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 WooCommerce پول  کیف برتر  افزونه 10|  ووکامرس  پول  کیف  بهترین

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

توانستید یک قابلیت جذاب به سایت خود اضافه کنید تا کاربران هر زمان که فرض کنید همین االن می 
خواستند مبلغی را از سایت شما خرید کنند بدون اینکه حتی محصولی بخرند! بله تعجب نکنید! این کار به  

ن االن این قابلیت را به  همی  بهترین کیف پول ووکامرس  توانید با انتخابسادگی آب خوردن است! شما می
 !سایت خود اضافه کنید

بله بنده گفتم که همین االن! ولی نگفتم که همین االن االن! منظورم بعد از مطالعه این مقاله  !عجله نکنید
را با دقت مطالعه کنید تا بتوانید بهترین افزونه ساخت   ردپرسآموزش و   بود! ابتدا این مقاله از سری مقاالت

کیف پول در ووکامرس را انتخاب کنید، تا بعد از آن بتوانید به سادگی این قابلیت جذاب را به سایت خود 
 .اضافه کنید، پس با ادامه این مقاله همراه ما باشید

 بهترین افزونه کیف پول ووکامرس رایگان

ها را  های رایگان را معرفی کنیم، پس ابتدا این افزونهقاله تصمیم گرفتیم تا ابتدا افزونهدر ابتدای این م
، چون این افزونه واقعا  TeraWallet ای که معرفی کردیم، یعنی افزونهبررسی کنید مخصوصا اولین افزونه

 .رویمهای پرمیوم میهای رایگان، سراغ افزونهعالی است. بعد از افزونه
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 WooWallet یا TeraWallet کیف پول ووکامرسافزونه 

 WooWallet یا TeraWallet افزونه

توانید، یک کیف پول جذاب را  می WooWallet یا TeraWallet با استفاده از افزونه کیف پول ووکامرس
توانند، مبالغی را به کیف پول خود  به سایت خود اضافه کنید، با اضافه کردن این سیستم، کاربران شما می

توانید تنظیم کنید اگر مبلغ واریز کنند و بعد از آن خریدهای خود را با کیف پول پرداخت کنند، حتی می
 .طریق درگاه پرداخت آنالین پرداخت کنند کیف پول کافی نبود، الباقی مبلغ را از

TeraWallet یا WooWallet های کیف پولترین افزونهیکی از محبوب Woocommerce   در وردپرس
هزار نصب فعال دارد. اینکه این افزونه را با دو نام مشخص کردیم به این 20اکنون بیش از  است که هم

 به ثبت رسیده است و همچنین با نام TeraWallet نامدلیل است که این افزونه در مخزن وردپرس با  
WooWallet شودنیز شناخته می. 

توانید از لینک زیر همین بخش و از مخزن وردپرس آن را نسخه اصلی این افزونه کامال رایگان است و می
از   با استفاده  نیز دارد که  اددان  افزونه چند  این  اما  کنید،  رایگان دانلود  توانید  ها میآنبه صورت کامال 

ها را باید از سایت اصلی سازنده تهیه  امکانات این کیف پول ووکامرس را افزایش دهید، البته این اددان
 .ها مبلغی را بپردازیدکنید و برای هر یک از آن

توجه داشته باشید که بی دلیل نیست که این افزونه را به عنوان اولین افزونه کیف پول ووکامرس معرفی  
افزونهکردی همین  ووکامرس  پول  کیف  افزونه  بهترین  وبکیما،  تیم  تحقیقات  طبق   یا TeraWallet  م، 

WooWallet العاده را روی سایت خود نصب کنید  خواهید یک افزونه کیف پول فوق است، بنابراین اگر می
 .ب استنظیر آن به صورت کامال رایگان استفاده کنید این افزونه بهترین انتخاو از امکانات بی

 های اصلی افزونهویژگی

ها پاداش  توانید بر اساس عملکرد کاربران به آنهای جالب این افزونه این است که شما مییکی از قابلیت 
ای انجام دهید  توانید تنظیمات را به گونهها اضافه کنید، برای مثال میبدهید و مبلغی را به کیف پول آن

