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1. Įvadas

Dokumento paskirtis

Šiame dokumente pateikiama išsami informacija apie 
„Opencart“ elektroninės prekybos sistemos „Conto QuickPay“ 
mokėjimo plėtinio diegimą, konfigūravimą ir naudojimą. 

Vartojamos sąvokos ir reikšmės

Sąvoka Reikšmė

$OC_HOST
Serverio, kuriame įdiegta „Opencart“, adresas pvz., 

https://localhost:443 (Jūsų internetinės parduotuvės 
puslapis).

Plėtinio reikalavimai

• Opencart 2.0, 2.3, 3.0;
• PHP 5.5+;
• valiuta turi būti EUR. Plėtinys neleis apdoroti užsakymo, jei 

naudojama nepalaikoma valiuta. 

Palaikomos kalbos

• lietuvių;
• anglų;
• rusų.
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https://localhost/
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2. Plėtinio diegimas 
2.1 Nueikite į savo internetinės parduotuvės 
administratoriaus puslapį:

2.2 Sistema paprašys įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį su 
administravimo teisėmis (jei neturite šios informacijos, 
susisiekite su savo „Opencart“ administratoriumi).

2.3 Norėdami įkelti „Opencart“ skirtus plėtinius, eikite į 
,,Navigation” → ,,Extensions Installer”:



2.4 Norėdami įkelti „Conto QuickPay“ mokėjimo plėtinį, 
pasirinkite „Upload“ ir savo failų tvarkytuvėje suraskite „Conto
QuickPay“ plėtinio failą su priesaga „.ocmod.zip“. Failai su 
kitomis priesagomis nebus tinkami.

2.5 Sėkmingai įkėlus failą, parodomas pranešimas apie 
pavykusį plėtinių modifikavimą: „Success: You have modified
extensions!“. Dabar failas turi būti matomas skyriuje „Install
History“.

2.6 Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, plėtinys yra įkeltas 
sistemoje „Opencart“ ir paruoštas konfigūruoti.
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Svarbu!

Jeigu Opencart versija žemesnė nei 2.3+, failas turi būti
matomas skyriuje ,,Navigation’’ → ,,Extensions’’ → 
,,Modifications’’.



Jei importuojant plėtinius parodomas klaidos pranešimas (su 
teisių klaidomis), tai reiškia, kad kažkurio iš „Opencart“ 
katalogų/failų neleidžiama įrašyti, tad plėtinių importas 
negalimas. Susisiekite su savo „Opencart“ administratoriumi, 
kad pakeistų teises į failus ir katalogus (pasistenkite išvengti 
'777' chmod teisių į gamybos aplinką).

Svarbu!

3. Plėtinio konfigūravimas
3.1 Administravimo puslapyje įeikite į: ,,Navigation’’ →
,,Extensions” ir pasirinkite plėtinio tipą „Payments(*)“:

3.2 Suraskite mokėjimo būdą (,,Payment Method”), kurio 
pavadinimas „QuickPay Payment Gateway“, ir spustelėkite 
„Install“, o tada „Edit“.
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3.3 Atsidarius redagavimo puslapiui, pamatysite kelis 
skirtingus langus, kuriuos galima redaguoti („Main
Configuration“, „Order Status“, „Security“, „Bank Selection“,
,,Email Notification”).

„Main Configuration“ langas:

,,Extension Status”: ,,Enabled’’
,,Contract ID”: („Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas kontrakto ID, 
kuris bus atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, skiltyje 
„Pranešimai")
,,Sorting”: (laukas nepildomas)
,,Minimum Total”: (laukas nepildomas) 
,,Widget Host Url”: (laukas nepildomas)

Nustatymai:
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„Order Status“ langas:

,,Pending Order Status”: ,,Pending”
,,Processing Order Status”: ,,Processing”
,,Canceled Order Status”: ,,Canceled”
,,Signed Order Status”: ,,Complete”
,,Confirmed Order Status”: ,,Processed”
,,Expired Order Status”: ,,Expired”
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„Security“ langas:

