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Eklent� Kurulumu01

Eklent�y� yüklemek, tıpkı d�ğer wordpress eklent�ler� g�b� çok kolaydır.
WordPress kontrol panel�n�zde Eklent�ler > Yen� Ekle > Eklent� Yükle'ye
tıklayarak z�p dosyanızla yükleyeb�l�rs�n�z,
veya Host�ng�n�ze bağlanın ve eklent�n�n çıkartılan z�p dosyası klasörünü
wp-content/plug�ns/ �ç�ne yükley�n. Ardından wp-adm�n->plug�ns->
seçeneğ�ne g�d�n ve Kolay Çoklu Adres� Etk�nleşt�r�n
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Alanlar Sayfası02

Bu alanda yen� form alanı ekleyeb�l�r, alanların sırasını değ�şt�reb�l�r,
gereks�n�mler�n�, görünümünü ve detaylarını düzenleyeb�l�rs�n�z.

WooCommerce F�elds

Bu alanda Kolay Çoklu Adres Eklent�s� kurulum önces� alanlarınız
görüntülen�r. Gereks�n�mler ve yen� eşleme b�lg�ler� l�stelen�r.



Ayarlar Sayfası03

Çoklu adresler�n�z �ç�n genel ayarlar; fatura, tam adres vb.
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Fatura Alanı

Müşter�ler�n�zden almak �sted�ğ�n�z verg� b�lg�s� alanlarını bu alandan
bel�rleyeb�l�rs�n�z.

Adres Alanları

Adres alanı grubunu değ�şt�rmek �ç�n bu alanı kullanab�l�rs�n�z. Varsayılan
olarak sadece b�r ülkeye satış yapab�l�rs�n�z ve adres alanlarından ülke
seç�m alanını kaldırab�l�rs�n�z. D�ğer tüm alanların zorunlu durumunu bu
sayfadan değ�şt�reb�l�rs�n�z.



Görünüm & K�ş�selleşt�rme04

Ödeme sayfanızı k�ş�selleşt�r�n; mod, renk vb.
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Modlar

Bu alandan ödeme sayfanızın modunu seç�n ve hesap ve s�par�ş
alanlarının görüntülenmes�n� açın/kapatın.

D�j�tal Mod1.

Bu mod kargo gerekt�rmeyen d�j�tal ürünler satan s�teler �ç�n
gel�şt�r�lm�şt�r, müşter�ler�n�z sadece fatura adresler�n� kaydett�rerek
alışver�ş yapab�l�rler.

     2.Fatura Modu

Bu mod standart woocommerce modudur, müşter�ler�m�zden fatura
adres� ve tesl�mat adres� almak �ç�n kullanılır.

     3.Gönder�m Modu

Bu mod, standart woocommerce moduyla aynı prens�pte çalışır, ancak
önce müşter�ye sevk�yat adres�n�n alanlarını sunar.



Varsayılan ayarlara dönmek �ç�n sıfırlama tuşuna          basınız.

Renkler� ve St�ller� Özelleşt�r�n05

Adres alanlarını, genel görünümü ve b�rçok renk ayarını bu bölümden
yapab�l�rs�n�z.
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Adres alanlarını, genel görünümü ve b�rçok renk ayarını bu bölümden
yapın. Seç�len adres, seç�lmeyen adres ve buton g�b� renkler�n ayarlarını
yapab�l�rs�n�z.

Destek : destek@gurmewoo.com