زارناموت به کیف پول او اضافه شود، یا تنظیم کنید که هر کاربر با بازدید ه10تا به ازای عضویت کاربر مبلغ  
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توانید بازدید سایت  روزانه مبلغی را به عنوان هدیه در کیف پولش دریافت کند، با این کار به سادگی می
 !خود را افزایش دهید

 !شود، آن را از دست ندهیداین افزونه توسط تیم وبکیما پیشنهاد می

 توانند روش پرداخت را انتخاب کنند می  مشتریان •
 یک عنوان برای پرداخت با کیف پول انتخاب کنید •
 بازگشت وجه به وسلیه شارژ کیف پول  •
 امکان شارژ کیف پول با مقادیر جزئی •
 کاربران می توانند پول را به کاربران دیگر منتقل کنند )توسط اددان(  •
 ... و •

 TeraWallet دانلود افزونه

 دانلود افزونه 

 های افزونه دریافت اددان 

 

  WC Wallet  افزونه کیف پول

 WC Wallet افزونه

WC Wallet دهد تا کیف یک افزونه کیف پول ووکامرس رایگان و مفید است که به کاربران شما اجازه می
پول خود را شارژ کنند و از آن به عنوان یک روش پرداخت برای خرید محصالت شما استفاده کنند. این 

وی مبلغ  توانید کوپن تخفیف ایجاد کنید، همچنین رهای آن میافزونه بسیار منعطف است و با قابلیت 
 .سبد خرید مالیات را نیز اضافه کنید
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 های اصلی افزونهویژگی

 کدهای افزونه نمایش مبلغ کیف پول کاربران توسط شورت  •
 های خود را مشاهده کنندتوانند تاریخچه تراکنشکاربران می  •
 پرداخت بخشی از مبلغ سبد خرید با کیف پول  •
 انتخاب حداقل و حداکثر میزان شارژ کیف پول  •
 ... و •

 WC Wallet دانلود افزونه

 دانلود افزونه 

 

 های کیف پول ووکامرس پولی برترین افزونه  

ها باید مبلغی را یا به صورت کلی یا هایی را معرفی کردیم که برای استفاده از آن در ادامه این مقاله، افزونه
 .ها دقت بیشتری داشته باشیدبه صورت سالیانه پرداخت کنید، بنابراین در انتخاب این افزونه

 YITH WooCommerce Accounts Funds افزونه کیف پول

 YITH WooCommerce Accounts Funds افزونه

YITH WooCommerce Accounts Funds   یک افزونه کیف پول با کاربرد آسان و در عین حال بسیار
ید یک کیف پول عالی به سایت خود اضافه  توان ووکامرس است. با استفاده از این افزونه می قدرتمند برای

 .کنید تا مشتریان بتوانند کیف پول خود را شارژ کنند و از شارژ آن برای خرید محصوالت شما استفاده کنند
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توانید تنظیمات آن را به صورتی انجام  شما می .نصب و پیکربندی این افزونه و پیکربندی بسیار ساده است
هایش از سایت شما خرج کند و اگر نیاز بود مبلغ در کیف پول خود را در خریددهید، تا کاربر بتواند هر  

 .الباقی آن را توسط درگاه پرداخت آنالین، پرداخت کند

با این  کنند همچنین مدیریت به راحتی کیف پول خود را توانندمی با این افزونه کیف پول، مشتریان شما
تواند کیف پول خود را شارژ کند را تنظیم کنید؛ که مشتری میتوانید حداقل و حداکثر مقداری  افزونه می

توانید افزونه را طوری تنظیم کنید تا اگر مشتری خرید خود را با کیف پول انجام داد، درصدی  همچنین می
تری را در کیف پول خود واریز شوند مبالغ بیشتخفیف به او تعلق بگیرد، با این کار مشتریان ترغیب می

 .مین موضوع باعث افزایش فروش خواهد شدکنند و ه

های این توانید مقدار کیف پول کاربران را، توسط ویجت های عالی این کیف پول ووکامرس میبا قابلیت
افزونه یا کدهای کوتاه آن، در هر بخشی از سایت به سادگی نمایش دهید، عالوه بر این، اگر بیشتر از یک 

