SimplePay for WooCommerce telepítési útmutató
Szerződés elindítása
Ahhoz, hogy beköthessük a SimplePay bankkártyás fizetést, szerződnünk kell az OTP Mobil Kft-vel.
Ebben a fejezetben ennek a lépéseit mutatjuk be. Ha már van kereskedői fiókunk a SimplePay
rendszerében, lépjünk a következő fejezetre.
A SimplePay for WooCommerce-t használó ügyfelek számára az alábbi kondíciós lista érhető el:
https://bitron.hu/spl/SimplePay_Indikativ_ajanlat_bitron.hu.pdf
Ebből a legfontosabb információ a csatlakozási díj, ami egyszeri 39 000 Ft+ÁFA. A regisztráció csak
ez után indul el.
A regisztráció megkezdése előtt ki kell töltenünk egy szerződést, melyet az alábbi címről tölthetünk le:
https://bitron.hu/spl/SimplePay_Szerzodes_bitron.hu.doc
Amint megvagyunk a kitöltéssel, a dokumentumban leírt hivatalos papírokkal együtt küldjük el a
sales@otpmobil.com címre. Az OTP Mobil Kft munkatársai pár napon belül felveszik velünk a
kapcsolatot. Amennyiben mindent rendben találnak, elküldik a csatlakozásról szóló díjbekérőt.
A díjbekérő befizetését követően hozzáférést kapunk az ún. Sandbox (teszt) fiókhoz. Amint ez
megvan, elkezdhetjük a bővítmény telepítését, tesztelését.

A bővítmény letöltése
A sikeres rendelést visszaigazoló e-mailben megtaláljuk a SimplePay for WooCommerce bővítmény
letöltési címét. Töltsük le, és telepítsük fel az alábbiak szerint

A bővítmény telepítése
A bővítmény telepítésére két lehetőségünk van:
-

Telepítés a Wordpress admin felületéről;
Telepítés Ftp-n keresztül
Az alábbi részekben ezt a két opciót mutatjuk be.

Telepítés a Wordpress vezérlőpultjáról
Egy bővítményt akkor tudunk telepíteni, ha a Wordpress oldalunkhoz adminisztrátori jogosultsággal
rendelkezünk. Amennyiben ez rendelkezésünkre áll, jelentkezzünk be a Wordpress vezérlőpultjára.
Itt válasszuk a Bővítmények menüben az „Új hozzáadása” menüpontot. Amint az oldal megnyílt,
kattintsunk a „Bővítmény feltöltése gombra. Ekkor megjelenik egy űrlap, ahol töltsük fel a megkapott
zip fájlt. Amint kész, a „Telepítés gomb” aktiválásával el is indíthatjuk a folyamatot.A sikeres
telepítésről tájékoztat a rendszer, és akár be is kapcsolhatjuk a bővítményt.

Telepítés ftp segítségével
A telepítést elvégezhetjük ftp-n keresztül is. Ehhez szükségünk lesz az ftp felhasználónevünkre és
jelszavunkra, amit a szolgáltatónktól vagy a szervert üzemeltető rendszergazdától kérhetünk el.
Ha ez megvan, csatlakozzunk fel tárhelyünkre, és keressük meg Wordpress oldalunk főkönyvtárát.
Navigáljunk el a wp-content/plugins alkönyvtárba. Ide kell feltöltenünk a letöltött bővítményt az
alábbi módon:
-

A letöltött zip fájlt csomagoljuk ki. Ezen belül találni fogunk egy mappát (simplepay-forwoocommerce) néven.

-

Ezt a mappát töltsük fel a Wordpress plugins könyvtárába
Jelentkezzünk be a Wordpress vezérlőpultjára felhasználónevünkkel és jelszavunkkal.

A bővítmények->Telepített bővítmények aloldalon keressük ki a SimplePay for Woocommerce
bővítményt, és kapcsoljuk be.

A bővítmény beállításai
A bővítmény aktiválása
Ahhoz, hogy használjuk a feltelepített bővítményt, ennek aktivációja szükséges. A bővítmény
bekapcsolását követően a beállításai oldalra kerülünk. Ha mégsem, akkor ezt a WooCommerce>Beállítások->Fizetési módok oldalon érjük el.
A „SimplePay aktiválás/deaktiválás” részben adjuk meg a sikeres megrendelést visszaigazoló emailben található licenckódot. Ezt követően kattintsunk az aktiválás gombra. Amennyiben nem
kapunk hibaüzenetet, az oldal újratöltődik, és látjuk licenckódunk részleteit.

A bővítmény beállításai
Alábbiakban a bővítmény beállításait mutatjuk be részletesen.

Bekapcsolás/Kikapcsolás
A jelölőnégyzettel szabályozhatjuk, hogy a SimplePay fizetésimód megjelenjen-e a fizetési módok
között a pénztár oldalon.

