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1 Instalacja wtyczki
1. Ze strony http://www.przelewy24.pl/pobierz należy pobrać najnowszą wtyczkę dla
WooCommerce.
2. Rozpakuj pobrane
content/plugins.

archiwum

i

jego

zawartość

przenieś

do

katalogu

wp-

3. Po wgraniu modułu należy zalogować się do WordPress.
4. Po zalogowaniu do WordPress wybieramy opcję WTYCZKI i włączamy moduł
płatności.

5. Następnie przechodzimy do modułu sklepu WooComerce i wybieramy opcję
USTAWIEŃ. Tam przechodzimy do zakładki ZAMÓWIENIA i wybieramy
PRZELEWY24. Należy aktywować moduł płatności oraz uzupełnić odpowiednie
pola, a następnie zapisać konfigurację.

DialCom24 Sp. z o.o. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
tel. +48 48 61 642 93 44 fax + 48 61 642 90 31 info@dialcom24.pl
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

Strona 2 z 7

Przelewy24 –
WooCommerce

instrukcja

instalacji

wtyczki

3.2.2

dla

Opracował: Dział IT
(Telefon 61 642 93 43)

6. Wtyczka umożliwia również realizację zamówień w trybie testowym. Aby tego
dokonać należy przestawić tryb modułu z NORMALNY na TESTOWY oraz uzupełnić
konfigurację kluczem CRC, który znajdziesz w SANDBOX. Proszę pamiętać, by po
wyłączeniu środowiska testowego zmienić klucz CRC na ten z Panelu Przelewów24.

2 Dodatkowe funkcje wtyczki
Wersja 3.2.2 wtyczki umożliwia ustawienie rozszerzonych opcji.

Aby je aktywować, należy wprowadzić „Klucz API”, który jest dostępny w panelu
Przelewy24 w zakładce „Moje dane” pod nazwą KLUCZ DO RAPOORTÓW. Jeżeli nie ma
potrzeby podania dokładnego adresu IP, w pole ADRES IP należy wpisać znak „%”.

Po zapisaniu klucza dostępna będzie możliwość rozszerzonej konfiguracji.

2.1

Płatności oneclick

Zaznaczenie opcji umożliwia płacenie zapisanymi kartami płatniczymi za pomocą
jednego kliknięcia. Po zaznaczeniu tej opcji podczas płatności kartą, zostaje zapisany
numer referencyjny dla przyszłych płatności – druga płatność i każda kolejna może się
odbywać w oparciu o zapisany numer referencyjny karty płatniczej. Klient ma możliwość
wyboru zapłacenia użytą już wcześniej kartą bez konieczności wpisywania jej danych
ponownie.
W celu uruchomienia usługi płatności oneclick prosimy o kontakt z Przelewy24 pod
adresem partner@przelewy24.pl lub pod numerem telefonu +48 61 642 93 45.
DialCom24 Sp. z o.o. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
tel. +48 48 61 642 93 44 fax + 48 61 642 90 31 info@dialcom24.pl
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

Strona 3 z 7

Przelewy24 –
WooCommerce

2.2

instrukcja

instalacji

wtyczki

3.2.2

dla

Opracował: Dział IT
(Telefon 61 642 93 43)

Pokaż dostępne metody płatności w sklepie

Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlenie metod płatności jeszcze w witrynie
sklepu. Partner ma wpływ na kolejność poszczególnych metod płatności i może je
uszeregować w dowolny sposób. Istnieje możliwość wprowadzenia podziału na metody
płatności widoczne „od razu” i te dostępne po rozwinięciu przycisku „więcej”. W tym celu
należy przeciągnąć wybrane metody w oznaczony obszar:

Wtyczka w pierwszej kolejności proponuje ostatnio używaną przez danego Klienta metodę
płatności.

2.2.1 Użyj graficznej listy metod płatności
Dzięki tej opcji Partner otrzymuje możliwość wyboru sposobu prezentacji metod
płatności. Odznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie listy w postaci tekstowej:
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2.2.2Płatność kartą wewnątrz sklepu
Po włączeniu tej opcji pojawia się możliwość dokonania płatności kartą płatniczą
bez opuszczania witryny sklepu. Po wybraniu płatności kartą, na stronie sklepu pojawia
się formatka z polami do wpisania danych karty. Po zakończeniu płatności również
zapisywany jest numer referencyjny w celu przyszłych płatności oneclick.

2.2.3 Akceptacja regulaminu Przelewy24
Standardowo przycisk akceptacji regulaminu Przelewy24 pojawia się na stronie
Przelewy24, poniżej listy dostępnych kanałów płatności. Ustawienie to pozwala na
pokazanie tego przycisku jeszcze wewnątrz sklepu, na stronie z podsumowaniem
zamówienia.
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Ustawienia płatności ratalnej.

Ta opcja pozwala dodać do standardowych form płatności opcjonalne płatności
ratalne. Do wyboru są dwie możliwości konfiguracji: przycisk (strona płatności), która
powoduje dodanie niezależnych form płatności;

oraz przycisk (strona płatności) i kalkulator rat (strona produktu), która sprawia, że prócz
powyższej listy informacje o płatnościach ratalnych pojawiają się również na stronie
produktu:

2.4

Pokaż tylko płatności natychmiastowe

Niezaznaczenie tej opcji zwiększa widoczną liczbę metod płatności, na skutek
wyświetlania również tych kanałów płatności, przy których nie odbywa się ona
natychmiast. W zależności od godzin działania banków, dni tygodnia czy świąt, liczba
dostępnych kanałów płatności zmienia się. Opcja pozwala na samodzielny wybór i
umożliwia pokazanie również tych kanałów płatności, przy których w danej chwili transfer
nie nastąpi natychmiast.
2.5

Dostosuj limit czasu na zakończenie transakcji

Domyślny limit czasu na dokończenie transakcji wynosi 15 minut. Przez to
ustawienie Partner ma wpływ na tą wartość i może samodzielnie wybrać limit, lub nawet
go znieść. Wpisanie wartości 0 (zero minut) pomija limit.
2.6

Naliczaj opłatę dodatkową

Wtyczka pozwala Partnerowi na naliczanie Klientom dodatkowej opłaty od transakcji
realizowanych z Przelewy24. Aby rozpocząć naliczanie opłaty należy najpierw zdefiniować
produkt wirtualny w katalogu produktów, który będzie dopisywany do faktury. Produkt ten
należy oznaczyć jako wirtualny. Przykładowa konfiguracja produktu:
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Po utworzeniu produktu będzie możliwość jego wskazania we wtyczce Przelewy24 po
włączeniu opcji opłaty dodatkowej.

Po zapisaniu konfiguracji do zamówień realizowanych z Przelewy24 będzie doliczana
kwota w wysokości wyliczonej zgodnie z tymi ustawieniami. W przypadku uzupełnienia
zarówno opcji kwotowej jak i procentowej, do sumy zakupu zostanie doliczona tylko jedna
kwota (ta większa). O tym fakcie klient zostanie poinformowany na stronie płatności,

a na stronie zamówienia kwota zostanie dodana do sumy.

Załącznik nr 1 – Historia zmian
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