ای انجام دهید تا فقط از  را به گونه WooCommerce تنظیمات کیف پولتوانید درگاه پرداخت دارید، می
  .طریق یک درگاه پرداخت شارژ شود

 های کلیدی این افزونه ویژگی

 مبلغ کیف پول قابل برگشت است  •
 تواند با مبلغ کیف پول خود بخشی از فاکتور را پرداخت کند مشتری می •
 را در سایدبار و هر بخش دیگر به نمایش بگذارید  ها، کیف پول توانید با استفاده از ابزارکمی •
 های پرداخت را برای شارژ کیف پول انتخاب کنیدروش  •
 برای خرید با کیف پول تخفیف دهید تا مشتریان را به پرداخت از طریق کیف پول تشویق کنید  •

 YITH WooCommerce Accounts Funds دانلود افزونه

 دانلود افزونه 
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 WooCommerce Accounts Funds افزونه کیف پول

 WooCommerce Accounts Funds افزونه

 بهترین کیف پول ووکامرس  ، یکی از WooCommerce Accounts Fundsافزونه کیف پول ووکامرس
کند تا مشتریان وفادار ایجاد کنید و به  های ووکامرسی است، این افزونه به شما کمک میسایتبرای وب

 .کیف پول شان را بدهید آنها امکان شارژ

به شما کمک می کند تا یک سیستم کیف پول انعطاف  WooCommerce Accounts Funds افزونه
از اینکه مشتریان مبلغ کیف پول را فقط در فروشگاه شما  پذیر به فروشگاه خود اضافه کنید و با اطمینان  

 .کند تا فروش بیشتری داشته باشیدکنند، به شما کمک میخرج می

هایی را روی محصوالت اعمال توانید تخفیفکه کاربران خود را به شارژ کیف پول تشویق کنید، میبرای این
های پرداخت تنظیم شده روی این افزونه از همان درگاهکنید که تنها با شارژ کیف پول قابل استفاده باشد، 

 .کند، به همین دلیل استفاده و پیکربندی آن بسیار ساده استووکامرس استفاده می

توانید مبالغی که در کیف پول مشتریان هست را به های این افزونه این است که مییکی دیگر از قابلیت 
توانید مبالغ شارژ شده را از پنل ووکامرس خود بررسی و ویرایش ها بازگردانید، همچنین به سادگی میآن

اگر می افزونهخواهید یک کیف پول حرفهکنید. در نهایت  کنید،  به سایت ووکامرسی خود اضافه  را   ای 
WooCommerce Accounts Funds ارزش امتحان کردن را دارد. 
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 های کلیدی این افزونه ویژگی

 رژ شده در کیف پول خرید محصوالت توسط مبالغ شا  •
 ای برای بررسی مبالغ شارژ شده در کیف پول های حرفهدارای گزارش  •
 امکان بازگشت شارژ کیف پول به حساب کاربران  •
 تواند الباقی را به صورت آنالین پرداخت کنداگر اعتبار کیف پول کافی نبود کاربر می •
 امکان تعیین کردن حداقل و حداکثر مبلغ برای شارژ حساب •

 WooCommerce Accounts Funds لود افزونهدان 

 دانلود افزونه 

 

 User Wallet Credit System Pro افزونه

 User Wallet Credit System Pro افزونه

اندازی کیف پول در  ها برای راه یکی دیگر از بهترین افزونه User Wallet Credit System Pro d افزونه
به  انعطاف پذیر کیف پول  ید یک سیستمتوانهای ووکامرسی است، با استفاده از این افزونه میفروشگاه

توانند توسط  سایت خود اضافه کنید. بعد از نصب و انجام تنظیمات اولیه پالگین، کاربران شما به سادگی می
اید، کیف پول خود را شارژ کنند و سپس از آن در  های پرداختی که قبال روی ووکامرس تنظیم کردهدرگاه
 .های خود استفاده کنندخرید
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توانید تعیین کنید که حداقل مبلغ و حداکثر مبلغ برای شارژ کیف پول چقدر تنظیمات این افزونه می  در
توانید مقدار موجودی کیف پول کاربران را در هر بخشی  باشد، همچنین با استفاده از ابزارک این افزونه می

