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Rozpoczęcie przyjmowania płatności w systemie PayPal za pośrednictwem platformy Dotpay jest niezwykle łatwe. Wystarczy kilka prostych czynności
1. Załóż konto firmowe PayPal
• Dokonasz tego szybko i bezpłatnie, klikając przycisk Załóż konto na stronie www.paypal.pl.
• Podczas zakładania konta konieczna będzie akceptacja standardowej Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal, która określa zasady współpracy Twojej firmy z firmą PayPal.
• Potwierdź adres e-mail przypisany do Twojego konta PayPal.
2. Dodaj rachunek bankowy
• Zaloguj się do swojego konta PayPal.
• Na karcie Moje konto z menu Profil wybierz polecenie Dodaj lub usuń rachunek bankowy.
• Dodanie rachunku bankowego służy m.in. do weryfikacji Twojego konta PayPal.
3. Skonfiguruj swoje konto firmowe PayPal do odbioru płatności za pośrednictwem platformy Dotpay
• Zaloguj się do swojego konta PayPal.
• Na karcie Moje konto z menu Profil wybierz polecenie Więcej opcji.
• Wykonaj następujące instrukcje:
•W panelu po lewej kliknij łącze sekcji Moje narzędzia sprzedaży.
• W sekcji Sprzedaż w Internecie (jeśli jest zwinięta, kliknij znak plusa na lewo od jej tytułu) obok opcji Dostęp do API kliknij łącze Zaktualizuj.
• W sekcji Opcja 1 po lewej kliknij łącze Dodaj lub edytuj uprawnienia dostępu do API.
• Kliknij przycisk Dodaj nową inną firmę.
• W polu Nazwa użytkownika dla uprawnień innej firmy wprowadź dotpay_api1.dotpay.eu i kliknij przycisk Sprawdź:
• Na liście dostępnych uprawnień zaznacz opcje wymienione poniżej i kliknij przycisk Dodaj:
• Przetwarzanie płatności z wykorzystaniem ekspresowej realizacji transakcji
• Dokonywanie zwrotu pieniędzy dla konkretnej transakcji
• Uzyskiwanie informacji dotyczących transakcji
• Przeszukiwanie Twoich transakcji pod kątem przedmiotów spełniających określone kryteria i wyświetlanie wyników
• Autoryzowanie i pobieranie środków dotyczących Twoich transakcji PayPal
4. Aktywuj płatności PayPal w panelu administracyjnym Dotpay
• Zaloguj się do panelu administracyjnego platformy Dotpay.
• Z menu po lewej stronie wybierz polecenie Aktywuj nowe kanały.
• Zaznacz pole wyboru Usługa aktywna.
• W polu Adres e-mail konta PayPal podaj swój adres e-mail i kliknij przycisk Zapisz.
• Konfiguracja płatności PayPal została zakończona. Gratulujemy!
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W celu sprawdzenia poprawności dokonanej integracji należy podjąć następujące kroki:
• Wklej do paska adresu przeglądarki internetowej następujący ciąg:
https://ssl.dotpay.pl/?id=XXXXX&kwota=10&opis=test%20integracji%20PayPal&channel=212&blokuj=1&email=tech@dotpay.pl
• W miejsce XXXXX wpisz ID konta zarejestrowanego w systemie Dotpay i kliknij Enter aby uruchomić przekierowanie do systemu Dotpay.
• Po pojawieniu się strony systemu płatności Dotpay, kliknij przycisk Dokonaj płatności.
Jeśli nastąpi przekierowanie do PayPal to można uznać, że integracja została przeprowadzona poprawnie.

Informacje dodatkowe:
• Dotpay nie pobiera prowizji od transakcji dokonanej w PayPal za pomocą systemu Dotpay.
• Za operacje finansowe jak np. wypłaty środków czy zwroty odpowiada PayPal i są one wykonywane z poziomu panelu administracyjnego konta PayPal.
• Lista transakcji dokonanych przez PayPal za pomocą Dotpay jest widoczna w panelu „Mój Dotpay” w zakładce „transakcje PayPal”.
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