
Hướng dẫn sử dụng plugin Active 
Key COD For Woocommerce 

 

Plugin hổ trợ tạo mã sẵn cho khóa học hoặc mã theo đơn hàng. 

Mã theo khóa học chỉ kích hoạt được 1 khóa học theo mã đó. Mã này được gọi là Pre 

Active Key 

Mã theo đơn hàng sẽ kích hoạt cả đơn hàng, nếu đơn hàng nhiều sản phẩm thì học viên 

có thể học tất cả các khóa học trong đơn hàng. Mã này được gọi là Order Active Key 

 

Mã có thể xuất thành file và hổ trợ trộn thư để in một lần nhiều thư COD 
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Tạo mã sẵn - Pre Active Key 

 

 

 

Sau khi tạo mã xong, chúng ta vào mục Active Key để lấy mã 



 

 

Chúng ta có thể tải mã thành một file để trộn thư in ra cho thuận tiện. Nghĩa là không 

cần phải in ra từng thư mà sẽ tự động cho tất cả các mã (xem hướng dẫn trộn thư cod ở 

phần dưới) 



 

Mã đã tải rồi thì không tải lại được. 

Muốn tải lại mã thì bạn chọn ngày tháng đã tạo mã 

Tạo mã theo đơn hàng – Order Active Key 
 

Mỗi đơn hàng được tạo ra đều có mã kích hoạt, bạn có thể xem trong thông tin đơn 

hàng ở mục key Code (2) 



 

 

 

Hiển thị Form kích hoạt 
 

Form kích hoạt có thể hiện ra khi click vào link trong Menu, 

Bạn vào tính năng quản lý Menu (1)  chọn menu cần chỉnh  chọn Screen Option (2) 

 chọn mục Css (3)  tiến hành thêm 1 item tên là Kích Hoạt COD và trong mục class 

của item này gõ: kichhoatbtn 

 

Item Menu này sẽ hiểu là link kích hoạt. Khi bấm vào form kích hoạt sẽ hiện ra. 



 

 

 

 

 



 

Mã kích hoạt đúng học viên có thể vào học được ngay! 

 

 

 

Hướng dẫn trộn thư COD trên Word 
 

Xem hướng dẫn trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3JXWYvwtzF0 

 

Trân trọng cám ơn đã sử dụng plugin của Mecode.Pro 
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