
INSTRUKCJA INSTALACJI
PŁATNOŚCI PAYBYLINK ORAZ
BLIK W SYSTEMIE SHOPER



Do instalacji płatności Paybylink.pl w systemie Shoper.pl będziesz potrzebować

Aktywne konto firmowe w paybylink.pl

Sklep w systemie shoper.pl

W tym celu zaloguj się do swojego sklepu i postępuj zgodnie z poniższymi
wskazówkami.

Instalacje płatności należy rozpocząć od utworzenia stworzenia nowej grupy      
 administracyjnej, dzięki której nasz system będzie mógł księgować Twoje wpływy.

Kliknij w Konfiguracja następnie administracja, system 
Z prawego górnego menu wybierz opcje dodaj grupę administratorów
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Uzupełnij nazwę grupy np. paybylinkpl oraz ustaw dowolny opis
Przyznaj typ dostępu "Dostęp do webapi"

Przyznaj uprawnienia grupie "odczyt,dodawanie,edycja,usuwanie"
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W dodanej grupie administratorów dodaj nowego administratora

Uzupełnij najważniejsze pola czyli login oraz hasło. Pamiętaj aby je gdzieś zapisać
ponieważ będą potrzebne do późniejszej konfiguracji w systemie paybylink.pl
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W kolejnym kroku przejdź do zakładki "Sprzedaż i Dostawy" oraz dodaj nową
płatność.

W typ płatności wybierz "zewnętrzna"

W nazwie wpisz np. Płatności online Paybylink
Koniecznie zaznacz obsługiwaną walutę "PLN"
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Dodatkowo konieczne jest wyłączenie edytora tekstu w sektorach "Komunikat
po złożeniu zamówienia" oraz "Komunikat email"
Gotowy formularz html możesz pobrać z panelu paybylink.pl po skonfigurowaniu
sklepu.



Kolejnym krokiem będzie zalogowanie się do systemy paybylink.pl w celu
zakończenia instalacji płatności.
Przejdź do zarządzania zgłoszonym sklepem i uzupełnij adres sklepu, login oraz
hasło, które generowałeś kilka chwil wcześniej. 
W naszym systemie możesz również ustawić jaki status zamówienia ma być
widoczny po opłaceniu transakcji. Standardowo jest to przjęte do realizacji.

Po uzupełnieniu danych wygenerujemy gotowy kod html, który możesz wkleić
bezpośrednio w wyłączonym edytorze tekstu - konfiguracja płatności.



Nie pozostaje nic innego jak już tylko przetestować czy wszystko prawidłowo
wykonaliśmy. 



W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji.
platnosci@pbl.pl



<meta charset="utf-8">
<p>
  <strong>Dziękujemy za złożenie zamówienia </strong>
  <br/>
  <br/>Za chwilę otrzymasz e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.
  <br/>
  <br/> Numer Twojego zamówienia: <strong>{order_id}</strong>
  <br/> Całkowita wartość zakupów, wraz z kosztami wysyłki: <strong>{sum}
</strong>
  <br/>
  <br/>
  <strong>Aby opłacić zamówienie kliknij na poniższy przycisk:</strong>
</p>
<form action="https://paybylink.pl/api/shoper/" method="post">
<input required name="shopid" value="TUTAJ_NALEŻY_WKLEIĆ SHOPID"
type="hidden">
<input required name="orderid" value="{order_id}" type="hidden">
<input required name="amount" value="{float_sum}" type="hidden">
<input required name="description" value="Zamówienie #{order_id}"
type="hidden">
<input required name="control" value="{order_id}" type="hidden">
<button class="important" type="submit">Zapłać</button>
</form>
<p>
  <br/>
  <br/>O zmianie statusu będziemy Cię również informować pocztą elektroniczną.
  <br/>
  <br/>W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
  <br/>telefoniczny: {shop_phone} lub emailowy {shop_email}
  <br/>
  <br/>Pozdrawiamy,
  <br/>Zespół Obsługi Sklepu {shop_name}
  <br/>
  <br/>
</p>
 


