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ROZDZIAŁ 1 – Dlaczego płatność SMS Premium?

Płatność  telefonem  przez  SMS  Premium  jest  aktualnie  najszybszą  formą  realizacji

zakupów do określonych usług. Technologie mobilne rozwijają się w ekspresowym tempie,

a  wraz  z  nimi  płatności  mobilne.  Usługa  mikropłatności  jest  świetnym  narzędziem

marketingowym, które pozwala zautomatyzować biznes internetowy na własnej  stronie

www, czy blogu. 

Wiem, że  czytając  tego  ebooka  chcesz rozpocząć  sprzedaż płatnej  treści  na  własnej

stronie internetowej. Zobaczysz na czym polega usługa SMS Premium, jak krok po kroku

uruchomić  mikropłatności  na  stronie  w  systemie  WordPress  i  w  jaki  sposób  zarabiać

pieniądze. Już za chwilę poznasz operatorów usługi SMS Premium i odkryjesz wtyczkę do

płatności WordPress – Fast Micro Pay, a także pokażę Ci wady i zalety mikropłatności. 

Usługa SMS Premium z powodu błyskawicznej obsługi płatności jest wykorzystywana do:

• Konkursów

• Loterii

• Czatów

• Serwisów z ogłoszeniami

• Udostępniania płatnych treści na stronie internetowej 

W tym ebooku pokażę Ci jak krok po kroku uruchomić mikropłatności  SMS Premium,

wykorzystując platformę Dotpay na stronie w systemie WordPress. 



ROZDZIAŁ 2 – Co to jest SMS Premium?

Tłumacząc definicję SMS Premium można stwierdzić,  że są to bardzo krótkie numery

mające moc sprzedażową.

Użytkownik wysyłający SMS pod taki numer płaci za dostęp do określonej usługi, zaś jego

konto obciążone jest opłatą, która widnieje w treści okna zakupowego.

Ceny Premium SMS przypisane są do określonych krótkich numerów i  są niezmienne

całodobowo dla wszystkich potencjalnych kupujących. 

Godnym zauważenia jest fakt, że druga cyfra numeru oznacza koszt Premium SMS w

złotych, np: numer 72068 oznacza, że koszt SMS wynosi 2 zł netto, czyli 2,46zł z VAT.

Zobacz  wykaz  numerów  usług  o  podwyższonej  opłacie prezentowany  przez  Urząd

Komunikacji Elektronicznej Rzeczpospolita Polska.

Należy  podkreślić,  że  usługa  SMS  Premium  przed  udostępnieniem  do  użytku

publicznego jest szczegółowo badana przez operatorów usług SMS Premium pod

kątem przestrzegania regulaminu.

https://www.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1


ROZDZIAŁ 3 – Operatorzy usług SMS Premium

SMS  Premium  to  usługa,  która  na  stronie  internetowej  jest  realizowana  przez

zewnętrznego operatora płatności, np.:

• Dotpay

• ATOM.SMS

• SerwerSMS

• ProfitSMS

• CashBill

Dotpay jest popularnym serwisem, który obsługuje i pośredniczy w procesach płatności na

stronach internetowych, blogach, czy sklepach.

Dotpay oferuje dwie metody płatności za dostęp do treści na stronie:

• Płatność SMS Premium

• Płatność online przez internetowy przelew bankowy

Niniejszy ebook będzie krok po kroku opisywał podłączenie usługi Dotpay SMS Premium

na stronie internetowej założonej w systemie WordPress.

.



ROZDZIAŁ 4 – Cennik Dotpay SMS – Prowizje

Usługa SMS Premium ma jedną bardzo dużą wadę. Jako właściciel własnego serwisu

musisz podzielić się zyskami z operatorem płatności SMS. 

W praktyce oznacza to, że z jednego SMS wysłanego przez kupującego do Twojego

portfela wpływa mniej niż 50% zysków.



ROZDZIAŁ 5 – Płatny dostęp do treści przez Dotpay

SMS Premium i wtyczkę Fast Micro Pay

Krok 1. Rejestracja w serwisie Dotpay.

Załóż w zależności od potrzeb konto w serwisie Dotpay.

Masz do wyboru dwa konta:

• Konto do obsługi SMS Premium.

• Konto do płatności internetowych przez przelew bankowy.

