מדריך להגדרת WooCommerce - iCredit

 .1בכדי להתקין את הפלאגין יש לבחור ב Plugins-ואז ב .Add New-

 .2יש ללחוץ על  Upload Pluginואז לבחור בקובץ הרצוי

לאחר מכן יש ללחוץ על Install Now

 .3לאחר ההתקנה יש להיכנס להגדרות הפלאגין תחת  WooCommerceיש ללחוץ על Settings
ולאחר מכן על ( Paymentsאו  Checkoutבחלק מהמקרים)

 .4יש ללחוץ על  iCredit Paymentבכדי להיכנס להגדרות הפלאגין

הגדרות הפלאגין
בכל שינוי יש לבצע שמירה בלחיצה על הכפתור בתחתית ההגדרות
 .1הגדרות עבור סביבת יצור וסביבת בדיקות
סביבת הייצור
על מנת להפעיל את הפלאגין אל מול סביבת הייצור לצורך חיובים:
 יש להדביק את מזהה דף התשלום ( )Group Private Tokenאשר התקבל מהמוקד לאחר ההתקנה
 ישלוודא שסימון "מצב בדיקה"  -לא מסומן
 לאחר מכן יש להיכנס אל האתר ולבצע בדיקה על סכום קטן כדי לראות שהמסוף תקין וההתקנה
הצליחה
סביבת בדיקות
על מנת להפעיל את הפלאגין אל מול סביבת הבדיקות (טסט):
 יש לבצע הפעלה למצב בדיקות בהגדרות הפלאגין
 יש לוודא שקיים מזהה דף תשלום טסט אשר שונה ממזהה דף התשלום של סביבת הייצור
 ניתן להשתמש בפרטים הבאים:
מספר כרטיס( 4580000000000000 :יש לוודא שאין מקפים או כל תו אחר במספר הכרטיס)
תוקף :כל ערך ולידי (בפורמט )MMYY
 :cvvכל ערך ולידי (לדוגמא )123
ת.ז :כל ערך ולידי (לדוגמא ) 123456790
עעעע

הגדרות פלאגין iCredit
הפעלת/כיבוי הסליקה

כותרת התשלום המוצג ללקוח
תיאור התשלום המוצג

מזהה דף תשלום סביבת ייצור

מזהה דף תשלום בדיקות

כיבוי/הפעלת מצב בדיקה
מזהה קופה לצורך שימוש בטוקניזציה

מקסימום תשלומים בדף
מס' תשלום התחלתי לעסקת קרדיט
סוג עסקה:
 - Immediate transaction .1עסקת חיוב מידית
 - On Hold J5 .2עסקה ממתינה
האם ליצור טוקן לכרטיס האשראי
.1
סוג פרוטוקול שליחת IPN

לינק לקבלת ה( IPN-פרטי העסקה)

צורת שליחת Get/Post - IPN

 .2טוקניזציה (איסוף כרטיס אשראי)
ניתן לבצע שמירה לכרטיסי אשראי באתר:
 יש לוודא כי מופעל שירות טוקניזציה עבור המשתמש ב iCredit -
 יש לוודא כי בהגדרות מסומן ליצור טוקן ()Create Token
 יש לקבל מזהה קופה מהמוקד ולהעתיק אותו להגדרות הפלאגין תחת Credit box Token
 .3הצגת עמוד דף התשלום
ישנן שתי אופציות להצגת דף התשלום המאובטח אשר ניתן להגדיר בשדה :Payment Window
 -Redirect הלקוח יועבר לקישור של דף התשלום.
 -Iframe הלקוח יועבר לדף של האתר שבו מוטמע דף התשלום.
במידה ונבחרה האופציה להצגת העמוד כIframe-ניתן להגדיר את גובה מסגרת הדף בשדה Iframe Height
(יש להגדיר לפי מספר פיקסלים).
 .4כתובת דף תודה Thank You Page -
כתובת דף הנחיתה אליו יחזור הלקוח לאחר ביצוע התשלום.
מומלץ להשאיר את השדה ריק ואז הלקוח יחזור לדף התודה ברירת המחדל של .WC
אם רוצים להפנות את הלקוח לדף אחר לאחר הסליקה ,ניתן להגדיר כאן את ה  URL-לדף התודה.
שפת המסמך
הגדרת פטור מע"מ:
 .1תמיד לגבות מע"מ
 .2תמיד פטור
 .3לפי כתובת המשלוח
 .4לפי כתובת המשלם
 .5לפי כתובת המשלוח או כתובת המשלם
מצב הצגת דף התשלום:
 -Iframeדף התשלום יופיע בחלון בתוך דף האתר
 -Redirectדף התשלום יפתח כדף נפרד מהאתר
גובה חלון Iframe
האם להסתיר את המוצרים בדף התשלום
כתובת לדף הצלחה לאחר חיוב

האם להעביר שם פרטי לiCredit-
האם להעביר שם משפחה לiCredit-
האם להעביר כתובת מייל לiCredit-
האם להעביר כתובת לiCredit-
האם להעביר עיר לiCredit-
האם להעביר מיקוד לiCredit-
האם להעביר מס' טלפון לiCredit-
האם להעביר שם חברה לiCredit-
האם להעביר הערות משתמש לiCredit-

 WPML .5שפה שניה

כדי להשתמש בשפה נוספת ב iCredit-יש להדביק את מזהה דף התשלום השני תחת Second
 Language Tokenולציין למעלה את הרצף בהתאם.
הפעלת שפה שניה בדף תשלום
שפה שניה ,לדוגמא:
 - ENאנגלית
 - FRצרפתית
מזהה דף תשלום שפה שניה

**מומלץ לבצע עסקת ניסיון לבדיקה**
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד השירות של iCredit
טלפון  03-7466320
דוא"ל iCredit@rivhit.co.il

חיבור הפקת מסמכים עבור תשלום  PayPalבעמוד הבא

הפקת מסמכים עבור תשלום PayPal


יש לבצע את כל ההגדרות של חיבור חשבון  PayPalמול ה.Woo Commerce-

לנוחיותכם קישור למדריך חיבור באתר :Woo Commerce
https://docs.woocommerce.com/document/paypal-standard/
לאחר מכן ניתן לבצע את ההגדרות בפלאגין של :iCredit
 יש להעתיק לשדה Paypal Api Tokenאת המזהה שקיבלת ממוקד .iCredit
 יש לוודא כי הסימון " "HandlePayPalIPNמסומן.
הפקת מסמכים עבור תשלום

PayPal

כיבוי /הפעלת הפקת מסמך מריווחית
P

מזהה חשבוניות של העסק
סוג המסמך בריווחית
קוד לקוח קבוע  -אופציונלי (ברירת מחדל  0לקוח מזדמן)

קוד מיון הכנסות רגילות  -ריווחית
קוד מיון הכנסות פטורות  -ריווחית
קוד תשלום פייפאל בריווחית

סיסמה לחתימה דיגיטלית
האם לשלוח את החשבונית ללקוח?
במייל========?
מסמך מריווחית

האם להקים לקוח חדש בריווחית?

**מומלץ לבצע עסקת ניסיון לבדיקה**
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד השירות של iCredit
טלפון  03-7466320
דוא"ל iCredit@rivhit.co.il

