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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 platformą open source WordPress, w wersji od 4.9.7. 
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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. 

S T E P  1  –  D OD AN IE  W T Y C ZK 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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S T E P  2  –  K ON F I GU RO W AN IE  W T Y C ZK I  

1. Wejdź na zakładkę Mobiltek 

 

 

2. Pojawia się ekran konfiguracji wtyczki. 

Ekran składa się z dwóch sekcji. Pierwsza sesja składa się z następujących elementów: 

• Shortcode do zamówień – informacje, w jaki sposób przygotować element 

shortcode, pozwalający na wygenerowanie przycisku do przekierowania płatnośi 
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• Twój adres notyfikacji zwrotnej – link, który służy do otrzymywania notyfikacji o 

realizacji płatności 

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

 

Druga sekcja „Ustawienia” składa się z następujących elementów: 

• 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. 

• Dane administratora – pole obowiązkowe – pole do wpisania danych potrzebnych 

do wypełnienia obowiązku informacyjnego: Nazwa i adres siedziby administratora 

danych osobowych 

mailto:tech@mobiltek.pl
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• Link do polityki prywatności – pole obowiązkowe – pole do wpisania adresu, na 

który ma zostać przekierowany Użytkownik, aby wyświetlić politykę prywatności. 

• Link do regulaminu serwisu – pole obowiązkowe – pole do wpisania adresu, na 

który ma zostać przekierowany Użytkownik, aby wyświetlić regulamin serwisu. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pól, aby zapisać zmiany kliknij przycisk „Zapisz zmiany”. 

 

S T E P  3  –  S H O RT C ODE  D O  Z AM ÓW IE Ń  

Wtyczka umożliwia umieszczenie przycisku do wywołania płatności przez element Shortcode. 

1. W trybie edycji otwórz stronę, na której będzie umieszczony przycisk do płatności. 

 

2. Kliknij przycisk „+” umieszczony w lewym górnym roku strony. Następnie wyszukaj element 

Shortcode i dodaj go na stronie 
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3. Następnie należy uzupełnić kod podając następujące dane:  

• mobiltek – odwołanie do kodu wtyczki 

• amount – kwota netto przesyłana do systemu Mobiltek, kwota powinna być 

oddzielona separatorem kropki „.” np amount =”7.50” 

• priceshow – kwota prezentowana klientowi; w przypadku sprzedaży produktów 

należy podać kwotę powiększoną o podatek VAT 

• product – nazwa produktu przekazywana do systemu Mobiltek 

• productshow – nazwa produktu prezentowana klientowi/użytkownikowi na 

stronie 

• text – tekst prezentowany na przycisku 

 

Przykład dla produktu Darowizna w kwocie 10 zł: 

[mobiltek amount="10" priceshow="10" product="darowizna" productshow="Darowizna" 

text="Podaruj 10 zł"] 

S T E P  4  –  H IS T OR IA  T R ANS A KC JI  

1. Wejdź na zakładkę Mobiltek - Transakcje 

 

2. Pojawia się ekran z informacjami o wszystkich transakcjach, które zostały wykonane za 

pomocą wtyczki. Lista składa się z następujących pól:  

• ID – id transakcji w systemie 

• Data transakcji – data i godzina wykonania transakcji 

• Imię i Nazwisko – imię i nazwisko, osoby która złożyła zamówienie 

• Telefon – numer telefonu, który dokonał płatności 
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• E-mail – adres email użytkownika 

• Produkt – nazwa produktu 

• Kwota – kwota netto przekazywana do systemu Mobiltek  

• Dodatkowe informacje / Dane do faktury – dodatkowe dane, dane do faktury 

przekazywany przez użytkownika końcowego 

• Status – status transakcji 

• Ostatnia zmiana statusu – data zarejestrowania statusu dla transakcji 
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4.  STATUSY I KODY ODPOWIEDZI  

W trakcie przeprowadzania procesu płatności lub po jego zakończeniu, użytkownik może zostać 

przekierowany na stronę Partnera jeżeli skorzysta z przycisku „Powrót” lub „Dalej”. Adres na który 

zostanie przekierowany zależy od aktualnego statusu transakcji. W przypadku wystąpienia błędu 

użytkownik zostanie przekierowany na adres podany w parametrze error_url, natomiast w 

pozostałych przypadkach zostanie przekierowany na adres podany w parametrze return_url. 