ل را با ظاهر سایت خود  توانید ظاهر بخش کیف پواز سایت به سادگی نمایش دهید، در قدم بعدی می
سازی  شود را سفارشیها و پیامی را که در فروشگاه نمایش داده میتوانید دکمههماهنگ کنید. حتی می

 .کنید

 های کلیدی افزونهویژگی

 اندازی بسیار ساده نصب و راه  •
 های جزئیامکان پرداخت  •
 افزودن شارژ به کیف پول تمام کاربران به صورت یکجا  •
 اهر کیف پول سازی ظسفارشی  •
 انتقال وجه از یک کاربر به کاربر دیگر  •
 ... و •

 User Wallet Credit System Pro دانلود افزونه

 دریافت افزونه

 

 WooCommerce Wallet System افزونه

 WooCommerce Wallet System افزونه

افزونه WooCommerce Wallet System افزونه از  های کیف پول ووکامرس است که هم یکی دیگر 
تهیه کنید، بعد  تم فارست  البته این افزونه رایگان نیست و برای استفاده از آن باید نسخه اورجینال آن را از

https://webkima.com/
https://webkima.com/
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های پرداخت خود ووکامرس  توانند کیف پول خود را با درگاهاز نصب و پیکربندی آن، مشتریان شما می
 .های خود استفاده کنندشارژ کنند و از آن برای خرید

قل تنظیم کنید، تا اگر کاربر  توانید سیستم کیف پول سایت خود را به شکل یک درگاه پرداخت مستشما می
به مقدار کافی موجودی در کیف پولش داشت بتواند خرید خود را فقط با کیف پول انجام دهد، یا حتی  

 .تواند بخشی از آن را با کیف پول و بخشی دیگر را با درگاه پرداخت آنالین، پرداخت کندمی

هید تا کاربران فقط با پرداخت از طریق کیف پول به  ای انجام دتوانید تنظیمات را به گونهعالوه بر این، می
توانید مشتریان را به استفاده از کیف پول تشویق  ای دسترسی داشته باشند، با این کار می های ویژه تخفیف

توانند مبلغی را از کیف پول خود به کیف پول کاربری کنید، همچنین کاربران با استفاده از این سیستم می
به کارت بانکی با این تفاوت که این سیستم روی   شما منتقل کنند )تقریبا مثل همان کارتدیگر در سایت  

 شود(سایت شما فعال می 

 های کلیدی افزونهویژگی

 توانید قوانین بازگشت وجه را تنظیم کنید می •
 افزودن مبلغ مورد نیاز به کیف پول  •
 انتقال مبلغ بین کاربران سایت  •
 ای کیف پول هارسال ایمیل برای تراکنش •
 توانند کیف پول را به عنوان یک روش پرداخت انتخاب کنند مشتریان می  •
 کوپن تخفیف مخصوص استفاده از کیف پول تنظیم کنید  •
 های بازگشت وجه را تنظیم کنیدروش  •

 WooCommerce Wallet System دانلود افزونه

 دانلود افزونه 

 

 

 

 

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://codecanyon.net/item/wordpress-woocommerce-wallet-system-plugin/19435283


 

ما ـــــ آکادمی وبکی  
10 

 Hoicker WooCommerce Wallet  افزونه

 Hoicker WooCommerce Wallet افزونه

کند تا یک کیف  ، نیز به شما کمک میHoicker WooCommerce Wallet افزونه کیف پول ووکامرس
ای را به فروشگاه ووکامرس خود اضافه کنید تا توسط این قابلیت کاربران شما بتوانند کیف پول پول حرفه

 .های خود را انجام دهندخود را شارژ کنند و با استفاده از آن خرید

پرداخت سریع بسیار ک به  باشید که سیستم کیف پول  داشته  وارد کردن جزئیات  مک میتوجه  از  کند و 
به اطالعات  پرداخت، هنگام خرید توسط مشتریان جلوگیری می افزونه  این  از  با استفاده  کند. همچنین 

