PrestaShop 1.6, 1.7 modul - inštalačná príručka
Vytvorenie účtu
1. Pre vytvorenie TrustPay účtu navšívte adresu: https://www.trustpay.sk/registracia/
2. Postupujte podľa pokynov na stránke, prevedú Vás celým procesom registrácie
3. Po úspešnom odoslaní registráčného formuláru prechádza Vaša žiadosť schvaľovacím
procesom
4. Počas tohto obdobia možte využiť testovacie prostredie TrustPay účtu k otestovaniu demo verzie
Vášho systému. Pokračujte sekciami Vytvorenie testovacieho účtu, Inštalácia pluginu do
platformy PrestaShop 1.x a Nastavenie modulu
5. Po úspešnom schválení žiadosti Vám budú pridelené prístupové údaje „AID“ [„Číslo účtu“] a
„Secret key“ [„Tajný kľúč“] pre živé, produkčné (nie testovacie) prostredie. Tieto údaje si
bezpečne uschovajte a nezverejňujte ich tretím stranám
6. Pokračujte sekciami “Inštalácia pluginu do platformy PrestaShop 1.x”, “Nastavenie modulu” a
“Nastavenie notifikácií”

Vytvorenie testovacieho účtu
1. Navštívte adresu: https://playground.trustpay.eu/
2. Navštívte odkaz „create a new testing account“
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3. Vo formulári vyplňte sekcie:
1. „New Password“ [„Nové heslo“] ľubovolnou hodnotou
2. „Confirm New Password“ [„Potvrdenhie nového hesla“] hodnotou z predošlého poľa
3. „Notification version“ rozkliknite a zvoľte možnosť „Version 2“
4. Zakliknite „Enable notifications“ box
5. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Create account“ [„Vytvorenie účtu“]
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4. Systém Vám vygeneruje 2 hodnoty prístupových údajov „AID“ [„Číslo účtu“] a „Secret key“
[„Tajný kľúč“]. Tieto hodnoty si bezpečne uschovajte a nikomu nepreposielajte. V kroku
Pripojenie na testovacie prostredie ich budete môcť použiť na vytvorenie demo verzie Vášho eshopu.

Inštalácia pluginu do platformy PrestaShop 1.6
1. Stiahnite si súbor nachádzajúci sa na webových stránkach TrustPay →
https://www.trustpay.sk/integracia/ v sekcii „Bezplatné pluginy“ označený názvom PrestaShop.
2. Stiahnutý ZIP súbor nie je potrebné rozbaľovať
3. Navštívne administračné rozhranie svojho PrestaShop systému
4. Následujte do sekcie „ Moduly a služby - Moduly a služby”
5. V hornej-pravej časti podstránky kliknite na tlačidlo „Pridať nový modul“

6. Na stránke pribudne sekcia Pridať nový modul, vyberte v1.0.0_16_trustpay.zip súbor a kliknite
na tlačidlo „Nahrať tento modul“
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8. Modul sa Vám priamo vyhľadá v Zozname modulov. Kliknite na “Inštalovať” a následne
“Pokračovať s inštaláciou”

9. Po úspešnej inštalácií sa Vám priamo otvorí nastavenie TrustPay modulu pokračujte sekciou
“Nastavenie modulu” a “Nastavenie notifikácií”

Inštalácia pluginu do platformy PrestaShop 1.7
1. Stiahnite si súbor nachádzajúci sa na webových stránkach TrustPay →
https://www.trustpay.sk/integracia/ v sekcii „Bezplatné pluginy“ označený názvom PrestaShop.
2. Stiahnutý ZIP súbor nie je potrebné rozbaľovať
3. Navštívne administračné rozhranie svojho PrestaShop systému
4. Následujte do sekcie „ Moduly - Module Manager”
5. V hornej-pravej časti podstránky kliknite na tlačidlo „Nahrať Modul“

6. Vyberiete stiahnutý v1.0.0_17_trustpay.zip súbor alebo ho presuniete na určené miesto

7. Kliknite na Nastaviť a pokračujte sekciou “Nastavenie modulu” a “Nastavenie notifikácií”
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Nastavenie modulu
1. Na výber máte 3 režimy, Test resp. playground, v ktorom je možné použiť vytvorený testovací
účet z časti “Vytvorenie testovacieho účtu”, Live (TrustPay Internet Banking) a Live (TrustPay
Merchant Portal), v ktorých je možné použiť Váš vytvorený účet z časti “Vytvorenie účtu”. Prosím,
dávajte pozor či používate Internet banking (Vaše account ID sa začína 210) alebo Merchant portál
(Vaše project ID, ktoré treba vyplniť do AID sa začína 410)
2. Testovacie prostredie Vám pomože pri otestovaní funkčnosti Vášho e-shopu. Transakcie
realizované v testovacom prostredí, pri použití k nemu prislúchajúcemu páru prístupových údajov
„AID“ [„Číslo účtu“] a „Secret key“ [„Tajný kľúč“] nie sú reálne účtované. V administrátorskej
sekcii PrestaShopu sú takto realizované platby taktiež zobrazované v sekcii Objednávky. Dbajte
na ich rozlišovanie od reálnych objednávok a nepokladajte transakcie v takto vytvorených
objednávkach za naozaj zrealizované.
3. Transakcie realizované v prostredí živého, produkčného (nie testovacieho) prostredia sú reálne
spracovávané. V pípade použitia na testovacie účely príde k spracovaniu transakcie a presunu
peňažných prostriedkov medzi účtom platiaceho a Vašim produkčným účtom.
4. Vyplňte prosím AID a Tajný kľúč podľa zvoleného režimu (testovacie údaje pre Test režim,
Live údaje pre Internet banking alebo Live údaje pre Merchant portal)
5. Vyberte si Platobnú menu účtu, ktorá sa zhoduje s menou Vášho vytvoreného účtu (pre
Merchant portal stačí mať vybranú EUR menu, aj keď máte zriadenú aj CZK menu)
6. Vyberte si či chcete používať predvolené stavy objednávok alebo si vyberiete iný stav
objednávky na zobrazenie (objednávkové stavy sa aktualizujú na základe notifikácie z TrustPay,
pre kartové platby je finálny stav úspešnej platby “Stav objednávky pri autorizovanej platbe”, pre
bankové prevody “Stav objednávky pri úspešnej platbe”)
7. Uložte nastavenia
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Nastavenie notifikácií
Pre správne fungovanie pluginu je nutné povoliť URL notifikácie v nastaveniach účtu. Keďže
plugin prepisuje túto URL podľa svojej potreby, je možné nastaviť akúkoľvek URL, notifikácie
ale musia byť zapnuté.
TrustPay Internet Banking:
1 . Nastavenia – Vybrať účet – Zobraziť
2. Povoliť URL notifikácie vybraním “Version2” z rolovacieho zoznamu a nastaviť akúkoľvek
URL (napr. URL eshopu https://www.eshop.sk)
3. Uložiť zmeny

TrustPay Obchodnícky portál:
1. Nastavenia – Technické nastavenia – sekcia “Url a emailové notifikácie”
2. Vyplňte Url pre notifikácie (napr. URL eshopu https://www.eshop.sk) a vyberte “Api verzia 2”
z rolovacieho zoznamu
3. Uložiť zmeny
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