ST AT USY T RANS AKCJ I  

W trakcie procesu płatności, użytkownik może zostać przekierowany na stronę Partnera z 

dodatkowymi parametrami status_code oraz status_description przedstawionymi w następującej 

tabeli: 

Kod Opis Znaczenie 

2201 Charge confirmed Płatność zakończona powodzeniem 

3101 Auth in progress Uwierzytelnianie jest w trakcie 
przetwarzania 

 

NOTA PRAKTYCZNA 

Przekierowanie na adres return_url ze statusem „Charge confirmed” oznacza 

potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu płatności, ale nie potwierdza samej 

płatności! Potwierdzeniem poprawnego obciążenia użytkownika jest WYŁĄCZNIE 

notyfikacja o obciążeniu. 

 

KO DY BŁ ĘDÓ W  

Jeśli w trakcie płatności dojdzie do błędu, Użytkownik może zostać przekierowany na adres 

wskazany przez Partnera w parametrze error_url. W czasie przekierowania do wskazanego 

adresu URL zostaną dołączone dwa parametry: error_code i error_description. Kody 

błędów zostały wylistowane w poniższej tabeli: 

Kod Opis Znaczenie 

4002 IP limit exceeded 
Przekroczono limit wywołań z jednego 

adresu IP (5 nieudanych obciążeń/15min) 

4003 MSISDN limit exceeded 
Przekroczono limit wywołań dla numeru 

MSISDN (5 nieudanych obciążeń /15min) 

4004 
Incorrect value of X 

parameter Niepoprawna wartość parametru X 

4005 Required parameter X missing Brak wymaganego parametru X 
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4007 
Service is not configured for 

given operator 

Usługa jest niedostępna dla wybranego 

operatora 

4008 Duplicate 

Transakcja z parametrami service_id oraz 

transaction_id była już realizowana 

4009 
Operation not allowed for 

transaction 

Aktualny stan transakcji nie pozwala na 

wykonanie operacji 

4011 
Payment limit for MSISDN 

exceeded Przekroczono limit płatności dla MSISDN 

4012 
Payments limit for service 

exceeded Przekroczono limit płatności dla usługi 

4013 Session identifier missing Brak identyfikatora sesji 

4014 
Payment method is not allowed 

for user 

Metoda płatności jest niedostępna dla 

użytkownika z powodu ograniczeń operatora 

lub ograniczeń wprowadzonych przez 

użytkownika 

4015 Msisdn is on blacklist Numer MSISDN znajduje się na czarnej liście 

4211 User amount limit exceeded 
Użytkownik przekroczył limit transakcji 

przyznany przez operatora 

4212 User blockade active 

Użytkownik posiada aktywną blokadę usług 

DCB 

4213 Invalid operator 

Podany numer nie należy do podanego 

operatora 

4214 Not enough money 
Użytkownik nie ma wystarczających środków 

na koncie do realizacji płatności 

4215 DCB payments blockade active 
Aktywna blokada płatności DCB na koncie 

użytkownika 

4216 
User account status not allow 

for charge 

Status konta klienta nie pozwala na 

obciążenie 

4217 Payment in progress 

Przetworzenie transakcji nie jest możliwe; 

inna transakcja dla tego użytkownika i tej 

usługi oczekuje na przetworzenie przez 

operatora 

4232 Charge failed timeout Minął czas na potwierdzenie transakcji 

4233 Charge failed operator error Wystąpił błąd po stronie operatora 

4234 Charge failed exception Wystąpił nieoczekiwany błąd 
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4235 Charge failed overwritten 

Transakcja została anulowana przez nową 

transakcję dla tego samego użytkownika i 

usługi 

4411 Auth failed 

Wystąpił błąd podczas procesu 

uwierzytelniania 

4412 Incorrect Pin Użytkownik podał nieprawidłowy kod PIN 

4413 Pin life time exceeded Wygasł czas życia dla kodu PIN 

4414 
Incorrect confirmation 

message 

Użytkownik potwierdził transakcję 

nieprawidłowym słowem 

5000 Internal error Wewnętrzny błąd systemu Mobiltek 

6000 Transaction cancelled by user Transakcja została anulowana przez 

użytkownika 

 


