
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja użytkownika modułu płatności CA Raty 

system Shoper™ 

14.12.2022 r. 

 

http://www.prestashop.com/
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1. Instalacja modułu 
 

1. Wejdź do panelu administracyjnego sklepu w zakładkę „Dodatki i integracje”, po czym  

w podsekcje „Aplikacje”. 

 

2. Wyszukaj „CA Raty”. 

 

3. Wybierz moduł, a następnie kliknij w przycisk „zainstaluj”. 

 
 

4. Po akceptacji regulaminu APP  Store i kliknięciu w przycisk „Instaluj” moduł płatności CA 

Raty zostanie dodany. 

 

 
 



2. Konfiguracja modułu CA Raty 
 

1. Otwórz kartę „Integracje własne”. 

2. W polu „Nagłówek strony - <head>” należy wkleić poniższy kod. 

 

<script> 

    var CARatyConfig = { 

        'PSP': 'PSP12345678', 

        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [], 

        'MIN_TOTAL': 300, 

    }; 

</script> 

W miejscu PSP należy wkleić dedykowany dla sklepu numer PSP podany przez Bank w mailu 

dotyczącym integracji. Numer musi być wpisany razem z przedrostkiem „PSP” – dokładnie jak 

na wskazanym wyżej przykładzie. 

 

Jeśli w nagłówku znajduje się już jakaś treść, powyższy kod należy dokleić dodatkowo – nie 

należy kasować obecnej zawartości nagłówka. 

 

3. Dodaj dwie podstrony informacyjne, na które zostanie przekierowany klient po poprawnym 

złożeniu wniosku lub po rezygnacji z niego.  

 

By to wykonać przejdź do zakładki „Wygląd i treści”→ „Strony informacyjne”. 

Treści, jakie powinny się znaleźć na stronach: 

- powrót pozytywny(po poprawnym złożeniu wniosku) 

Umowa wpłynęła do naszego systemu. Po zakończeniu weryfikacji potwierdzenie otrzymasz 

w kolejnym e-mailu. 

- powrót negatywny (po rezygnacji ze składania wniosku) 

Wniosek został odrzucony. Skontaktuj się ze sklepem i wybierz inną metodę płatności. 

 

Aby dodać stronę należy kliknąć „Dodaj stronę informacyjną” w prawym górnym rogu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie uzupełnić poniższe dane: 

- Nazwa ( w zależności od tworzonej strony Powrót pozytywny lub negatywny) 

- Link do tej strony – opcja „nie dodawaj” 

- Treść – wklej podane wyżej treści w zależności od strony 

Zmiany należy zapisać, następnie włączyć Aktywność stworzonej strony: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład adresu: 

 

- twojadomena.pl/podstrony/dziekujemy-za-zlozenie-wniosku 

    (dodanie wniosku zakończone sukcesem) 

 

Po wyjściu na ekran główny sekcji Strony informacyjne, kliknij Akcje i Zobacz stronę w 

sklepie – skopiuj adres z przeglądarki i prześlij e-mailem do Banku. 

 

 



 

3. Dodanie płatności 

1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” →”Obsługa zamówień” →”Formy płatności”. 

2. Kliknij w przycisk „Dodaj płatność”.  

 

3. Skonfiguruj płatność: 

- Typ płatności:   Przelew 

- Nazwa płatności:   CA Raty 

- Aktywność:    Tak 

- Obsługiwane waluty:  PLN 

 

 
 

Nazwa płatności musi być wpisana dokładnie tak, jak jest podana w powyższym przykładzie. 

 

 

4. Konfiguracja dostaw 
  

1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” →”Formy dostawy”. 

2. Przy każdej formie dostawy, dla której chcesz udostępnić możliwość wykorzystania 

płatności CA Raty, kliknij w jej nazwę by przejść do ustawień, po czym zaznacz CA Raty 

oraz zapisz. 

 

 



5. Umieszczenie informacji o współpracy z Bankiem Credit Agricole 

 

1. Aby dodać zapis informujący o współpracy z Bankiem, przejdź do zakładki „Wygląd i treści”→ 

„Strony informacyjne”. 

 

2. W zależności od tego czy posiadasz już zakładkę, w której prezentowane są metody płatności 

czy chcesz ją dopiero stworzyć, powinieneś odpowiednio dodać nową stronę lub edytować 

obecną. 

Jeśli tworzysz nową stronę proponujemy nadać jej nazwę „Raty” lub „Płatności”. Aby strona 

była widoczna w sklepie należy wybrać miejsce, w którym ma być wyświetlany link do niej. 

Proponujemy dodać podstronę do stopki – w miejscu „Link do tej strony” wybieramy „Dodaj 

do stopki” i zaznaczamy odpowiednia sekcję „płatności i dostawa”. 

