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Konfiguracja modułu automatyzacji płatności DotPay 

 

 

 

1. Zarejestrowanie się, podpisanie umowy i uruchomienie konta w serwisie dotpay.pl 
 

Link pozwalający na samodzielną rejestrację:  

https://ssl.dotpay.pl/s2/login/registration/?affilate_id=5d2d9252-bff5-11e8-a355-529269fb145 

Po kliknięciu powinny wyświetlić się preferencyjne stawki - 1%. Konto należy do klubu.  
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Po utworzeniu konta w DotPay, pamiętaj o ustaleniu docelowego konta bankowego, na które będą 

transferowane środki z Twojego konta DotPay. Pamiętaj również o ustaleniu kwoty lub terminu, który 

będzie determinował moment transferu środków na Twoje konto bankowe. 

Po rejestracji, zalogowaniu się na swoje konto DotPay oraz jego aktywowaniu dla celów bezpieczeństwa 

utwórz dodatkowego użytkownika. Do integracji może posłużyć konto głównego użytkownika, ale 

sugerujemy utworzenie osobnego użytkownika o mniejszych uprawnieniach (tylko do odczytu). Nowych 

użytkowników zakłada się zgodnie z instrukcją:  

https://ssl.dotpay.pl/s2/login/cloudfs1/magellan_media/role_uzytkownikow_panelu_administracyjnego_sprzedawcy  
 

Zgłoszenie nadania odpowiednich ról istniejącemu użytkownikowi lub utworzenie nowego użytkownika 

z danymi rolami należy przesłać drogą mailową na adres: administracja@dotpay.pl, podając numery ID 

(sklepów), do których konfigurowany użytkownik ma posiadać odpowiednie role, adres e-mail oraz imię  

i nazwisko użytkownika. Nadanie roli nowemu użytkownikowi powinno być zgłoszone z adresu  

e-mailowego głównego użytkownika/właściciela konta w DotPay. 

Kliknij aby wysłać wiadomość do DotPay 

Pamiętaj, aby wiadomość wysłać z adresu e-mail, na które założyłeś konto w DotPay.  

2. Konfiguracja konta DotPay oraz znalezienie niezbędnych do integracji danych.  
 

Pierwszymi ważnymi elementami, to login i hasło do konta DotPay. Jeżeli zdecydowałeś się na 

utworzenie użytkownika (tylko do odczytu) w konfiguracji konta podaj login i hasło, tego właśnie 

użytkownika. Ponad to potrzebne będą ID DotPay oraz PIN DotPay. Aby je znaleźć postępuj zgodnie  

z poniższymi grafikami.  

a) Po zalogowaniu na konto DotPay, przejdź do zakładki ustawienia. 
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b) W zakładce ustawienia zobaczysz listę tak zwanych sklepów. Kliknij w przycisk Edycja przy nazwie 

swojego „sklepu” 

 

c) Kolejnym krokiem jest zapisanie sobie w bezpiecznym miejscu numerów ID DOTPAY oraz PIN DOTPAY. 

Będą podawane w systemie ProTrainUp podczas konfiguracji konta. Pamiętaj również o wyłączeniu 

blokowania zewnętrznych urlc i zapisaniu ustawień!  
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3. Integracja konta DotPay z systemem ProTrainUp 
 

a) Aby przejść do okna konfigurowania integracji systemów, należy z poziomu konta administratora 

przejść do zakładki Klub -> Składki -> Ustawiania. 

 

b) Po otwarciu się okna konfiguracji płatności, zaznaczam obsługę płatności jako automatyczna (przez 

ProTrainUp). Następnie uzupełniamy pozostałe pola danymi, które zapisaliśmy sobie  

w poprzednich krokach. Pamiętaj o kliknięciu niebieskiego przycisku zapisz, po wprowadzeniu 

wszystkich Danych. 
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c) Jeżeli wszystkie podane dane będą poprawne, rodzice otrzymają możliwość płacenia poprzez 

aplikację mobilną oraz przeglądarkę internetową za składki, które utworzysz w systemie ProTrainUp. 

Przed udostępnieniem rodzicom informacji o metodzie płatności, pamiętaj o kilku rzeczach. 

• Rodzice muszą mieć dostęp do systemy jako rodzic. Nigdy nie aktywuj konta zawodnika e-

mailem rodzica, gdyż zablokuje to rejestrację i aktywację właściwego konta rodzica.  

• Skonfiguruj poprawnie składki. Ustal czas obowiązywania składki, kwotę oraz drużyny, 

których składka ma dotyczyć.  

• Jeżeli masz przypadki indywidualnych kwot składek dla poszczególnych zawodników, 

wprowadź je dla każdego zawodników, których obowiązuje taka składka. 

 

Jeżeli miałby jakieś pytania pisz śmiało na adres support@protainup.com 

 

 

     Powodzenia!  

Zespół ProTrainUp 

 




