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Wstęp
Poniższy dokumentacja opisuje prostą integrację produktów w systemie Automater z
własną stroną internetową. Informacje zawarte w tym miejscu umożliwią utworzenie
formularza zakupowego i osadzenie go na własnej stronie.
Po wypełnieniu formularza zakupowego Klient zostanie przekierowany bezpośrednio
na stronę pośrednika płatności (np. PayU lub PayPal), a po opłaceniu zamówienia na
wskazany w formularzu adres.

Tworzenie nowej transakcji
Formularz musi zostać wysłany metodą POST na adres:
https://automater.pl/rest/form-transaction
W przypadku błędnego przesłania pól formularza, np. przekazania nieprawidłowego
adresu e-mail, zostanie zwrócony komunikat z informacją o błędzie.
Poniżej znajduje się lista dostępnych pól formularza, który jest wymagany do
utworzenia nowej transakcji:
Nazwa pola

Domyślna wartość

Opis

email

brak – pole wymagane

Adres e-mail, na który zostaną przesłane zakupione
produkty.

connector_id

brak – pole wymagane

Identyfikator wybranego konta pośrednika płatności –
należy wskazać identyfikator, który znajduje się w
panelu użytkownika po przejściu do zakładki Produkty
/ Sklep / metody płatności.

products

brak – pole wymagane

Tablica produktów, które mają zostać zakupione w
ramach jednej transakcji. Format tablicy:
products[0][id] = IDENTYFIKATOR_PRODUKTU,
products[0][quantity] = ILOŚĆ_SZTUK
Ukazana w przykładzie liczba „0” jest indeksem.
Kolejne produkty należy oznaczać kolejnymi indeksami
– zgodnie z przykładem w sekcji „Przykłady”.

language

en – język angielski

Język w którym ma zostać utworzona transakcja.
Akceptowane: pl lub en

send_status_email

y – tak

Przełącznik wskazujący czy wiadomość ze statusem
transakcji ma zostać wysłana na adres Klienta.
Akceptowane: y – tak lub n - nie

return_url

brak

Adres na który Klient ma zostać przekierowany po
płatności (zarówno udanej jak i nie). Do przekazanego
adresu zostanie dodany parametr (query string):
?source=automater
Parametr powinien zostać użyty do sprawdzenia czy
użytkownik powrócił do sklepu po płatności.
W przypadku braku parametru użytkownik zostanie
przekierowany na stronę ze statusem zamówienia.
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Przykładowy formularz
Poniższy formularz umożliwi wprowadzenie adresu e-mail przez Klienta. Po jego
wysłaniu zostanie utworzona transakcja o następujących parametrach:
• język Klienta – polski
• wysłanie maila ze statusem transakcji – tak
• ID konta pośrednika płatności – 13421
• adres do przekierowania po płatności – http://sklep.pl/success.html
• zakupione produkty:
o 1 produkt o ID: 452
o 2 produkty o ID: 7764
<form action="https://automater.pl/rest/form-transaction" method="POST">
<!-- Ustawiamy język transakcji na pl (polski) -->
<input type="hidden" name="language" value="pl">
<!-- Aktywujemy wysłanie maila ze statusem do Klienta -->
<input type="hidden" name="send_status_email" value="y">
<!-- Ustawiamy ID konta pośrednika płatności -->
<input type="hidden" name="connector_id" value="13421">
<!-- Dodajemy jedną sztukę produktu o ID: 452 -->
<input type="hidden" name="products[0][id]" value="452">
<input type="hidden" name="products[0][quantity]" value="1">
<!-- Dodajemy dwie sztuki produktu o ID: 7764 -->
<input type="hidden" name="products[1][id]" value="7764">
<input type="hidden" name="products[1][quantity]" value="2">
<!-- Wyświetlamy pole na wpisanie adresu e-mail -->
<input type="email" name="email" required="required">
<!-- Ustawiamy adres powrotu użytkownika -->
<input type="hidden" name="return_url" value="http://sklep.pl/success.html">
<!-- Wyświetlamy przycisk -->
<input type="submit" value="Opłać zamówienie">
</form>

Kontakt
W przypadku problemów z integracją modułu prostych płatności prosimy o kontakt pod
adresem kontakt@automater.pl.
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