Dodawanie nowej strony opisane jest w punkcie 2.3 

 

 

3. Z menu „Wstaw” wybierz „Wstaw/edytuj obrazek”. Pojawi się okno w którym w polu „Źródło” 

wstaw adres wybranego logo Credit Agricole Raty z poniższej tabeli 

http://ewniosek.credit-

agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_comp.png  

http://ewniosek.credit-

agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_comp.png 

 

http://ewniosek.credit-

agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_full.png  

http://ewniosek.credit-

agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_full.png 

 

 

Wstawione logo zaznacz kursorem i kliknij „Wstaw/edytuj łącze”  

 

W polu „URL” wprowadź adres do strony z procedurą zakupu na raty. Na końcu adresu zamiast 

PSP1234567 podaj identyfikator systemowy Twojego sklepu internetowego (PSP). 

https://ewniosek.credit-

agricole.pl/eWniosek/procedure.jsp?PARAM_TYPE=RAT&PARAM_PROFILE=PSP1234567 

Pole „Cel” ustaw na „Nowe okno” 

http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_comp.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_comp.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_comp.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_comp.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_full.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_full.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_full.png
http://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_lg_full.png


 

4. Logo może też wstawić za pomocą kodu. Naciśnij przycisk „Wyłącz edytor” po czym wklej 

poniższy kod uzupełniając go o własny identyfikator PSP. 

<div style="width: 25%;"><a href="https://ewniosek.credit-

agricole.pl/eWniosek/procedure.jsp?PARAM_TYPE=RAT&amp;PARAM_PROFILE=PSP1234567" 

target="_blank"><img src="https://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_full.png" 

alt="" /> </a></div> 

5. Propozycja tekstu do umieszczenia w zakładce znajduje się poniżej: 

Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole. 

Sprawdź jakie to proste: 

 wybierz produkt który Cię interesuje gdy wartość koszyka wyniesie minimum 300 zł 

skorzystaj z rat banku Credit Agricole, 

 wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową, 

 przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego (o ile będzie to wymagane) 

 potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS, 

 umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail, a sklep zacznie realizować Twoje 

zamówienie. 

Poniżej zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim partner - pośrednik 

zobowiązany jest do podania nazw wszystkich pośredników, z którymi współpracuje. 

Proponowana treść: 

(Nazwa partnera) oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska 

S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą 

umów kredytu na zakup towarów i usług 

 

6. Po zakończeniu parametryzacji oraz czynności konfiguracyjnych skontaktuj się z 

Bankiem celem przeprowadzenia testów komunikacji pomiędzy sklepem, a systemami 

Banku. 

https://ewniosek.credit-agricole.pl/eWniosek/res/buttons/inst_md_full.png


6. Dodatkowe informacje 

 
1. Pełna konfiguracja modułu 

 
Nazwa pola Typ Wartość 

domyślna 

Przykładowe 

wartości 

Opis Wymagane 

PSP string  PSP1234567 identyfikator PSP klienta Tak 

FORBIDDEN_CATEGORIES array of 

int 
 [1,8,125] 

identyfikatory zastrzeżonych kategorii Tak 

MIN_TOTAL integer  300 minimalna cena produktów w koszyku Tak 

ALLOWED_LANGUAGES array of 

str 
undefined ['pl'] 

kod języków dozwolonych np. pl, eng  

BASKET_ANCHOR 
selector 

.forrm-

basket 
'.basket' 

obiekt, po którym zostanie umieczony 

button 
 

BASKET_PRICE_PATH selector .sum .value '#a_iraty', 
obiekt, z którego czytany jest HTML  

zawierający sumę 
 

PRODUCT_PRICE_PATH 
selector 

.basket .price  

.main-price 
 

obiekt, z którego czytany jest HTML  

zawierający cenę produktu 
 

BUTTON_URL 

string undefined 'Auto_4' 

 brak zdefiniowania – domyślny 

obrazek 

 Oblicz_X – z przedziału 0 do 5 

włącznie, np. Oblicz_0, 

podmienia obrazek przycisku na 

inny z listy. 

 Auto_X – z przedziału 1 do 5 

włącznie, np. Auto_1, podmienia 

obrazek przycisku na inny z listy 

oraz zapewnia automatyczne 

wyliczanie ceny raty. 

 inna wartość  – zastępuje 

obrazek przycisku, tym 

znajdującym się pod podanym 

adresem URL 

 

BUTTON_SIZE array of 

int 
 [50,100] 

Rozmiar przycisku, pierwsza wartość 

oznacza szerokość, druga wysokość 
 

DEBUGGER 

każdy undefined true 

włącza domyślny dla przeglądarki 

debugger przy inicjalizacji obiektu 

wtyczki oraz przed przejściem do 

wniosku 

 

MIN_PRODUCT_PRICE integer undefined 300 
minimalna cena, dla której pojawi się 

kalkulator ratalny na karcie produktu 
 

findPayment 
function undefined  

funkcja pokazująca domyślnie ukryty typ 

płatności 
 

findDescription function undefined 
 

funkcja zwracająca opis płatności  

 