Wystarczy  wejść  na  stronę  Dotpay.pl  i  zarejestrować  wybrane  konto  w  zakładce

REJESTRACJA.

Po założeniu konta w serwisie Dotpay otrzymujesz:

• Unikalny identyfikator do logowania, który posłuży jako dostęp do panelu Dotpay.

Ten  identyfikator  zostanie  wykorzystany  także  przy  realizowaniu  usług  SMS

Premium lub płatności internetowych.

• Hasło do zalogowania się w panelu.

Krok 2. Logowanie w Dotpay.

Logujesz się do konta SMS Premium na stronie Dotpay.pl, podając login i hasło.



Krok 3. Widzisz panel konfiguracyjny SMS Premium wygenerowany przez Dotpay.

Poniżej  zamieszczam screen jak od środka wygląda panel konfiguracji  tej  usługi.  Nas

interesuje tak naprawdę lewe menu, oznaczone kolorem czerwonym.

Krok 4. Usługi SMS.

Z lewego menu wybierasz zakładkę: usługi sms.



Krok 5. Dodaj nową usługę.

Pojawia się menu usługi. Wybierz opcję pierwszą: Dodaj nową usługę.

Krok 6. Tworzenie nowej usługi SMS.

Rozpoczynasz tworzenie  nowej  usługi  SMS. Wybierz typ usługi:  SMS zwracający kod

dostępu do usługi. Następnie kliknij Dalej.

Krok 7. Wybierz typ usługi.

Kod generowany i dopisywany do listy kodów. Sprawdzanie kodów w Dotpay. Następnie

kliknij Dalej.



Krok 8. Ustawienia nowej usługi SMS.

Jest to najważniejszy moment w konfiguracji usługi SMS Premium, ponieważ tutaj możesz

się tak naprawdę pomylić :)

Jak wypełnić niezbędne pola z kroku 8?

• Nazwa usługi – w tym polu wpisz dowolną treść, która będzie tematem usługi.

Nazwą mojej usługi będzie: Usługa – zadanie matematyczne

• Adres IP serwera na którym będzie działała usługa – w tym polu masz podany

konkretny adres IP: 5.172.247.240. Musisz usunąć cały ten adres IP i wpisać *

• Identyfikator usługi AP.PPT1 – identyfikator usługi będzie się zawsze zaczynał od

AP.  Kolejne  literki  identyfikatora  możesz  wymyślić,  nawiązując  do  usługi.  Ja

spróbuję nadać identyfikator usługi: AP.MATH. Jeżeli identyfikator nie będzie już

zajęty, usługa zostanie utworzona pomyślnie. Jeżeli identyfikator będzie zajęty –

to musisz stworzyć inny identyfikator o dowolnej nazwie.

• Wartość 1  kodu – wybierasz koszt  SMS,  dzięki  czemu zablokowana treść na

Twoim  blogu  zostanie  odblokowana.  Ważne,  abyś  ustalił  cenę  adekwatną  do

usługi. Maksymalna cena do ustawienia w usłudze SMS Premium Dotpay wynosi

25zł. Ja wybiorę opcję: SMS za 1zł netto.

• Serwis  zawiera  materiały  18+ (przeznaczone wyłącznie  dla  osób  dorosłych)  –

jeżeli to prawda musisz zaznaczyć ten mały kwadracik.

• Okres ważności kodu – ustalasz czas ważności kodu, a zarazem okres dostępu

do zablokowanej usługi. Ustawię na 60 dni.



Uwaga! Aby konto  SMS było  aktywne w Dotpay,  należy podać adres internetowy do

strony,  na  której  już  za  chwilę  zostanie  uruchomiona  usługa  SMS  Premium.  Po

sprawdzeniu  poprawności  serwisu  konto  zostanie  aktywowane.  Klienci,  którzy  przyślą

SMS  dotyczące  tego  konta,  otrzymają  informacje  o  błędzie  dopóki  konto  nie  będzie

aktywowane!

Podaj adres: http://twojadomena.pl/podstrona-z-zablokowana-trescia. Podam adres URL,

gdzie  dokonam  blokady  treści  SMS  Premium:  http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-

zadania

Podaj  opis: Dostęp  do  zadania  matematycznego  z  rozwiązaniem wideo,  do  którego

posiadam niezbędne prawa autorskie. Marek Duda.

