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ČSOB - nastavení platební brány

1) Nejdříve získat přístupy od banky do testovacího prostředí
https://iposman.iplatebnibrana.csob.cz/posmerchant
2)
Pak vygenerovat klíč:
https://iplatebnibrana.csob.cz/keygen/
Do Merchant ID se zadává ID brány
https://iposman.iplatebnibrana.csob.cz/posmerchant - menu platební brány / ID brány tvar M1MIPS0000
Do emailu se zadá email - z detailu platební brány
Pak chvíli trvá generování klíčů
klimnout na všechny tři tlačítka
Uložit veřejný klíč
Uložit soukromý klíč
Odeslat veřejný klíč do banky

3)
stáhněte si veřejný klíč banky:
https://github.com/Kdyby/CsobPaymentGateway/blob/master/resources/mips_iplatebnibrana.csob.cz.pub
nebo přímo na
https://raw.githubusercontent.com/Kdyby/CsobPaymentGateway/master/resources/mips_iplatebnibrana.csob.cz.pub
4)
jděte do administrace eshopu
admin / obsah / soubory
vytvořte složku například csob
A do této složky nahrajte
- veřejný klíč banky:
mips_iplatebnibrana.csob.cz.pub
- váš soukromý klíč

rsa_m1mips1411.key
Do poznámkového bloku si zkopírujte adresy klíčů, které pak zadáte v předvolbách - viz další krok
/home/www/fuzzbaits.cz/www/fuzzbaits.cz/_obchody/mrfish.shop5.cz/soubory/csob/mips_iplatebnibrana.csob.cz.pub
/home/www/fuzzbaits.cz/www/fuzzbaits.cz/_obchody/mrfish.shop5.cz/soubory/csob/rsa_m1mips1411.key

5)
admin / nastavení / předvolby / platby / kolonky ČSOB
csob_merchantid
csob_api_url - https://iapi.iplatebnibrana.csob.cz/api/v1
csob_privatni_key
csob_verejny_pub

6)
admin / nastavení / způsoby platby / přidat nový způsob platby
Název například:
Platba kartou online - ČSOB TEST
maximální cena nákupu - 10 Kč - Aby se nezobrazovala zákazníkům
kolonka script - vyberete CSOB
napárovat na způsoby dopravy - v testu například jen osobní odběr
7)
Přidat testovací produkt za 1 Kč
a udělat testovací objednávku
8)
Pro aktivaci je potřeba provést všechny požadované platby kartou:
https://github.com/csob/paymentgateway/wiki/Testovac%C3%AD-karty

1) úspěšná platba
4125010001000208
01/20
123
2) zrušená - uděláte celou objednávku a na platební bráně dáte storno
3) zamítnutá nevyplňujte údaje o kartě a zavřete okno prohlížeče. Za 30 minut bude automaticky
zamítnoutá.
4) Reverzovaná
nejdříve provedete úspěšnou platbu:
4125010001000208
01/20
123
pak admin>
admin/index.php?sekce=csob_platby
vyberete platbu se stavem zaplaceno 1 a date akce -> reverse
5) zkontrolujte si stavy v
https://iposman.iplatebnibrana.csob.cz/posmerchant
Platební brány - validace
Jakmile budou všechny stavy zelené, tak požádat o ostrou verzi

https://platebnibrana.csob.cz/keygen/

MRFish:
M1MIPS1411

Merchant ID: A1178G7zQy

Postup pro schválení:
https://github.com/csob/paymentgateway/wiki/P%C5%99echod-do-produk%C4%8Dn%C3%ADhoprost%C5%99ed%C3%AD
https://github.com/csob/paymentgateway/wiki/eAPI-v1-CZ
Pro vývoj a integraci řešení je testovací platební brána pro obchodníky dostupná na adrese
https://iapi.iplatebnibrana.csob.cz/. Migraci na produkční prostředí pak, po odsouhlasení řešení ze
strany banky, lze provést výměnou testovacích klíčů za produkční a přesměrováním api na
https://api.platebnibrana.csob.cz/.
Testovac9 kartz:
https://github.com/csob/paymentgateway/wiki/Testovac%C3%AD-karty
e:/prace/http/shop5/_obchody/demo/soubory/csob/rsa_A1178G7zQy.key
e:/prace/http/shop5/_obchody/demo/soubory/csob/mips_iplatebnibrana.csob.cz.pub

Testovací prostředí POS Merchant naleznete zde:
https://iposman.iplatebnibrana.csob.cz/posmerchant
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