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1. Wymagania 
Aby korzystad z płatności Transferuj.pl w platformie eproSHOP potrzebne jest: 

 Konto w systemie Transferuj.pl 

 Utworzenie "kodu bezpieczeostwa" w panelu Sprzedawcy Transferuj.pl 

 

2. Aktywacja płatności Transferuj.pl 
 Pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji w systemie Transferuj.pl na bezpiecznej witrynie 

https://secure.transferuj.pl/panel/rejestracja.htm. Proszę pamiętad, że obowiązkowym polem 

jest podanie adresu www sklepu internetowego. Po poprawnym podaniu wszystkich danych, 

na adres email zostanie wysłany ID Sprzedawcy Paostwa sklepu. 

 Po otrzymaniu ID Sprzedawcy proszę zalogowad się w Transferuj.pl do panelu Sprzedawcy 

i zdefiniowad oraz wprowadzid własny kod bezpieczeostwa (kod definiujemy sami w Menu -> 

Ustawienia -> powiadomienia → ramka “Bezpieczeostwo” → pole”Kod bezpieczeostwa”), 

służący do bezpiecznej komunikacji między serwerem Transferuj.pl a eproSHOP. Pole 

"weryfikuj certyfikat serwera" proszę przestawid na "nie", a następnie kliknąd “zapisz zmiany”. 

 

 

3. Konfiguracja Transferuj.pl w panelu administracyjnym sklepu 
Proszę zalogowad się do panelu administracyjnego eproSHOP i otworzyd moduł Sklep -> Integracje 

z głównego menu, a następnie kliknąd w opis integracji z transferuj.pl. 

Otworzy się okno, w którym należy uzupełnid pole numer 1 (transferuj_id) oraz  

2 (transferuj_kod_potwierdzajacy). Trzy ostatnie pola (3, 4 i 5) pozostają bez zmian. 

 

 

 

https://secure.transferuj.pl/partner/rejestracja.htm
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W pole numer 1 (transferuj_id) należy wpisad ID Sprzedawcy Paostwa sklepu otrzymane w mailu 

przy rejestracji konta w Transferuj.pl. Następnie należy uzupełnid pole numer 

2 (transferuj_kod_potwierdzajacy) kodem bezpieczeostwa, wpisanym przez Paostwa w panelu 

Sprzedawcy Transferuj.pl (krok 2b). Po wprowadzeniu danych wystarczy kliknąd “OK”, 

co potwierdzi wprowadzone dane do systemu. 

 

Następnie należy przejśd do modułu Sklep -> Administracja -> Dowóz/płatnośd. Pojawi się lista 

wcześniej zdefiniowanych opcji dostawy i płatności. Aby dodad nowa formę klikamy ikonę “Dodaj” 

z górnego menu. Wtedy system przeniesie do kolejnego okna, w którym istnieje możliwośd 

dodania pożądanych opcji płatności do sklepu internetowego. 

 

 

 

Należy uzupełnid wszystkie pola pamiętając, aby w opcji “płatnośd” wybrad Transferuj.pl. 

Po wykonaniu wskazanych czynności należy kliknąd “OK”, co zakooczy proces integracji.  


