنیدشما همچنین می توانید از دک



 

می توانید تعداد دفعاتی که کاربر می تواند محصول را دانلود کند را ، شما Download Limit خوشبختانه، با گزینه

 .محدود کنید

 .تعداد روزهای دردسترس بودن دوره آموزش خود را مشخص کنید شما همچنین می توانید از این گزینه



 

 .کلیک کنید تا این مرحله را کامل کنید ذخیره محصول در مرحله پنجم هنگامی که کارتان تمام شد، بر روی دکمه

 :اکنون می توانید دوره خود را در فروشگاه خود مشاهده کنید

  



 

 

 


