Wirtualny Koszyk integracja z Facebookiem
1) Wymagania
Dzięki możliwości integracji Wirtualnego koszyka z Facebookiem sprzedawca może rozpocząć
sprzedaż na Facebooku.
Do poprawnej integracji sklepu opartego na Wirtualnym Koszyku sprzedawca musi posiadać:
• stworzony sklep w panelu Przelewy24
• konto personalne na Facebook.
• stronę na Facebooku powiązaną z kontem personalnym

2) Tworzenie sklepu
Po zalogowaniu do panelu Przelewy24, kliknij w link lub przejdź manualnie do:
Usługi (górne menu) → Integracja z Facebook (lewe menu).
Wyświetlony zostanie kreator sklepu. Przechodząc przez 3 kolejne kroki sprzedawca tworzy sklep z
listą swoich produktów.
Uwaga
Opis dodawania produktów opisany jest w osobnym dokumencie pod adresem:
Wirtualny Koszyk

2.1) Krok 1 – dane sklepu:
Na tym etapie należy uzupełnić dwa pola:
1. „Nazwa”
2. „Opis działalności” - może zostać wykorzystany jako informacja na temat charakteru
prowadzonej działalności lub jako miejsce na wprowadzenie sloganu reklamowego.
3. Kliknąć „zachowaj”

2.2) Krok 2 – regulamin, odnośniki:
W tym etapie sprzedawca uzupełnia regulamin swojego sklepu.
1. Regulamin sklepu. Zasady na jakiej będzie się odbywać sprzedaż.
2. Przyciski nadawania styli do tekstu. Po zaznaczeniu fragmentu można dokonywać edycji.

3. Możliwe jest także wprowadzenie dodatkowych odnośników, które będą widoczne nad listą
produktów. Funkcjonalność ta pozostaje nieaktywna do momentu weryfikacji sprzedawcy
przez system Przelewy24.
Do poprawnej weryfikacji, osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą przesłać
KRS/Wpis do ewidencji, REGON, NIP. W przypadku osób fizycznych są to kopie dwóch
dowodów tożsamości. Mogą to być kopia dowodu osobistego i paszportu.
4. Po zakończeniu formatowania regulaminu, za pomocą przycisku „Podgląd regulaminu”,
można podejrzeć treść w jakiej będzie on widoczny na stronie sklepu.
5. Kliknąć „zachowaj” w celu zatwierdzenia wprowadzenia danych.

2.3) Krok 3 – link do sklepu:
Po wykonaniu poprzednich kroków sprzedawca posiada w pełni skonfigurowany sklep.
Po kliknięciu w przycisk „przejdź” sprzedawca zostaje przeniesiony do swojego sklepu (1).

Interfejs sklepu:
• widok ogólny

• szczegóły produktu

• regulamin

3.1) Stworzenie strony powiązanej z kontem personalnym na Facebooku
Po zalogowaniu na facebook należy kliknąć w Utwórz stronę w prawym menu.

Wybór typu strony odpowiadający prowadzonej działalności.

Dzięki takiej stronie sprzedawca uzyska możliwość połączenia Wirtualnego Koszyka z
Facabookiem. Jednocześnie będzie ona jego stroną firmową na Facebooku (funpage).

3.2) Tworzenie aplikacji
Jako użytkownik zaloguj się na http://developers.facebook.com/ i utwórz konto developera klikając
w przycisk w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlającymi
się na stronie.

Po utworzeniu konta developera automatycznie wyświetli się okno utworzenia nowej aplikacji.
Jeżeli nie, to z menu w prawym górnym rogu należy wybrać opcję Add a New App. Tutaj
użytkownik proszony jest o wprowadzenie nazwy aplikacji oraz adresu e-mail.

Po kliknięciu Create App ID wyświetli się główna strona panelu zarządzania nową aplikacją. I tam
należy kliknąć +Add Platform

Należy wybrać Page Tab
Następnie należy wypełnić pola: Page Tab Name,Secure Page Tab URL w nowo utworzonej sekcji
Page Tab i kliknąć Save Changes

Następnie należy włączyć aplikację w górnym pasku menu

Na koniec należy aktywować pagetab'a na funpage sprzedawcy. W tym celu należy przejść na
poniższy link:
https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=YOUR_APP_ID&next=https://
cart.przelewy24.pl/shop/index/id_merchant/P24_SP_ID
• w miejsce YOUR_APP_ID należy wstawić klucz aplikacji (APP ID) widoczny w zakładce
Dashboard oraz Settings.
• w miejsce P24_SP_ID należy wstawić ID sprzedawcy przydzielony przez system
Przelewy24 podczas rejestracji
Pojawi się informacja o dodaniu Page Tab, czyli miejscu osadzenia naszego sklepu

Po wykonaniu tego kroku użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez swoją
spersonalizowaną stronę. Wirtualny koszyk będzie dostępny po kliknięciu w jego nazwę w lewym
menu na wcześniej utworzonej stronie.

