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Chcesz uruchomić płatny dostęp do treści i rozpocząć zarabianie na blogu? Posiadasz wartościowe treści, kursy i
szkolenia premium? Zobacz jak podłączyć płatności i uruchomić sprzedaż produktów na stronie internetowej.
Korzystając z okazji informuję, że w dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja wtyczki Fast Micro Pay do wersji 1.2. Do
tej pory wtyczka obsługiwała płatności przez system Dotpay. Plugin w nowej wersji obsługuje także bramkę PayU
na WordPressie.
Dodatkowym smaczkiem wersji 1.2 jest funkcjonalność grupowego blokowania płatnych wpisów z możliwością
włączenia abonamentu na blogu.

Jak szybko uruchomić płatność PayU na blogu WordPress?
Zobacz wideo poradnik.
Obejrzyj tutorial na YouTube – jak podłączyć płatny dostęp do treści przez PayU?

Krok 1. Rejestracja konta firmowego PayU dla sprzedawców
Kliknij i zarejestruj firmowe konto PayU dla sprzedawców. Należy podać poprawne dane firmy, dane osobowe i
numer konta bankowego. W trakcie rejestracji podaj nazwy stron internetowych, gdzie uruchomisz płatności PayU.
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Opłata aktywacyjna konto firmowe wynosi 199 zł. Koszt aktywacji jest dosyć wysoki, natomiast prowizje pobierane
przez operatora od każdej transakcji są bardzo małe (więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu). Nie musisz od
razu wykonywać opłaty aktywacyjnej. To dobry moment, aby za darmo przetestować poprawność działania płatności
PayU na WordPressie.
Zobacz tutorial na YouTube – jak zarejestrować konto PayU?

Krok 2. Logowanie w PayU
Po rejestracji konta na adres e-mail przychodzi link aktywacyjny. Kliknięcie linku spowoduje aktywację konta.
Wejdź na stronę logowania PayU i zaloguj się.

Krok 3. Panel zarządzania PayU
Poniżej przedstawiam panel do konfiguracji płatności internetowych PayU.
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Krok 4. Dodaj konfigurację
Dla wybranej domeny internetowej kliknij przycisk – Dodaj Konfigurację.

Krok 5. Dodaj sklep
Teraz należy dodać sklep, aby odbierać płatności elektroniczne. Podaj parametry sklepu, które pozwolą Ci
rozpoznać sklep w panelu menadżera PayU.
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Krok 5.1. Dane sklepu
Moja konfiguracja:

Następnie kliknij przycisk – Dalej.
Krok 5.2. Punkt płatności
Wybierz typ punktu płatności: REST API.
Nazwa punktu płatności jest dowolną treścią, która opisuje usługę, np.: Jak zrobić bloga?
Kodowanie danych: UTF-8.
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Następnie kliknij przycisk – Dodaj sklep.
Krok 5.3. Klucze konfiguracyjne
Otrzymujesz klucze konfiguracji, które zostaną wykorzystane do automatyzowania płatności na WordPressie z
wykorzystaniem wtyczki Fast Micro Pay.

Wtyczka wykorzysta następujące dane:
Id punktu płatności (pos_id): 220004
Drugi klucz (MD5): 500638bdd01f445d23c811a2a2e15ef2
Klucze konfiguracyjne znajdziesz także w szczegółach punktu płatności tego sklepu.
Następnie kliknij przycisk – Zakończ.

Krok 6. Panel sklepu PracaBezSzefa
Widzisz panel sklepu PracaBezSzefa, gdzie został skonfigurowany punkt płatności o nazwie – Jak zrobić bloga?
Kliknij link – pokaż konfigurację.
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Krok 7. Punkty płatności.
Zobaczysz klucze konfiguracji punktu płatności + dostępne typy płatności.
W kolumnie Stan kliknij przycisk – Włącz.
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Usługa zmieniła swój stan ze statusem: włączony.
Pod tabelką znajduje się pole: Automatyczny odbiór płatności.
Auto-odbiór pozwala na automatyczne zatwierdzanie przychodzących płatności.
Kliknij przycisk – Włącz.
Poniżej przedstawiam screen po wykonaniu powyższych ustawień.

W tym momencie wykonałeś niezbędne ustawienia po stronie operatora, aby pomyślnie uruchomić testowe
płatności online przez PayU.
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Krok 8. Pobieranie wtyczki Fast Micro Pay
Zaloguj się do kokpitu własnego bloga WordPress. Proces sprzedaży płatnej treści zrealizuje
automatycznie wtyczka Fast Micro Pay.
Zaktualizowaną wtyczkę możesz pobrać TUTAJ w odpowiednim formacie .ZIP.

Krok 9. Instalacja wtyczki na blogu
Wgraj wtyczkę Fast Micro Pay do kokpitu bloga z zakładki Wtyczki – Dodaj nową – Wyślij na serwer.
Następnie włącz plugin.
Jeżeli w kokpicie bloga wyświetlany jest błąd, to na serwerze strony należy włączyć dodatki. Zobacz wideo jak
poprawnie włączyć Fast Micro Pay na blogu?

Krok 10. Ustawienia – mikropłatności
W kokpicie bloga WordPress przejdź do zakładki Ustawienia – Mikropłatności.

Krok 11. Licencja Fast Micro Pay.
Przechodzisz w tym momencie do panelu konfiguracji wtyczki Fast
Micro Pay.

