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1. Wstęp 

1.1. Przeznaczenie dokumentu 

Niniejszy dokument opisuje czynności niezbędne do uruchomienia płatności eService z wykorzystaniem 

modułu dla systemu PrestaShop 1.6. 

Przed przystąpieniem do wdrożenia zalecamy zapoznać się z ogólną dokumentacją techniczną integracji 

systemów płatności eService. 

 

1.2. Przygotowanie do integracji 

Przed rozpoczęciem procesu implementacji modułu w systemie sklepu, należy sprawdzić wersję 

wykorzystywanego systemu PrestaShop oraz pobrać najnowszą wersję modułu płatności eService dla tejże 

wersji. Moduły dostępne są na stronie https://eservice.pl.  

Poza odpowiednim modułem do przeprowadzenia integracji potrzebne będą dane dostępowe do usług, 

które otrzymacie Państwo od eService (ID Sprzedającego, Merchant BrandID oraz Hasło). 

2. Instalacja modułu PrestaShop 

2.1. Zawartość Archiwum 

Pobrane archiwum „eservice.zip” umożliwia instalację rozszerzenia z poziomu panelu administracyjnego 

sklepu. 

2.2. Instalacja modułu 

1. W panelu administracyjnym sklepu wybierz: Moduły  . 

2. W prawym, górnym rogu kliknij przycisk „Załaduj moduł”. 

3. Wskaż pobrane ze strony eService rozszerzenie „eservice.zip” a następnie kliknij „Prześlij moduł” 

 

4. Moduł zostanie automatycznie zainstalowany. Następnie będzie możliwe jego skonfigurowanie. 

 

1.1. Konfiguracja modułu 

1. Aby skonfigurować płatności eService przejdź kolejno do Moduły  Płatności, bramki, operatorzy 

2. Kliknij „Instaluj” i potwierdź swój wybór w okienku instalacji. 

 

3. Po zakończeniu instalacji modułu pojawi się okienko jego konfiguracji. 

4. Do skonfigurowania modułu potrzebne są nastepujące dane (wszystkie dostarczy Państwu eService): 

 ID Sprzedającego 

 Hasło 

 ID Brand 

https://eservice.pl/
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5. Wprowadź otrzymane od eService dane i zapisz zmiany. 

 

 

1.3. Tryb testowy 
 

Chcąc skorzystać z trybu testowego skontaktuj się z eService celem otrzymania danych dostępowych do 

środowiska testowego. 

1. Otrzymane dane wpisz w miejsce wskazane powyżej. 

2. Następnie zmień wartość pola „Tryb testowy” na „Tak”. 

 

 

2. Zwroty 
 

Moduł eService umożliwia dokonywanie zwrotów bezpośrednio z poziomu sklepu PrestaShop. Zwroty 

zostaną wykonane przez eService bez konieczności logowania się do Backoffice. 

 

Dokonanie zwrotu jest możliwe dla transakcji, które zostały rozliczone przez eService. 

 

1. Aby dokonać zwrotu należy otworzyć listę zamówień i kliknąć „Zobacz” obok zamówienia, dla którego 

planujemy dokonać zwrotu. 

 

 
 

2. W obszarze „ZAMÓWIENIA Z BRAMKI PŁATNOŚCI” zmień kwotę zwrotu (jeśli zwrot ma dotyczyć tylko 

części kwoty transakcji), kliknij „Wykonaj zwrot”: 
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3. Poprawne wykonanie zwrotu zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. Zwrotów można 

również dokonywać z poziomu Backoffice eService. 

 
 

3. Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań podczas wdrożenia prosimy o kontakt z Zespołem Wdrożeniowym eService: 

 

tel.: +48 22 533 22 44 

email: Wdrozenia_eCommerce@eservice.com.pl 

 

 

 