 .کاملی از جمله میزان فروش و میزان درآمد از طریق پالگین کیف پول، دسترسی خواهید داشت

از بهترین قابلیت  دهد تا کیف پول کاربران را در هر  شما اجازه میهای این افزونه این است که به  یکی 
های افزونه و هم با کدهای کوتاه به  بخشی از سایت خود به سادگی نمایش دهید، این کار هم با ابزارک 

 .سادگی قابل انجام است

 های کلیدی افزونهویژگی

 امکان خرید کاربران با کیف پول  •
 ای از سایت با کدهای کوتاه نمایش کیف پول در هر نقطه •
 درخواست / انتقال وجه به کاربر دیگر  •
 ویرایش مبلغ کیف پول کاربران از سمت مدیر  •
 امکان پرداخت جزئی از طریق کیف پول  •
 امکان بازگشت وجه از کیف پول به حساب کاربران •

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
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 Hoicker WooCommerce Wallet دانلود افزونه

 دریافت افزونه

 

 WooCommerce Wallet  افزونه

 WooCommerce Wallet هافزون

یکی از بهترین پالگین های کیف پول در ووکامرس است، با این افزونه   WooCommerce Wallet افزونه
ای به سایت خود اضافه کنید تا کاربران بتوانند مبالغ مورد نیاز خود  توانید به سادگی یک کیف پول حرفهمی

 .ا با شارژ کیف پول انجام دهندرا به کیف پول خود منتقل کنند سپس خریدهای خود ر

توانید  توانید حداقل و حداکثر مقدار شارژ کیف پول را انتخاب کنید، همچنین میدر تنظیمات این افزونه می
کدهای تخفیف مخصوص پرداخت با کیف پول بسازید تا کاربران به استفاده از کیف پول تشویق کنید،  

تری را  داخت با کیف پول در نظر بگیرید یا حتی کدهای متنوعتوانید یک کد تخفیف ثابت برای پرمثال می
 .بسازید

این افزونه یک قابلیت جذاب دارد و آن هم این است که تمام کاربران دارای کیف پول در یک جدول نمایش  
کند، به صورت خودکار به این لیست اند و هنگامی که یک کاربر مبلغی را به کیف پول اضافه میداده شده

ها، کیف پول کاربر توانید با استفاده از کد کوتاه یا ابزارکها میشود. همچنین همانند دیگر افزونهفه میاضا
 .را در هر بخشی از سایت نمایش دهید
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 های کلیدی افزونهویژگی

 شارژ کیف پول توسط کاربران  •
 های کیف پول نمایش تراکنش •
 امکان بازگشت وجه از کیف پول  •
 رداخت جزئیپشتیبانی از سیستم پ  •

 WooCommerce Wallet دانلود افزونه

 دریافت افزونه

 

  Word Wallet  افزونه

 Word Wallet افزونه

Word Wallet های کیف پولیکی دیگر از برترین افزونه WooCommerce  است، این افزونه قابل اعتماد
به سادگی   توانید یک سیستم کیف پول عالی به سایت خود اضافه کنید، کاربراناست و با استفاده از آن می

اید شارژ کنند، سپس از آن  های پرداختی که روی ووکامرس تنظیم کرده توانند کیف پول خود را با درگاهمی
 .در خریدهای خود استفاده کنند

توانید کیف پول را نیز به عنوان یک درگاه پرداخت مستقل تنظیم کنید، بعد از نصب و پیکربندی افزونه، می
های خود را انجام دهند، همچنین در این سادگی با استفاده از شارژ کیف پول خریدتا کاربران بتوانند به  

می  افزونه سایت  کنندکاربران  منتقل  یکدیگر  بین  را  پول  کیف  مبلغ  هر  .توانند  برای  مشتریان  همچنین 
 .کنندرسانی دریافت میدهند یک ایمیل اطالعتراکنش کیف پول که انجام می

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://codecanyon.net/item/woocommerce-wallet/19502593


 

