Портал ConcordPay
Реєстрація особистого кабінету для
інтернет-магазину

АТ «АКБ «КОНКОРД» Ліцензія Національного Банку України №230 від 07.11.2011р.

Початок реєстрації
1.

На сторінці www.pay.concord.ua
у верхньому меню обрати
кнопку «Вхід»

Реєстрація кабінету
1.

Обрати опцію «Реєстрація»

2.

Заповнити поля:
• Email – адреса електронної пошти (буде
перевірятись)
• Пароль – пароль для входу в особистий
кабінет (повторити для підтвердження).
Для збереження безпеки нікому не передавайте
пароль від особистого кабінету на порталі.

• Обрати кнопку «Реєстрація»
Після цього буде проведена перевірка
email адреси.
На вказану поштову адресу буде
направлено лист з темою «ConcordPay /
Реєстрація на порталі сервісу
ConcordPay».

В листі необхідно перейти по посиланню,
щоб підтвердити вказану адресу
електронної пошти.

Загальний вигляд особистого кабінету
1.

Меню вкладок:
•
•
•
•

2.

Інформація про підтримку
•
•
•
•

3.

Керування магазинами
Історія операцій
Аналітика
Рахунки
Телефони допомоги
Доступ до плагінів
Чек лист перевірки сайту
Інструкція

Список магазинів
• Зареєструвати магазин
• Доступ до зареєстрованих магазинів

4.

Адміністративні функції
• Мова
• Зміна пароля доступу та інше

Реєстрація магазину
1.

Обрати «Зареєструвати магазин»

2.

Заповнити інформацію про магазин:
•

Сайт – адреса сайту в мережі інтернет
(наприклад https://example.ua).

•

Категорія – вид діяльності магазину,
наприклад: дитячий одяг, товари для дому,
канцтовари и т.п. Для зручності можливо
ввести перші літери, в списку з’явиться
перелік доступних варіантів категорій
(наприклад: «това» - Дитячий одяг і товари,
Спортивні товари, и т.п.

•

CMS – тип програми для сайту, наприклад:
Joomla, WordPress, Drupal и т.п., якщо в
переліку відсутня назва, вказати - Інша.

•

Назва – комерційна назва сайту.

3.

Ознайомитись з правилами та умовами

4.

Обрати «Зберегти»

Інформація про підприємство
1.

Заповнити інформацію про магазин:
• При заповненні інформації звертайте увагу
на підказки системи, яка перевіряє
введену інформацію, наприклад в деяких
полях замість символу «Пробіл»
використовуйте символ «_»

2.

Заповнити інформацію про
підприємство:
• Юридична особа – для ТОВ та подібних
•
•
•
•

Дані юридичної особи
Фактична адрес ведення бізнесу
Дані директора
Дані бухгалтера (при необхідності)

• ФОП (фізична особа-підприємець)
•
•
•

Дані ФОП
Дані контактної особи
Інформація про податки на прибуток.

Сторінка зареєстрованого магазину
1.

Магазин в меню порталу

2.

Повідомлення про Модерацію
•

3.

Інформація та налаштування оплати на сайті
•

4.

Керування рахунком для зарахування коштів
Скористуйтесь іконкою «ручка» щоб додати рахунок

Додані файли документів
•

6.

Більш детально

Рахунок для зарахування коштів
•
•

5.

Повідомляє, що магазин в статусі модерації і працює з
деякими обмеженнями, більш детально.

Використовується, якщо необхідно додати інформацію
у вигляді файлу

Виписки по операціям
•

Список email адрес яким буде надаватись виписка.
Доступні наступні періоди:
•
•
•

Щоденно
Щонедільна (по понеділкам)
Щосісячно (1-го числа)

Налаштування оплати на сайті
1.

