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 1.Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja ma na celu wyjaśnienie sposobu integracji systemu SkassaShop z 

płatnościami internetowymi 

Wymagania:

-dostęp do panelu administracyjnego

-rejestracja konta w wybranym systemie płatności

-umiejętność poprawnego interpretowania treści dokumentacji
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 2.Konfiguracja sposobów płatności

W pierwszym etapie konfiguracji zalecamy dodanie sposobów płatności do bazy, bez 

których integracja z danym systemem płatności np. PayU nie będzie możliwa.

Dodanie sposobów płatności:

Należy z poziomu górnego menu wybrać zakładkę Zamówienia/Sposoby płatności.

Ilustracja 1: Konfiguracja sposobów płatności

Zgodnie  z  ilustracją  nr  1  widoczna  lewa  część  menu  panelu  przedstawia  listę 

dodanych  sposobów  płatności.  Natomiast  po  prawej  widoczny  jest  formularz 

definiowania nowego sposobu płatności.
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Opis kontrolek formularza:

-Nazwa: nazwa sposobu płatności np. Płatność Online

-Powiązane  sposoby  wysyłki: sposoby  wysyłki,  które  ma  obejmować  dodawana 

płatność  (jeśli  lista  jest  pusta  należy  zdefiniować  sposoby  wysyłki  w  Zamówienia/Sposoby 

wysyłki)

-dopłata: kwota  doliczana  do  zamówienia  po  dokonaniu  zakupu  na  tę  formę 

płatności.

Ilustracja 2: Formularz dodawania nowego sposobu płatności
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 3.Konfiguracja systemów płatności

W celu przeprowadzenia konfiguracji  danego systemu płatności  należy przejść do 

zakładki System/Integracje.

Ilustracja 3: Widok menu System/Integracje

 3.1.Ustawienia powiązań systemu ze sposobami płatności

Zakładka  umożliwia  powiązanie  sposobu  płatności  z  wybranym  systemem 

płatniczym.

Według  przykładu  przedstawionego  na  ilustracji.  nr  4  do  systemu  payu  został 

przypisany sposób płatności „Przelew na konto”
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Ilustracja 4: Ustawienia powiązań płatności z systemem

Konfiguracja poszczególnych systemów płatniczych:

Każdy  z  systemów  różni  się  polami  konfiguracyjnymi,  dlatego  proces 

konfiguracji każdego z nich trzeba dokonywać niezależnie od innych. Do uzyskania 

potrzebnych  parametrów  należy  zarejestrować  konto  w  wybranym  systemie 

płatniczym. Na kolejnych stronach zostały zamieszczone szczegółowe informacje na 

temat każdego systemu płatności.
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 3.2.Konfiguracja PayU

Do poprawnego połączenia  sklepu z  sytemem payu wymaganych jest  kilka 

parametrów wejściowych m.i.n klucze autoryzacyjne. Dane te państwo wygenerują z 

poziomu panelu  rejestrując konto na stronie www.payu.pl.
key_1 = "klucz 1" 

key_2 = "klucz 2" 

auth_key = "klucz autoryzacji" 

pos_id = "id_konta"

Aby założyć konto w systemie płatności PayU i uzyskać potrzebne dane do integracji 

przejdź na stronę:

http://www.payu.pl/

Ilustracja 5: Konfiguracja PayU
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 3.3.Konfiguracja Przelewy24

id_sprzedawcy = "id_sprzedawcy" 

return_url_ok = "przelewy24/ok/"

return_url_error = "przelewy24/error/"
Uwaga! Wartości wpisane pogrubioną czcionką należy pozostawić bez zmian (o ile są wprowadzone) lub wpisać w  
takiej postaci jak podana wyżej.

Aby założyć konto w systemie płatności przelewy24 i uzyskać potrzebne dane do 

integracji przejdź na stronę:

http://www.przelewy24.pl/

Ilustracja 6: Konfiguracja Przelewy24
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http://www.przelewy24.pl/files/cms/2/przelewy24_specyfikacja.pdf


 3.4.Konfiguracja Raty Żagiel

 
nr_sklepu = "nr_sklepu" 

wniosek_zapisany = "zagiel/ok/id_zamowienia/" 

wniosek_anulowany = "zagiel/error/id_zamowienia/" 

raty_od_kwoty = "kwota" 

wyswietlaj_kalkulator = "1"
Uwaga! Wartości wpisane pogrubioną czcionką należy pozostawić bez zmian (o ile są wprowadzone) lub wpisać w  
takiej postaci jak podana wyżej.

Aby założyć konto w systemie płatności Żagiel i uzyskać potrzebne dane do 

integracji przejdź na stronę:

https://www.eraty.pl/

Ilustracja 7: Konfiguracja Raty Żagiel
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https://www.eraty.pl/


 3.5.Konfiguracja DotPay

 
pin = "haslo" 

id = "nr_id" 

urlc = "dotpay/urlc/"
Uwaga! Wartości wpisane pogrubioną czcionką należy pozostawić bez zmian (o ile są wprowadzone) lub wpisać w  
takiej postaci jak podana wyżej.

Aby założyć konto w systemie płatności dotpay i uzyskać potrzebne dane do 

integracji przejdź na stronę:

http://dotpay.pl/

Ilustracja 8: Konfiguracja DotPay
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http://dotpay.pl/files/dotpay_instrukcja_techniczna.pdf


 3.6.Konfiguracja PayPal
[paypal] 

account = "konto(email)" 

form_action = "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" 

return = "paypal/return" 

notify = "paypal/notify" 

cancel = "paypal/cancel"
Uwaga! Wartości wpisane pogrubioną czcionką należy pozostawić bez zmian (o ile są wprowadzone) lub wpisać w  
takiej postaci jak podana wyżej.

Aby założyć konto w systemie płatności PayPal i uzyskać potrzebne dane do 

integracji przejdź na stronę:

https://www.paypal.com/

Ilustracja 9: Konfiguracja PayPal
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https://www.paypal.com/