Poniżej zamieszczam obrazek poprawnie skonfigurowanej usługi SMS Premium z kroku

8. Na końcu klikasz: Utwórz usługę!

http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania
http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania


Krok 9. Potwierdzenie danych i numeru.

Aby skorzystać z tej usługi Klient powinien wysłać SMS o treści AP MATH lub AP.MATH

na numer 71068.

Krok 10. Usługa nieaktywna.

W tym momencie  usługa jest  jeszcze nieaktywna, ponieważ teraz musisz zablokować

określoną  treść  przy  pomocy  usługi  SMS  Premium  na  własnym  blogu.  W  kroku  8

wskazaliśmy pracownikom Dotpay podstronę serwisu, gdzie zostanie uruchomiona usługa

SMS  Premium.  Do  weryfikacji  poprawności  usługi  podałem  adres:

http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania.

Status usługi możesz sprawdzić w panelu: usługi sms -> lista usług.

Krok 11. Pobierz wtyczkę Fast Micro Pay.

Teraz zaloguj się do kokpitu własnego bloga WordPress. Całą blokadę do treści wykona

za Ciebie wtyczka Fast Micro Pay. Wtyczkę możesz pobrać za darmo.

Kliknij i pobierz wtyczkę FAST MICRO PAY w odpowiednim formacie .ZIP.

http://pracabezszefa.pl/wp-content/uploads/2016/01/fast-micro-pay.zip


Krok 12. Wgraj plugin na własnego bloga.

Wgraj wtyczkę Fast Micro Pay do kokpitu bloga z zakładki Wtyczki – Dodaj nową – Wyślij

na serwer. Włącz plugin.

Krok 13. Przejdź do mikropłatności.

W kokpicie bloga WordPress przejdź do zakładki Ustawienia – Mikropłatności.

Krok 14. Licencja Fast Micro Pay.

Przechodzisz w tym momencie do panelu konfiguracji wtyczki Fast Micro Pay.



Krok 15. Generowanie darmowej licencji wtyczki na 3 dni.

Wejdź  na  stronę  http://platnosci-wordpress.pl/wtyczki-do-platnosci i  wygeneruj

licencję. Następnie kliknij zielony przycisk: Generuj Licencję.

Po  wpisaniu  domeny,  gdzie  chcesz  uruchomić  Fast  Micro  Pay  zostanie

wygenerowany klucz licencyjny aktywujący pełną funkcjonalność wtyczki na okres

3 dni.

http://platnosci-wordpress.pl/wtyczki-do-platnosci
http://platnosci-wordpress.pl/wtyczki-do-platnosci


Jak wygląda wygenerowany klucz licencyjny?

Skopiuj klucz licencji do panelu wtyczki i kliknij Zapisz.



Krok 16. Dodawanie usługi Dotpay (SMS) we wtyczce.

Kliknij  zakładkę  Usługi.  Dodaj  nową  usługę.  Wybierz  rodzaj  usługi  i  wypełnij  opcje

konfiguracyjne: Wybierz – Dotpay (SMS).

Krok 17. Formularz usługi.

Wtyczka Fast Micro Pay automatycznie generuje formularz do obsługi płatności Dotpay

(SMS) na Twoim blogu.



Krok 18. Pobranie danych usługi SMS z Dotpay.

W tym celu należy ponownie zalogować się do serwisu Dotpay SMS. Wejść do zakładki:

usługi sms – Lista usług.

Pojawia się lista wszystkich zdefiniowanych usług SMS Premium w Dotpay.

Kliknij na usługę, której szczegóły chcesz podejrzeć.



Krok 19. Kopiowanie danych usługi z Dotpay SMS do formularza wtyczki.

Przekopiuj  powyższe dane usługi  SMS Premium z Dotpay do formularza generowania

usługi SMS we wtyczce Fast Micro Pay.

Wypełniłem pięć pól na bazie zdefiniowanej usługi SMS Premium w Dotpay:

• Nazwa usługi: Usługa – zadanie matematyczne.

• ID użytkownika – jest to login z kroku 1, który wykorzystujesz do zalogowania się

w serwisie Dotpay. W moim przypadku login: 69713.

• Identyfikator usługi: MATH.

• Cena – koszt netto usługi SMS Premium: 1 (ZŁ).

• Ważność kodu: 60 (dni).

Krok 20. Treść okna zakupu.

Treść okna zakupu jest widoczna dla użytkownika przed dokonaniem płatności SMS. 