Krok 12. Generowanie darmowej licencji wtyczki FMP na 3 dni
Wklej do poniższego formularza adres strony internetowej, gdzie chcesz przetestować mikropłatności (np:
http://twojadomena.pl). Następnie kliknij zielony przycisk: Generuj Licencję.
Otrzymasz darmowy dostęp do pełnej funkcjonalności wtyczki Fast Micro Pay na 3 dni.
Po wpisaniu domeny, gdzie chcesz uruchomić Fast Micro Pay zostanie wygenerowany klucz licencyjny aktywujący
pełną funkcjonalność wtyczki na okres 3 dni.
Przetestujesz wtyczkę i zdecydujesz, czy jest to narzędzie dla Ciebie.
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Skopiuj klucz licencji do panelu wtyczki i kliknij Zapisz. Jeżeli klucz jest poprawny i aktywny, to nastąpi
odblokowanie wszystkich funkcji Fast Micro Pay.

Krok 13. Dodawanie usługi PayU
Kliknij zakładkę Usługi. Dodaj nową usługę.
Wybierz – PayU.
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Krok 14. Formularz konfiguracji usługi
Wtyczka Fast Micro Pay automatycznie generuje formularz konfiguracji usługi płatności PayU.

Jak wypełnić pola formularza?
Formularz dodawania usługi zawiera poradnik uruchomienia sprzedaży płatnej treści na stronie przez PayU.

Nazwa.
Wpisz dowolną nazwę usługi, np: Jak zrobić bloga?
ID punktu płatności (pos_id).
Pobierz pos_id z kluczy konfiguracji sklepu.
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W pole wtyczki wklejam: 220004.
Cena.
Ustaw cenę sprzedawanej usługi, np: 67 (produkt będzie kosztował 67 złotych).
Ważność dostępu.
Określ czas dostępu do produktu, np 30 (produkt będzie aktywny po opłaceniu
przez 30 dni).
Drugi klucz ( MD5 ).
Pobierz drugi klucz MD5 z konfiguracji.

11/17

W pole wtyczki wklejam: 500638bdd01f445d23c811a2a2e15ef2
Treść przycisku.
Przycisk dostępny w oknie zakupu widoczny pod przeglądarką internetową, np: Kup
Teraz.
Usługa grupowa.

Zaznaczona opcja umożliwia grupowanie wpisów premium dla usługi. Wykupienie dostępu do jednego wpisu,
odblokuje dostęp do pozostałych wpisów zdefiniowanych dla tej usługi.
Treść okna zakupu.
Treść okna zakupu jest widoczna dla użytkownika przed dokonaniem płatności online.
Domyślnie wtyczka Fast Micro Pay w oknie zakupu generuje dwa znaczniki:
{code} – pole do wpisania adresu e-mail
{submit} – przycisk do odblokowania płatnej treści na stronie.
Znaczników {code} i {submit} nie wolno usuwać, ponieważ są to obowiązkowe pola przy realizacji usługi płatności
PayU.
W treści okna zakupu możesz umieszczać dowolną treść, także czysty język HTML i CSS.
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Treść kolejnego okna zakupu.
Wtyczka Fast Micro Pay od wersji 1.2 umożliwia płatny dostęp do wpisu, który można zablokować w kilku
fragmentach.
W miejscu pierwszego blokowanego fragmentu pojawi się okno zakupu, natomiast w kolejnych blokadach pojawi się
treść kolejnego okna zakupu.
Opis transakcji.
Wpisz dowolny tekst nawiązujący do sprzedawanej usługi, np: Opłata za dostęp do kursu – Jak zrobić bloga?

Formularz dodawania usługi będzie wyglądał następująco:
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Krok 15. Ustawianie statusu: Włączony.
Domyślnie po skonfigurowaniu usługi PayU widnieje Status: Wyłączony (oznaczony kolorem czerwonym).
Zautomatyzowana sprzedaż płatnej treści na blogu jest możliwa, gdy przełączysz na Status: Włączony (oznaczony
kolorem zielonym).
Kliknij na czerwony status, aby włączyć usługę.

Usługa zmieni status: Włączony i zostanie oznaczona kolorem zielonym.

Krok 16. Testowa sprzedaż płatnej treści na WordPressie.
Jeżeli usługa płatności ma włączony status, to możesz zablokować płatną treść na stronie i uruchomić sprzedaż
testową.
Wybierz wpis, stronę lub fragmenty treści na stronie, które chcesz zablokować. Na blogu możesz sprzedawać kursy
wideo, poradniki, obrazki, czy ebooki.
Zaznacz treść do zablokowania. Kliknij ikonę Mikropłatności dostępną w edytorze wizualnym i tekstowym.
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Treść na stronie przeznaczona do sprzedaży zostanie oznaczona przez znaczniki FMP.

Jak jeszcze możesz zablokować treść wykorzystując przycisk Mikropłatności?

15/17

1. Ustaw kursor na początku treści do zablokowania.
2. Kliknij raz ikonę Mikropłatności, która przed wybraną treścią do zablokowania ustawi znacznik [ FMP ]
3. Ustaw kursor na końcu treści do zablokowania.
4. 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, to po prawej stronie wpisu pod przyciskiem aktualizacji wpisu, znajduje się
boks: Usługa mikropłatności.
Domyślna opcja to: Brak (płatności nieaktywne).

Z menu rozwijanego wybierz usługę mikropłatności, którą chcesz zablokować wpis. W nawiasie pokazany jest
status usługi (WŁĄCZONA).
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Teraz zaktualizuj wpis z płatną treścią.
Zablokowany wpis uruchom pod przeglądarką. Zauważ, że w
miejscu płatnej treści oznaczonej tagami FMP pojawiło się
okno z możliwością zakupu produktu.

W tym momencie uruchomiłeś test sprzedaży kursu – Jak zrobić bloga przez płatności PayU.
Aktywacja konta PayU kosztuje 199 zł.
Po aktywacji zostanie uruchomiona prawdziwa płatność PayU wraz z nowymi kanałami płatności dla kupujących.
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