Megjelenő név
A mezőben adhatjuk meg, hogy milyen néven jelenjen meg a SimplePay fizetésimód a pénztár
oldalon.

SimplePay rendszer típusa
Itt állíthatjuk be, hogy a SimplePay rendszer teszt, vagy éles fiókját szeretnénk használni.
A teszt fiók használatára a technikai ellenőrzéskor, illetve a rendelési folyamat kipróbálásakor lehet
szükség.

Kereskedői azonosító (MERCHANT)
Ezt az azonosítót a SimplePay-től kapjuk. Megtalálható a Sandbox/éles fiókról szóló értesítő emailben is, de az alábbi oldalon is elérhető:
-

Jelentkezzünk be az alábbi címen:
- Sandbox esetén: https://sandbox.simplepay.hu/admin/login
- Éles fiók esetén: https://admin.simplepay.hu/admin/login
Válasszuk ki vállalkozásunkat a megjelenő listából
A megjelenő oldalon a Kereskedői azonosítóra lesz szükségünk.

Titkosító kulcs (SECRET_KEY)
Ebben a mezőben kell megadnunk a fiókunkhoz tartozó titkos kulcsot. Ehhez anvigáljunk el az előző
részben leírt oldalra.
Az oldalon válasszuk a „Technikai adatok” részt. Az itt megnyíló oldalon található meg a fiókunkhoz
tartozó titkos kulcs.

IPN url beállítása
Sikeres fizetést követően a SimplePay visszajelez weboldalunknak, ezzel igazolva, hogy a fizetés
valóban megtörtént. Az előző fejezetben leírt oldalon ennek webcímét kell megadnunk az IPN url
mezőben.
Az IPN url-nak az alábbinak kell lennie: https://weboldalunk.hu/ wc-api/WC_Gateway_simple_ipn/
Értelem szerűen a weboldalunk.hu részt cseréljük ki a saját oldalunk címére.
Ha ezt sikeresen beírtuk kattintsunk a Mentés gombra.

Fiók devizaneme
Beállíthatjuk, hogy melyik devizanemet szeretnénk használni a bankkártyás fizetéskor. Jelenleg az
alábbi háromra van lehetőség:
-

Ft
Euro
USD

Rendelés státusza sikeres fizetést követően
Ha a rendelés sikeres fizetéssel zárul, megadhatjuk, annak státuszát. Digitális termék értékesítése
esetén (ha nincs több dolgunk a teljesítéssel), ez lehet „Teljesítve”, viszont egyéb esetben tanácsos egy
másik státuszt használni.

Cég neve
A mezőben adjuk meg a weboldalunkat üzemeltető cég nevét. Erre az adattovábbítási nyilatkozat
megjelenítésekor lesz szükség.

Cég címe
A mezőben adjuk meg a weboldalunkat üzemeltető cégcímét. Erre az adattovábbítási nyilatkozat
megjelenítésekor lesz szükség.

Ismétlődő fizetés biztosítása
Amennyiben ismétlődő fizetést szeretnénk weboldalunkon (pl. havi/éves előfizetés), a SimplePay for
WooCommerce bővítmény prémium verziójára lesz szükségünk. Ha ezt vásároltuk meg, akkor a
WooCommerce Subscription megvásárlását és beüzemelését követően indíthatjuk is az ismétlődő
fizetést.
Vásárlóink előfizetésüket a fiókom->Subscriptions menüpontban tudják lemondani.
Fontos: A SimplePay technikai ügyfélszolgálatán kérni kell külön az ismétlődő fizetés lehetőségének
bekapcsolását a V2 API használatával. Enélkül a teszt fizetés nem indul el.

A bővítmény tesztelésének megkezdése
Ha mindent sikeresen beállítottunk, elkezdhetjük a tesztelést. Amennyiben a rendelés a teszt kártya
adatokkal sikeresen végbe megy, jelezzük ezt a SimplePay fejlesztői felé is, hogy elvégezhessék a
technikai ellenőrzéseket.
Írjunk egy e-mailt az itsupport@otpmobil.com címre, melyben jelezzük hogy az oldalunk tesztelésre
kész. Adjuk meg weboldalunk címét, illetve fiókunk azonosító adatait.
Pár napon belül visszajeleznek a tesztelés sikerességéről. Ha mindent rendben találtak, ismét pár nap
amíg létrehozzák az éles fiókunkat.

Amint megkaptuk az éles fiókhoz a hozzáférést, a fentebb leírt módon adjuk meg kereskedői
azonosítónkat; titkos kulcsunkat; és állítsuk át a SimplePay rendszer típusát éles állapotúra.
Ha ezt elvégeztük, rendszerünkhasználatra kész.