ما ـــــ آکادمی وبکی  
13 

 های کلیدی افزونهویژگی

 صفحه کیف پول اختصاصی •
 سیستم بازگشت وجه برای مشتریان  •
 دارای تاریخچه تراکنش کامل •
 امکان پرداخت بخشی از مبلغ فاکتور توسط کیف پول  •
 های اطالع رسانی برای هر تراکنشارسال ایمیل •
 انتقال وجه بین کیف پول کاربران  •

 Word Wallet دانلود افزونه

 دریافت افزونه

 

     WooCommerce Wallet And Cashback  افزونه

 WooCommerce Wallet And Cashback افزونه

دهد تا یک سیستم کیف پول قوی  به شما امکان می  WooCommerce Wallet & Cashback افزونه
توانند مبلغ  خود اضافه کنید. پس از نصب و پیکربندی آن، مشتریان می WooCommerce فروشگاه به

 .مورد نیاز را به کیف پول خود اضافه کنند و از فروشگاه سایت شما خرید کنند

های کیف پول ووکامرسی که تا اینجا معرفی کردیم، امکانات خوبی را در  این افزونه هم همانند دیگر افزونه
توانید کیف پول را به عنوان یک درگاه پرداخت تنظیم کنید، همچنین دهد، برای مثال میر میاختیار شما قرا

کنید، همچنین میمی انتخاب  به دلخواه  را  این درگاه  نام  را برای توانید  توانید کدهای تخفیف تشویقی 
 .استفاده از کیف پول ووکامرس تعیین کنید

https://webkima.com/
https://webkima.com/
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 های کلیدی افزونهویژگی

   آسان نصب و پیکربندی  •
 شارژ ساده کیف پول توسط کاربران  •
 امکان پرداخت بخشی از مبلغ فاکتور توسط کیف پول  •
 امکان بازگشت وجه  •
 (شورت کد در وردپرس چیست )نمایش کیف پول توسط ابزارک یا کدکوتاه در سایت •
 ...و •

 WooCommerce Wallet And Cashback دانلود افزونه

 دریافت افزونه

 

 بندیجمع

ها انتخاب یک  ترین چالشمهم هایی است، یکی از  همیشه افزودن یک امکان جدید به سایت دارای چالش
های ووکامرسی تقریبا کار  ای به سایتافزونه مناسب برای کار موردنظر است، افزودن یک کیف پول حرفه

 .های شما را برطرف کندکنید بتواند نیازای که انتخاب میای است، اما به شرطی که افزونهساده

های کیف پول ووکامرس را معرفی کنیم تا شما   به همین دلیل در این مطلب سعی کردیم بهترین افزونه
افزونه حتما  ابتدا  در  که  باشد  یادتان  کنید،  اضافه  خود  سایت  به  را  پول  کیف  قابلیت  بتوانید   عزیزان 

TeraWallet یا WooWallet فزودن کیف پول به سایت  را بررسی کنید و تا حد امکان از این افزونه برای ا
های  های موردنیاز شما را ندارد بعد سراغ دیگر افزونهاستفاده کنید، اما اگر بررسی کردید و دیدید که قابلیت

 .این لیست بروید

می پیشنهاد  مقالههمچنین  مگا  هایکنیم  افزونه  وردپرسبهترین  در  های   ،منو  افزونه  بهترین 
بهترین فرم  ،های پنل کاربری برای وردپرسبهترین افزونه ،بهترین افزونه های امنیت وردپرس ،وردپرس

 .را نیز مطالعه بفرمایید آزمون آنالین وردپرسبهترین افزونه  و سازهای وردپرس

 !کنید؟ برای ما کامنت کنیدهای کیف پول ووکامرس استفاده میو اما شما از کدام یک از افزونه

در انتها هرگونه سوالی در رابطه با انتخاب بهترین افزونه کیف پول ووکامرس دارید، در انتهای همین بخش 
کنید تا تیم پشتیبانی وبکیما پاسخگوی شما عزیزان باشند. ممنون از اینکه و در پایین همین مقاله مطرح  

 (; تا انتهای این مقاله همراه وبکیما بودید

 منبع: آکادمی وبکیما 
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