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1. WYMAGANIA
Aby korzystać z modułu płatności tpay.com dla skryptu ZenCart
niezbędne jest, by środowisko uruchomieniowe posiadało następujące
elementy:
1. System ZenCart wersja 1.3.8 lub nowszy
Moduł był testowany na systemie zbudowanym z wersji angielskiej
ZenCart 1.3.8

2. INSTALACJA MODUŁU
1.

Rozpakuj zawartość archiwum na dysk. Po rozpakowaniu powinien
powstać folder „zencart” w którym znajduje się podfolder
"includes" oraz 2 pliki: transferuj.jpg i trvalidation.php

2.

Wyślij zawartość folderu "zencart" do głównego folderu
znajdującego się w miejscu instalacji systemu ZenCart na Twoim
serwerze.

3.

Zaloguj się do panelu administracyjnego ZenCart, przejdź zakładki
Modules / Payment . Na liscie zaznacz tpay.com i kliknij Install po
prawej stronie.

4.

Chwilę później pojawi się zamiast przycisku Install przycisk Edit,
gdzie możesz skonfigurować ustawienia Transferuj:
a. Kod potwierdzający - taki jak w panelu sprzedawcy
b. ID Sprzedawcy - nadany przez system tpay.com
c. Tekst powrotu - pojawi się po zaksięgowaniu płatności w
ostatnim kroku płatności
d. Set Order Status - ustawia jaki status ma przyjąć zamówienie po
zaksięgowaniu płatności przez tpay.com
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5. Od teraz Twoi klienci będą mogli dokonywać szybkich płatności
online przez system tpay.com.

3. DODATKOWE USTAWIENIA
Opcjonalnie można ustawić w Panelu sprzedawcy na stałe adres zwrotny
na który będą wysyłane informacje z system tpay.com. Aby to uczynić, po
zalogowaniu się do Panelu należy wybrać z menu Ustawienia >
powiadomienia. W sekcji Wynikowy adres URL w pole Adres wpisz
lokalizacje pliku trvalidation.php na Twoim serwerze,np:
[ADRES SKLEPU]/trvalidation.php

oraz parametr Zezwól na nadpisanie ustaw na nie.

4. KONTAKT
W razie potrzeby odpowiedzi na pytania powstałe podczas lektury lub
szczegółowe wyjaśnienie kwestii technicznych prosimy o kontakt poprzez
formularz znajdujący się w Panelu sprzedawcy lub na adres e-mail:
pt@tpay.com

5. HISTORIA ZMIAN
Wersja 1.1 (Lipiec 2016):
 Aktualizacja modułu tpay.com
Wersja 1.0 (Luty 2010):
 Pierwsze wydanie modułu.

• Strona

tpay.com • Brachia S.J.

