TrustPay X-cart plugin 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 schvalovacím
procesom
4. Počas tohto obdobia možte využiť testovacie prostredie TrustPay účtu k otestovaniu
demo verzie Vášho systému. Pokračujte sekciami Vytvorenie testovacieho účtu, Inštalácia
modulu do platformy X-cart a Pripojenie na testovacie prostredie.
5. Po úspešnom schválení žiadosti Vám budú pridelené prístupové údaje „AID“ [„Číslo účtu“]
a „Secret key“ [„Tajný kľúč“] pre živé, produkčne (nie testovacie) prostredie. Tieto údaje
si bezpečne uschovajte a nezverejňujte ich tretím stranám
6. Pokračujte sekciami Inštalácia modulu do platformy X-cart a Pripojenie na produkčné
prostredie

Vytvorenie testovacieho účtu
1. Navštívte adresu: https://playground.trustpay.eu/
2. Navštívte odkaz „create a new testing account“

3. Vo formuláry vyplnte 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. Pokčačujte 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 e-shopu.
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Inštalácia modulu do platformy X-cart
1. Stiahnite si súbor nachádzajúci sa na webových stránkach TrustPay →
https://www.trustpay.sk/integracia/ v sekcii „Bezplatné sluginy“ označený názvom Xcart.
2. Stiahnutý súbor je ešte potrebné rozbaliť / odzipovať.
3. Navštívte administračné rozhranie svojho X-cart systému
4. V ľavom dolnom rohu následujte odkaz My addons [„Moje rozšírenia“]
5. V pravom hornom menu kliknite na tlačidlo Upload addon [„Nahrať rozšírenie“]

6. Kliknite na dlačidlo Select file [„vybrať súbor“] a vyberte predom stiahnutý TAR súboz
7. Kliknite na tlačidlo Install addon [„inštalovať rozšírenie“]

8. Po dokončení inštalácie znovu navštívte domovskú stránku Vašej X-cart administračnej
zóny
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9. Pokračujte sekciou:
1. Pripojenie na testovacie prostredie
2. Vytvorenie účtu
3. Pripojenie na produkčné prostredie

Pripojenie na testovacie prostredie
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 X-cart module 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.
1. Pripravte si pár prístupových údajov „AID“ [„Číslo účtu“] a „Secret key“ [„Tajný kľúč“],
ktoré Vám boli vytvorené v sekcií Vytvorenie testovacieho účtu
2. Úspešne dokončite sekciu Inštalácia modulu do platformy X-cart
3. Navštívne administračné rozhranie svojho X-cart systému
4. V ľavom spodnom menu kliknite na odkaz Store setup [„Nastavenia obchodu“] a následne
pokračujte odkazom Payment methods [„Platobné metódy“]
5.

6. V sekcii Online methods [„Online metódy platby“] pokračujte stlačením tlačidla Add
payment methods [„Pridanie platobnej metódy“]
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7. Do vyhľadávacieho poľa zadajte hodnotu „trustpay“ a pokračujte stlačením tlačidla
Settings [„Nastavenia“]

8. Z možností pri „This payment method is“ [„Táto platobná metóda je“] zakliknite On
[„Zapnutá“]
9. Vyplnte pole „Test Account ID“ hodnotou „AID“ [„Číslo účtu“]
10. Vyplnte pole „Test Secret key“ hodnotou „Secret key“ [„Tajný kľúč“]
11. Operation mode [„Operačný mód“] nastavte na hodnotu Test
12. Vyberte si menu ktorú vo Vašom systéme podporujete. Vybraná mena sa musí zhodovať
s menou zvolenou v nastaveniach X-cart systému.
13. Pokračujte tlačidlom Save changes [„Uložiť zmeny“]
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Pripojenie na produkčné prostredie
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.
1. Pripravte si pár prístupových údajov „AID“ [„Číslo účtu“] a „Secret key“ [„Tajný kľúč“],
ktoré Vám boli vytvorené v sekcií Vytvorenie účtu
2. Úspešne dokončite sekciu Inštalácia modulu do platformy X-cart
3. Navštívne administračné rozhranie svojho X-cart systému
4. V ľavom spodnom menu kliknite na odkaz Store setup [„Nastavenia obchodu“] a následne
pokračujte odkazom Payment methods [„Platobné metódy“]
5.

6. V sekcii Online methods [„Online metódy platby“] pokračujte stlačením tlačidla Add
payment methods [„Pridanie platobnej metódy“]

7. Do vyhľadávacieho poľa zadajte hodnotu „trustpay“ a pokračujte stlačením tlačidla
Settings [„Nastavenia“]
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8. Z možností pri „This payment method is“ [„Táto platobná metóda je“] zakliknite On
[„Zapnutá“]
9. Vyplnte pole „Live Account ID“ hodnotou „AID“ [„Číslo účtu“]
10. Vyplnte pole „Live Secret key“ hodnotou „Secret key“ [„Tajný kľúč“]
11. Operation mode [„Operačný mód“] nastavte na hodnotu Test
12. Vyberte si menu ktorú vo Vašom systéme podporujete. Vybraná mena sa musí zhodovať
s menou zvolenou v nastaveniach X-cart systému.
13. Pokračujte tlačidlom Save changes [„Uložiť zmeny“]
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