Domyślnie wtyczka Fast Micro Pay w oknie zakupu generuje dwa znaczniki:

• {code} – pole do wpisania kodu SMS

• {submit}  –  przycisk  wysyłający  kod  SMS  do  Dotpay  w  celu  pokazania

zablokowanej treści.



Znaczników {code} i {submit} nie możesz usuwać, ponieważ są to obowiązkowe pola przy

realizacji usługi SMS Premium.

W treści okna zakupu możesz umieszczać dowolną treść, także czysty język HTML / CSS.

Jeżeli nie wiesz o czym piszę – zobacz kurs HTML dla zielonych.

Aktualnie Dotpay podczas aktywacji usługi SMS Premium wymaga podania w treści okna

zakupu następujących informacji dla użytkownika:

• Wyślij SMS o treści AP.MATH na numer 71068 (screen z kroku 8).

• Koszt przesłania wiadomości SMS to 1.23 PLN brutto – jeżeli koszt netto SMS

wynosi 1 zł to wartość brutto 1.23 zł.  Poniżej zamieszczam cennik za obsługę

usług  premium  w  Dotpay  –  patrz  nagłówek  5:

http://www.dotpay.pl/pliki/oferty/dotpay_oferta_premiumrate_201401.pdf

• Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.

• Usługa dostępna w sieciach T-mobile,  Orange,  Plus GSM, Play,  Heyah,  Sami

Swoi.

• Okres ważności kodu: 60 dni.

• Właściciel serwisu: MatFiz24.pl Marek Duda.

• Reklamacje można składać pod tym adresem: http://www.dotpay.pl/reklamacje/

• Regulamin  dostępny  jest  tutaj:  http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-

premium/

Poniżej zamieszczam treść okna zakupu w HTML, którą możesz używać na swoim blogu.

http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/
http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/
http://www.dotpay.pl/reklamacje/
http://www.dotpay.pl/pliki/oferty/dotpay_oferta_premiumrate_201401.pdf
http://pracabezszefa.pl/kurs-html-css-dla-poczatkujacych


Powyższe informacje są obowiązkowe do umieszczenia w treści okna zakupowego SMS

Premium Dotpay. W przeciwnym przypadku dostaniesz na mail informację od Dotpay, że

Twoje konto SMS Premium nie zostało zaktywowane z powodu.. (będzie podany powód).

Będziesz musiał  wykonać niezbędne poprawki,  dlatego podziałaj  zgodnie  z  powyższą

instrukcją, a powinno być dobrze od razu :)

Następnie kliknij: Zapisz usługę.

Krok 21. Ustaw status: Włączony.

Domyślnie  po  skonfigurowaniu  usługi  SMS  widnieje  Status:  Wyłączony  (oznaczony

kolorem czerwonym).

Blokowanie treści na blogu jest możliwe tylko wtedy, gdy przełączysz na Status: Włączony

(oznaczony kolorem zielonym).

Kliknij na czerwony status Wyłączony, aby włączyć usługę.

Usługa zmieni status: Włączony i zostanie oznaczona kolorem zielonym.

Funkcja Status:

• Status: Wyłączony (kolor czerwony) – oznacza, że usługa SMS została dodana

do bloga, ale nie jest włączona i wymaga sprawdzenia poprawności danych.

• Status Włączony (kolor zielony) – należy kliknąć na czerwony status „Wyłączony”,

by włączyć usługę SMS w panelu wtyczki.



Krok 22. Blokada SMS Premium wpisu z materiałem wideo.

Jeżeli  Twoja  usługa  SMS  we  wtyczce  ma  już  zielony  Status:  Włączony,  to  czas

zablokować wpis, który podałeś do weryfikacji Dotpay (zobacz krok 8 – Uwaga). Pamiętaj,

że usługa SMS Premium jest dodana w serwisie Dotpay, ale jeszcze nie jest aktywna.

W tym celu wskazaliśmy w polu Uwaga(z kroku 8) dokładny adres URL podstrony, gdzie

zostanie zablokowana usługa SMS Premium:  http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania.

To  właśnie  na  tej  podstronie  pracownicy  Dotpay  będą  weryfikowali  zawartość  Twojej

strony i  zawartość wymaganej treści  okna zakupu. Jeżeli  wszystko będzie OK, usługa

zostanie zaktywowana także w serwisie Dotpay.

