Porady dla zakładów fotograficznych – użytkowników diPhoto Internet

Procedura uruchamiania płatności internetowych PayU
(dawniej Platnosci.pl)
Porada dla zakładów fotograficznych – dotyczy programu diPhoto Network
Po zainstalowaniu programu diPhoto Network nie są skonfigurowane płatności internetowe. Każdy
z zakładów fotograficznych posiada własne odrębne dane do logowania do swojego „sklepu” w serwisie
PayU, które są niezbędne do konfiguracji diPhoto Internet.
Do poprawnej obsługi płatności internetowych w nowych sklepach i punktach płatności zdefiniowanych
w PayU wymagane jest korzystanie z wersji diPhoto Home i diPhoto Online opublikowanych po 7 marca
2016.

Procedura konfiguracji i uruchomienia płatności internetowych
1. Zakład fotograficzny po zakupie diPhoto Internet otrzymuje:
a) Pełny plik firm.ini jeśli będzie korzystał z naszego serwera FTP lub jedynie adres serwera
internetowego konieczny do połączenia z internetową bazą danych jeśli będzie korzystał z własnego
serwera FTP.
b) Dane potrzebne do zalogowania do naszego serwera FTP do katalogu zawierającego skrypty
konfiguracyjne php (adres serwera, id użytkownika, hasło w postaci niezakodowanej)
c) Dane potrzebne do prawidłowego
http://www.payu.pl/ takie jak podane niżej.

skonfigurowania

płatności

internetowych

na

stronie

Adres powrotu - błąd:
http://www.diphoto.pl/error.php?sessionId=%sessionId%&error=%error%
Adres powrotu - poprawnie:
http://www.diphoto.pl/ok.php?sessionId=%sessionId%
Kodowanie danych:
UTF-8
d)

Instalacje, opisy, zabezpieczenia. …

2. Zakład fotograficzny powinien podpisać umowę z PayU. Przy zawieraniu umowy powinien podać adres
witryny internetowej należącej do zakładu.

3. Po podpisaniu umowy z PayU należy upewnić się, że usługi zostały aktywowane i po tym wykonać
następujące kroki
a)

Wejść na http://www.payu.pl/

b)

Kliknąć ZALOGUJ i zalogować się swoim identyfikatorem i hasłem ustalonym przy zawieraniu
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umowy z PayU.
c)

Kliknąć Moje sklepy i następnie Dodaj sklep

d) Wpisać nazwę sklepu i inne dane. W polu Adres strony należy wpisać/wybrać adres podany przy
podpisywaniu umowy z PayU
e) Po zapisaniu danych sklepu kliknąć Punkty płatności, a następnie Dodaj punkt płatności (tworząc
punkt płatności dla sklepu należy wybrać typ punktu płatności Classic API – nie REST API, jak było
kiedyś).
f)
Wpisać nazwę punktu płatności i inne dane. Pola Adres powrotu - błąd, Adres powrotu – poprawnie
i Kodowanie przesyłanych danych ustawić tak jak podano w punkcie 1c. Nowe sklepy i punkty płatności
w PayU mają już domyślnie włączone sprawdzanie sig-a i nie da się tego wyłączyć. Należy o tym
pamiętać przy ustawianiu opcji w pliku konfiguracyjnym configplat.php w katalogu firmy na serwerze FTP.
Ważne jest również by w polu Wariant współpracy wybrać taką wartość jaka wynika z umowy z PayU,
gdyż w przeciwnym przypadku płatności internetowe w diPhoto Home nie będą funkcjonowały poprawnie.
g) Po zapisaniu danych punktu płatności wejść do jego danych klikając na nazwę punktu i odpisać
sobie z okna z danymi punktu płatności następujące informacje: Id punktu płatności (pos_id), Klucz
(MD5), Klucz autoryzacji płatności (pos_auth_key), Drugi Klucz (key2).
h)

Skonfigurować Dostępne typy płatności obsługiwane w tym punkcie płatności

i)

Wejść na nasz serwer FTP do swojego katalogu korzystając z danych dostarczonych przez River

j)
Odszukać skrypt configplat.php, wejść do jego edycji, wpisać dane zapamiętane w kroku 3g
w odpowiednie miejsca pliku i zapisać zmiany.

4. W tym momencie pozostaje jedynie poprawnie zdefiniować dane diPhoto Network i konfigurację i wysłać
aktualizację na FTP.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne ustawienie następujących definicji i ustawień
konfiguracyjnych:
-

diPhoto Network/Scenariusze

-

diPhoto Network/Ustawienia/Pozostałe/Płatności, opcje Płatności internetowe, Pokaż
Płatność testową, Serwer, opcje w panelu Formy zapłaty dostępne dla nowego Klienta

-

diPhoto Network/Kioski, wybrać kiosk o nazwie home_ordering i typie Wzorcowy HO (w
razie braku dodać go), kliknąć Ustawienia, wejść do Pozostałe/Płatności, ustawić opcje
Płatności internetowe, Pokaż płatność testową, Serwer oraz opcje w panelu Formy zapłaty
Dostępne dla nowego Klienta
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