 

 

 



Przykładowy wygląd skryptu 
<script> 

    var CARatyConfig = { 

        'PSP': 'PSP12345678', 

        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [], 

        'MIN_TOTAL': 300, 

        'ALLOWED_LANGUAGES':[], 

        'BASKET_ANCHOR': '.example', 

        'BASKET_PRICE_PATH': '.example', 

        'PRODUCT_PRICE_PATH': '.example', 

        'BUTTON_URL': 'example', 

        'DEBUGGER': true, 

        'MIN_PRODUCT_PRICE': 300, 

        'BUTTON_SIZE': [100,50], 

        'findPayment': function (paymentId) {}, 

        'findDescription': function (paymentId) {}, 

    }; 

</script> 

 

Grafiki dostępne do wyboru w parametrze 'BUTTON_URL' zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Pełna lista grafik znajduje się w rozdziale 5 instrukcja integracji dostępnej na stronie 

https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/instrukcja-integracji-dla-sklepow-

internetowych. 

 

Wartość parametru 
'BUTTON_URL' 

Przycisk 

Oblicz_0  

Oblicz_1 
 

Oblicz_2 
 

Oblicz_3 

 

Oblicz_4 
 

Oblicz_5 

 

 

Przykład 
<script> 

    var CARatyConfig = { 

        ... 

        'BUTTON_URL': 'Oblicz_5', 

        ... 

    };  

</script> 

https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/instrukcja-integracji-dla-sklepow-internetowych
https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/instrukcja-integracji-dla-sklepow-internetowych


Oprócz stałych grafik „Oblicz ratę” dostępne są przyciski prezentujące wysokość raty 

 

Wartość parametru 
'BUTTON_URL' 

Przycisk 

Auto_1 
 

Auto_2 
 

Auto_3 

 

Auto_4 
 

Auto_5 

 

 

 

Pola konfiguracyjne findPayment oraz findDescription są wykorzystywane wyłącznie w wypadku 

użycia modułów, powodujących niestandardowe działanie koszyka, np. w celu dodania kolejnych 

kroków płatności. Zalecane jest ich zdefiniowanie, jeżeli nastąpi taka konieczność, uprości to prace 

zespołowi supportującemu, w razie wystąpienia problemów. 

 

 Przykładowa konfiguracja pola ALLOWED_LANGUAGES: 

 
<script> 

    var CARatyConfig = { 

        ... 

        'ALLOWED_LANGUAGES':[ 'pl', 'en'], 

        ... 

    };  

</script> 

 

2. Ustalanie kategorii zastrzeżonych 

 

Poprzez kategorie zastrzeżoną jest rozumiany zbiór produktów, które nie będą posiadały 

przycisku odpowiedzialnego za wyliczanie rat oraz zakup za pomocą modułu CA Raty nie 

będzie dla nich możliwy. 

 

Dodawanie kategorii zastrzeżonych odbywa się poprzez dodanie do pola konfiguracyjnego 

FORBIDDEN_CATEGORIES identyfikatorów kategorii, do której przynależą produkty. 

Proszę mieć na uwadze, że nie muszą być one pod nią wyświetlane. 

 

Wyłączanie modułu dla kategorii nie działa rekurencyjnie. 

 

 



Podstawowy przykład: 
 

    Kategoria nr. 3 odpowiada za wyświetlanie wszystkich produktów sklepu. 

    Do kategorii nr. 4 należą produkty X oraz Y 

    Do kategorii nr. 5 należy produkt Z 

    Do kategorii nr. 6 należy produkt A 

 

3 [ ] 

4 [ X , Y ] 

5 [ Z ] 

6 [ A ] 

 

    Konfiguracja: 

 
<script> 

    var CARatyConfig = { 

        ... 

        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [4, 6], 

        ... 

    }; 

</script> 

    Moduł CA Raty będzie działał wyłącznie dla produktu: Z 

Zaawansowany przykład: 

 

    Kategoria nr. 3 odpowiada za wyświetlanie wszystkich produktów sklepu. 

    Kategoria nr. 3 posiada subkategorię nr. 4 

    Do kategorii nr. 3 należy produkt B 

    Kategoria nr. 4 posiada subkategorię nr. 5 

    Do kategorii nr. 4 należą produkty X oraz Y 

    Do kategorii nr. 5 należy produkt Z 

    Do kategorii nr. 6 należy produkt A 

 

3 [ B ] → 4 [ X , Y ] → 5 [ Z ] 

6 [ A ] 

 

    Konfiguracja: 

 
<script> 

    var CARatyConfig = { 

        ... 

        'FORBIDDEN_CATEGORIES': [4, 6], 

        ... 

    }; 

</script> 

 

 

Moduł CA Raty będzie działał wyłącznie dla produktów: B, Z 


