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 .FTP-להתקנת המודול יש להיכנס לשרת ה

 .מודולים< יש ללחוץ על - ADMIN-לאחר ההתקנה יש להיכנס ללוח הבקרה של ה

 

 

 

 וללחוץ על כפתור "הגדר" בצד. iCreditיש לחפש את 

 

 



 

 

 הגדרות עבור סביבת יצור וסביבת בדיקות .1

 סביבת הייצור

 ך חיובים:צורר להייצו סביבתמול  לא הפלאגין את להפעיל על מנת

  מזהה דף התשלוםלהדביק את יש (Group Private Tokenאשר התקבל מהמוקד לאחר ההתקנה )  

  מסומן לא - בדיקה" "מצב שסימון לוודאיש 

 הצליחהראות שהמסוף תקין וההתקנה לאחר מכן יש להיכנס אל האתר ולבצע בדיקה על סכום קטן כדי ל 

 

 סביבת בדיקות

 בדיקות )טסט(:ה סביבתמול  לא הפלאגין את להפעיל על מנת

 יש לבצע הפעלה למצב בדיקות בהגדרות הפלאגין 

  סביבת הייצורשונה ממזהה דף התשלום של אשר יש לוודא שקיים מזהה דף תשלום טסט 

 :ניתן להשתמש בפרטים הבאים 

 

 )יש לוודא שאין מקפים או כל תו אחר במספר הכרטיס(  4580000000000000כרטיס:  מספר

 (MMYY)בפורמט  תוקף: כל ערך ולידי

CVV (123: כל ערך ולידי )לדוגמא 

 (123456790)לדוגמא  ת.ז: כל ערך ולידי

 
 

 

 תיאור התשלום המוצג

 

 ללקוחכותרת התשלום המוצג 

 

 כיבוי/הפעלת מצב בדיקה

 

 בדיקותסביבת  מזהה דף תשלום

 סביבת ייצור מזהה דף תשלום  

 מצב הצגת דף התשלום:  
-Iframe  דף התשלום יופיע בחלון בתוך דף האתר 
Redirect- דף התשלום יפתח כדף נפרד מהאתר 

 
 Iframe גובה חלון

 
 Iframe חלון רוחב

 
 האם להסתיר את המוצרים בדף התשלום

 

 הגדרת פטור מע"מ:
 . תמיד לגבות מע"מ1
 . תמיד פטור2
 . לפי כתובת המשלוח3
 . לפי כתובת המשלם4
 . לפי כתובת המשלוח או כתובת המשלם 5

 כתובת לדף הצלחה לאחר חיוב 

 
 )פרטי העסקה( לצד ג' IPNלינק לשליחת 

 סטטוס לאחר יצירת הזמנה 

 סטטוס לאחר חיוב הזמנה

 סטטוס בהזמנה שלא שולמה/נכשלה  

 

 שפת המסמך
 



 

 

 תשלוםדף ה עמוד הצגת .2

 : Window Type בשדהאשר ניתן להגדיר  המאובטח תשלוםה דףלהצגת  ישנן שתי אופציות

 Redirect-  התשלום.הלקוח יועבר לקישור של דף 

 Iframe-  .הלקוח יועבר לדף של האתר שבו מוטמע דף התשלום 

 גובה ורוחב מסגרת הדף בשדות את להגדיר ניתן-Iframe כ העמוד להצגת האופציה במידה ונבחרה

 Iframe Width/Iframe Height ( יםפיקסל מספריש להגדיר לפי). 

 

 

 Redirect URL - תודה דף כתובת .3

 .התשלום ביצוע לאחר הלקוח יחזור אליו הנחיתה דף כתובת
 הפלאגין.של  המחדל ברירת התודה לדף יחזור הלקוח ואז ריק השדה את להשאיר מומלץ

 לדף התודה. -URL אם רוצים להפנות את הלקוח לדף אחר לאחר הסליקה, ניתן להגדיר כאן את ה

 

 ניסיון לבדיקה** **מומלץ לבצע עסקת

 

  iCreditשל השירות למוקד לפנות ניתן בקשה או שאלה בכל

 03-7466320 טלפון

 iCredit@rivhit.co.il דוא"ל

 