Wpis podany do weryfikacji Dotpay wygląda tak, jak na grafice poniżej:

http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania


Zablokuję pierwsze zadanie usługą SMS Premium.

W tym celu edytuję wpis: http://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania

Zaznaczam  treść  do  zablokowania:  grafikę,  rozwiązanie  zadania  wideo  na  stronie

internetowej i na YouTube. Na stronie MatFiz24.pl wykorzystuję edytor tekstowy (HTML),

ale równie dobrze możesz zaznaczyć treść do zablokowania w trybie wizualnym.





Teraz kliknij ikonę Mikropłatności, która oznaczy znacznikami treść do zablokowania.

Zaznaczona  treść  do  zablokowania  zostanie  specjalnie  oznaczona:  [  FMP ]  Materiał

płatny [ /FMP ].

Jak jeszcze możesz zablokować treść wykorzystując przycisk Mikropłatności?

• Ustaw kursor na początku treści do zablokowania.

• Kliknij  raz  ikonę  Mikropłatności,  która  przed  wybraną  treścią  do  zablokowania

ustawi znacznik [ FMP ]

• Ustaw kursor na końcu treści do zablokowania.

• Kliknij  raz ikonę Mikropłatności,  która  na końcu treści  do zablokowania ustawi

domykający znacznik [ /FMP ]

W ten sposób także otrzymasz strukturę:

[ FMP ] Materiał płatny [ /FMP ]



Jeżeli już pojawiły się znaczniki FMP tak jak na screenie powyżej, to po prawej stronie

wpisu pod przyciskiem aktualizacji wpisu, znajduje się boks: Usługa mikropłatności.

Domyślna opcja to: Brak (płatności nieaktywne).

Teraz  rozwiń  usługę  mikropłatności  i  wybierz  tą,  którą  chcesz  zablokować  wpis.  W

nawiasie pokazany jest status usługi (WŁĄCZONA). W tym momencie zablokowałeś swój

wpis usługą – zadanie matematyczne przez SMS Premium.



Zaktualizuj  zablokowany wpis  i  odśwież  stronę.  W tym  momencie  zablokowałeś

swój  pierwszy  wpis  usługą  SMS  Premium.  Czekaj  na  aktywację  usługi  SMS  w

serwisie Dotpay.



ROZDZIAŁ 6 – Zalety i wady Dotpay SMS Premium

Zalety usługi SMS Premium:

• Ekspresowy dostęp do płatnej treści na stronie www

• Realizacja usług wymagających szybkiej płatności

• Szybka zmiana ceny usługi istotna w trakcie testowania wartości produktu

• Dostęp  do  wykazu  zarobków  w  zewnętrznym  serwisie  realizującym  płatności

SMS, np: Dotpay

• Pełny automatyzm realizacji sprzedaży

• Uruchomienie dochodu pasywnego

Wady płatności SMS Premium:

• Wysokie prowizje pobierane przez operatorów

• Limity cenowe – najdroższy SMS Premium Dotpay wynosi aktualnie 25 zł netto.

Podsumowanie:

Wybierając  usługę  SMS  Premium  oferujesz  użytkownikom  pełny  komfort  szybkiego

dostępu do płatnej treści na stronie, natomiast z każdego wysłanego SMS zarabiasz mniej

niż 50%.

W zależności od tematyki serwisu należy stanąć przed dylematem wyboru mikropłatności

SMS jako technologii umożliwiającej dostęp do płatnej treści.

W niektórych blogowych niszach zdecydowanie bardziej opłaci się blokować treści przy

pomocy płatności internetowych przez przelew bankowy. 



SPIS WARTOŚCIOWYCH ŹRÓDEŁ

✔ Jak uruchomić Dotpay SMS Premium w systemie WordPress?

✔ Jak uruchomić Dotpay płatności online w systemie WordPress?

✔ Wideo tutorial wtyczki Fast Micro Pay.

✔ http://platnosci-wordpress.pl

✔ http://pracabezszefa.pl

http://pracabezszefa.pl/
http://platnosci-wordpress.pl/
http://pracabezszefa.pl/dokumentacja-techniczna-wtyczki-fast-micro-pay
http://platnosci-wordpress.pl/platnosci-online-przez-dotpay-na-wordpress
http://platnosci-wordpress.pl/sms-premium-dotpay-w-systemie-wordpress

