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Pobieranie dostępnych grup kanałów płatności.
Drugą możliwą opcją jest pobranie z tpay.com dostępnych grup kanałów płatności w formie skryptu języka
Java Script. Odpowiedni odnośnik ma następującą budowę:
https://secure.tpay.com /groups-xxxxy.js
Gdzie xxxx to ID sprzedawcy, y to cyfra: 0 (pobranie wszystkich dostępnych grup kanałów płatności ) lub 1
(pobranie grup kanałów płatności dostępnych tylko online – dla kanałów płatności z tych grup księgowanie
będzie wykonane w ciągu paru minut). Przykład odnośnika dla ID sprzedawcy 1010 i pobranie wszystkich
dostępnych kanałów jest następujący:
https://secure.tpay.com/groups-10100.js

W odpowiedzi dostaniemy skrypt zawierający tablicę o nazwie tr_groups. W poniższej tabeli przedstawiono
jej strukturę:

Zmienna

Informacje

tr_groups[i][0]
tr_groups[i][1]
tr_groups[i][2]
tr_groups[i][3]
tr_groups[i][4]

Numer grupy kanałów płatności w systemie tpay.com
Nazwa grupy kanałów płatności w systemie tpay.com
Lista ID kanałów płatności wchodzących w skład danej grupy
Adres loga grupy kanałów płatności
ID głównego kanału płatności, który wchodzi w skład grupy

Zmienna i jest kolejnym numerem porządkowym grupy kanałów.

Przykłady:
W każdym przykładzie należy zmienić ID sprzedawcy na własny oraz kwotę i opis transakcji. Po wybraniu
grupy, Klient zostanie przekierowany do wybranej grupy, gdzie będzie mógł wybrać najdogodniejszą formę
płatności oferowaną w obrębie wybranej grupy. Źródła znajdują się w pliku:
https://secure.tpay.com/partner/pliki/integracja_grupy.zip
W archiwum spakowane są trzy pliki:
- grupy-obrazki.html - lista logotypów banków
- grupy-lista.html – lista rozwijalna
- grupy-lista_radio.html – lista z nazwami kanałów
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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 email: pt@tpay.com
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