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1.  WSTĘP  

Direct Carrier Billing (DCB) to mechanizm płatności pozwalający na dopisanie kwoty transakcji do 
rachunku telefonicznego użytkownika. Przygotowana dokumentacja pozwala w prosty sposób 
skonfigurować  tą metodę płatności na stronie internetowej. Metoda płatności zostaje dodana do 
metod płatności w koszyku zakupowym. 

Dla transakcji Direct Carrier Billing miejscem hostowania formularza płatności jest strona Mobiltek, 
na którą powinien zostać przeniesiony Użytkownik chcący dokonać płatności tym kanałem. Takie 
rozwiązanie pozwala na odciążenie Partnera z konieczności stałego kontrolowania wymogów 
operatorów telekomunikacyjnych co do treści i układu formularza. Dodatkowo Mobiltek pozwala na 
personalizację formularzy płatności w zakresie dopuszczalnym przez Operatorów. 
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2.  WYMAGANIA  

Wtyczka jest kompatybilna z WooCommerce, e-commercową wtyczką open source dla 

WordPressa, w wersji od 3.8.0. 

Wtyczka jest dostępna do pobrania pod adresem: 

https://wstawic-adres.mobiltek/ 

 

 

https://wstawic-adres.mobiltek/
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3.  KONFIGURACJA WTYCZKI  

Po pobraniu wtyczki należy wtyczkę dodać do wtyczek strony oraz ją skonfigurować. Po wykonaniu poniższych 

kroków wtyczka powinna działać prawidłowo. 

ST EP 1  –  D OD A N I E  WT YC Z K I  

1. Wejdź na zakładkę Wtyczki.  

 

2. Następnie kliknij w przycisk „Dodaj nową” 

 

3. Następnie kliknij w przycisk „Wyślij wtyczkę na serwer” 
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4. Dodaj wtyczkę na serwer. Pamiętaj wtyczka musi być spakowana w formacie *.zip.  

Kliknij „Wybierz plik”, znajdź plik i go dodaj. 

 

5. Zainstaluj wtyczkę. Kliknij w przycisk „Zainstaluj”. 

 

6. Po zainstalowaniu włącz wtyczkę. Kliknij w przycisk „Włącz wtyczkę”. 
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ST EP 2  –  K ON F I GU R O WAN I E  WT YC Z K I  

1. Wejdź na zakładkę WooCommerce / Ustawienia / Płatności 

 

2. Kliknij w przycisk „Zarządzaj” 

 

3. Pojawia się ekran konfiguracji wtyczki. 

Ekran składa się z następujących elementów: 
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• Włącz/Wyłącz – checkbox – umożliwia włączenie lub wyłączenie pluginu 

• Zarejestruj konto w systemie Mobiltek – link przekierowujący na stronę 

https://mobiltek.pl/wspolpraca/, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy 

• Link do instrukcji konfiguracji modułu – link do niniejszej dokumentacji 

• Twój adres notyfikacji zwrotnej – link, który służy do otrzymywania notyfikacji o realizacji 

płatności 

UWAGA: link należy przesłać do Mobiltek na adres: tech@mobiltek.pl 

• Nazwa – pole do wpisania przyjaznej nazwy pluginu 

• Opis – pole do wpisania informacji o pluginie. Ustawia opis bramki, który widzi użytkownik 

przy tworzeniu zamówienia. 

• Tytuł transakcji – pole do wpisania domyślnego tytułu transakcji. Pozwala zmodyfikować 

opis transakcji, do którego zostanie automatycznie dodane "Zamówienie nr (transaction_id)". 

• ID sprzedawcy – pole obowiązkowe – pole do wpisania ID sprzedawcy, które jest 

wygenerowane w systemie Mobiltek (service_id). 

• Hasło Mobiltek – pole obowiązkowe – pole do wpisania hasła (secret) przypisanego do 

Twojego konta w Mobiltek 

• Return URL – pole obowiązkowe – pole do wpisania adresu, na który ma zostać 

przekierowany Użytkownik po pozytywnym przetworzeniu płatności. 

• Error URL – pole obowiązkowe – pole do wpisania adresu, a który ma zostać przekierowany 

Użytkownik po nieudanym przeprowadzeniu obciążenia. 

• Dopłata doliczana za korzystanie z tej metody płatności – pole pozwala ustalić, czy ma 

zostać naliczona dopłata oraz w jaki sposób ma być naliczana dopłata. Możliwe wartości: 

o NIE – dopłata nie jest doliczana, 

o PLN – dopłata to określona wartość w PLN, 

o % – dopłata jest określona jako procent od wartości koszyka. 

• Kwota dopłaty – pole do wpisania kwoty jaka zostanie doliczona do zamówienia. Jako 

separator liczb należy wykorzystać kropkę. 

• Włącz dla wysyłki – opcja niedostępna w niektórych instalacjach Woocommerce – wybierz 

metody wysyłki dla których chcesz włączyć płatności. Jeśli dla wszystkich, pozostaw to pole 

puste. 

• Automatycznie oznaczaj zamówienie jako zrealizowane – pole do ustalenia transakcji jako 

zrealizowana 

• Mój serwer korzysta z komunikacji przez proxy – pole z informacją, czy serwer korzysta z 

komunikacji przez proxy. 

• Weryfikuj adres serwera powiadomień (zalecane) –  sprawdzanie adresów IP dla 

notyfikacji przychodzących z zewnątrz, dla bezpieczeństwa warto zaznaczyć tak. 
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Po uzupełnieniu wszystkich pól, aby zapisać zmiany kliknij przycisk „Zapisz zmiany”. 


