Dokumentacja techniczna integracji systemu Shoper
i Click Shop z bramką płatności BitBay Pay
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1. Wprowadzenie
W poniższym dokumencie znajdziesz informacje na temat integracji platform Shoper i Click Shop z
bramką płatności BitBay Pay.
Ustawienia oraz opcje bramki płatniczej i panelu administracyjnego BitBay Pay opisane w
dokumentacji dostępne są po wcześniejszej aktywacji możliwości obsługi Shoper lub Click Shop dla
każdego ze sklepów odrębnie po zalogowaniu na Twoje konto BitBay Pay.
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2. Utworzenie dostępu do webapi
W panelu administracyjnym sklepu Shoper lub Click Shop utwórz nowego użytkownika z dostępem
do webapi. Aby to zrobić zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu pod adresem:
{adres sklepu}/admin
Następnie utwórz dostęp dla BitBay Pay poprzez webapi w panelu administracyjnym sklepu.
Z górnego menu wybierz Konfiguracja-> Administracja, system -> Administratorzy.
Utwórz nową grupę administratorów. Jako nazwę grupy wpisz webapi, a jako Typ dostępu wybierz:
dostęp do webapi. Następnie kliknij Zapiszw dolnej części strony.
W kolejnym kroku przejdź do zakładki Uprawnienia i ustaw dostępne opcje zgodnie z poniższym
obrazkiem:
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W zakładce Administratorzy dodaj nowego użytkownika bitbaypay za pomocą którego bramka
BitBay Pay będzie komunikować się ze sklepem.
Dostępny formularz wypełnij zgodnie z poniższym obrazkiem:

W polu Email wpisz it@bitbaypay.com, w polu Login wprowadź bitbaypay, natomiast w polu Hasło dowolne hasło.
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Wartości wprowadzone w polach Login oraz Hasło wprowadź w panelu administracyjnym BitBay
Pay - w ustawieniach sklepu i w sekcji Silniki sklepowe -> Shoper.
Po zapisaniu danych do integracji system automatycznie sprawdzi poprawność wprowadzonych
danych. Jeśli dane będą poprawne to pokaże się kod HTML formularza, którego należy użyć w
sklepie internetowym.
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3. Konfiguracja płatności
Aby poprawnie skonfigurować płatności w panelu administracyjnym sklepu przejdź do sekcji
Konfiguracja-> Sprzedaż -> Płatności.
Nad listą dostępnych metod płatności znajdziesz link: + (dodaj nową płatność) lub przycisk Dodaj
płatność, gdy go wybierzesz pojawi się formularz dodawania nowej formy płatności. Formularz
uzupełnij zgodnie z poniższymi danymi:

●
●
●
●
●

Typ płatności: przelew,
Nazwa: bitbaypay,
Opis: Płatności kryptowalutami,
Aktywność: TAK,
Obsługiwane waluty: PLN - Złoty polski

Następnie stwórz komunikat który będzie wyświetlany po złożeniu zamówienia. W tym celu wybierz
opcję Widok – Kod źródłowy. W wyświetlonym okienku wklej formularz dostępny w panelu
administracyjnym BitBay Pay w szczegółach sklepu i w sekcji Dane do integracji.
Zapisz zawartość klikając przycisk Ok.
Dodawanie nowej formy płatności zakończ przyciskiem Zapisz który znajdziesz się w dolnej części
strony.
Po zakończeniu powyższych czynności udostępnij płatność BitBay Pay dla wszystkich form dostawy
poprzez opcję: Konfiguracja -> Sprzedaż -> Dostawy i wybierz na liście Obsługiwane płatności ->
BitBay Pay.
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4. Dane kontaktowe, wsparcie techniczne
Adres e-mail: it@bitbaypay.com
WWW: https://bitbaypay.com
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