Налаштування оплати на сайті*
•

Для цього необхідно використовувати
параметри:
•
•

MerchantID
PrivateKey

* Параметри для оплати на сайті працюють відразу після реєстрації
магазину, але до моменту завершення модерації та підписання
договору діють певні обмеження (більш детально).
Параметри для оплати на сайті незмінні, таким чином після завершення
модерації та підписання договору робити зміни на сайті - Не потрібно!

2.

Список CMS для которых готовы плагины
•

3.

Якщо Ви використовуєте стандартну
популярну CMS – скористуйтесь нашими
готовими плагінами
https://github.com/webdevconcord

API для розробників сайту
•
•

Якщо для додавання кнопки «Оплата» на
сайті необхідна детальна технічна інформація
(API)
Інформацію можна отримати по посиланню
«Розробникам» на сайті www.pay.concord.ua

Налаштувати рахунок для зарахування коштів
1.

Обрати «Редагування» на
сторінці зареєстрованого
магазину

2.

Обрати «Додати рахунок»
• Рахунок
• Код банку
• Код за ЄДРПОУ або ІПН для ФОПа

3.

Рахунок буде вказано в
особистому кабінеті

Основні етапи підключення магазину
Модерація заявок

•Після реєстрації магазину та
заповнення заявок
проводиться модерація цих
заявок.
•Під час модерації
перевіряється:
•вказана в заявці інформація
•сайт на відповідність
вимогам Законодавства та
правилам Платіжних систем.
•Якщо у модераторів
з’являться питання, то на
електронну пошту, вказану
при реєстрації кабінету на
порталі ConcordPay, буде
надіслано повідомлення з
додатковим питанням або
рекомендаціями.
•Кожний етап модерації буде
супроводжений підтримкою
від банку.

Обмеження оплат на час
модерації
•Під час модерації, оплати на
інтернет-сайті працюють в
тестовому режимі. Це
дозволяє перевірити роботу
операції оплати на сайті без
ризику списання коштів з
карт під час налаштування та
тестування. Діють наступні
обмеження:
• по сумі операції оплати –
максимум 10 000 грн.,
•операція оплати
автоматично скасовується
протягом декількох хвилин.
•Після завершення модерації,
обмеження будуть скасовані
автоматично, налаштування
на сайті залишаться без змін.

Підписання договору та
включення оплат
•Магазин буде включено для
повноцінної роботи без
обмежень після підписання
«Заявки па підключення до
послуги Інтернетеквайрингу» з банком
•Заява може бути підписана
наступним чином:
•У відділенні банку
•В офісі компанії
•Час, місто та порядок
підписання погоджуються
додатково з менеджером.

Інтернет – магазин
готовий для
прийому платежів!

Додаткові можливості порталу
1.

Історія операцій
• Перегляд всіх операцій оплати,
доступні фільтри:
• ID платежу, статус платежу, дата,
номер замовлення в магазині та
інші

• Данні можливо зберегти у
вигляді файлу електронної
таблиці

2.

Аналітика
• Огляд інформації про продажі:
• Кількість успішних операцій,
обсяг, конверсія та інше

Сервіс Інвойсинг
1

Створити
рахунок

Відправити
рахунок
клієнту

Клієнт
отримує
рахунок

Клієнт
сплачує за
рахунком

1.

Схема роботи сервісу Інвойсинг

2.

Обрати «Створити рахунок»

3.

Заповнити інформацію про рахунок

4.

•

Сума платежу – сума до сплати з усіма зборами та
комісіями (доставка, упаковка т. і.)

•

Email – електронна адреса клієнта, куди буде
відправлено повідомлення з кнопкою «Оплата»

•

Призначення платежу – опис товару чи послуги за які
клієнт буде робити оплату

•

Дійсний до - період часу, до якого дійсний рахунок.
Після закінчення терміну, оплата рахунку буде
заблокована.

•

Мерчант – магазин для якого виставляється рахунок,
використовується, якщо в особистому кабінеті є
декілька зареєстрованих магазинів.

Створити та відправити рахунок