,,JWT Secret Code’’: („Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas slaptas 
raktas, kuris bus atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, 
skiltyje „Pranešimai")

,,JWT Signature Algorithm’’: HS256
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„Bank Selection“ langas 

Pažymėkite bankus, kuriais norite leisti pirkėjui atsiskaityti:

Kartais gali būti atvaizduojami ne visi pasirinkti bankai. 
Pasirinktas bankas gali būti „under maintenance“, tad kol jis vėl 
nebus prieinamas klientams, tol nebus atvaizduojamas 
„checkout“ žingsnyje.

Svarbu!

„Email notification“ langas:
El. parduotuvės klientams gali būtų siunčiami el. laiškai apie 
sėkmingą ar nesėkmingą mokėjimo inicijavimą, pasirinkite, jei 
norite siųsti:
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,,Shop Name“ (,,Parduotuvės pavadinimas“): nurodykite savo 
el. parduotuvės pavadinimą, kuris bus nurodomas pirkėjui 
siunčiamame el. laiške.
,,Shop URL“ (,,Parduotuvės URL adresas“): nurodykite savo el. 
parduotuvės el. adresą, kuris bus nurodomas pirkėjui 
siunčiamame el. laiške.
„Send if succeeded“(,,Siųsti pavykus“): pažymėkite, jei norite, 
jog pirkėjui būtų siunčiamas el. laiškas apie sėkmingą 
mokėjimą.
,,Send if failed“(,,Siųsti nepavykus“): pažymėkite, jei norite, jog 
pirkėjui būtų siunčiamas el. laiškas apie nesėkmingą mokėjimą.
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4. „Sandbox“ (testinė aplinka)

Jei prieš diegimą į produkcinę aplinką pageidaujate atlikti 
testavimo darbus, siūlome pasinaudoti mūsų testine aplinka.
Tam, kad gauti „Sandbox Contract ID“ ir „Sandbox Secret Key“ 
susisiekite su „Conto QuickPay“ teikėju, el.paštu
Support@contomobile.com

4.1 Norint pradėti naudotis „Sandbox“ testine aplinka, 
reikalingi:
„Sandbox Contract ID“(„Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas 
Sandbox kontrakto ID, kuris bus atsiųstas el.paštu).
„Sandbox Secret Key“(„Conto QuickPay“ teikėjo suteiktas 
Sandbox slaptas raktas, kuris bus atsiųstas el.paštu).

3.4 Išsaugokite parinktis ,,Save“ (,,Išsaugoti“) mygtuku.
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4.2 Sukonfigūruokite reikšmes:
• „Main Configuration" lange, „Contract ID“ lauke įrašykite

„Sandbox Contract ID“.
• Main Configuration" lange „Widget Host URL“ įveskite

Sandbox nuorodą https://pis-sandbox.contomobiledev.com
• „Security" lange, „JWT Security Code" lauke įrašykite

„Sandbox Secret Key“.
Sistema parodys pranešimą apie sėkmingai atnaujintus „Conto
QuickPay“ plėtinio nustatymus „Successfully updated
QuickPay extension settings!“ ir nukreips atgal į mokėjimų 
langą.

4.3 Mokėjimo būdų sąraše patikrinkite, ar „QuickPay
Payment Gateway“ stulpelio „Status“ reikšmė yra „Enabled“.
Jei reikšmė „Enabled“, mokėjimų plėtinys paruoštas naudoti 
užsakymo įforminimo puslapyje.
Jei reikšmė „Disabled“, mokėjimo plėtinys nebus įjungtas 
(neveiks).

Nuoroda į „Conto Quickpay“ Sandbox: 
https://pis-sandbox.contomobiledev.com

https://pis-sandbox.contomobiledev.com/
https://pis-sandbox.contomobiledev.com/
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Primename, kad baigę testavimą, 4.2 punkte nurodytus 
duomenis turite pakeisti į darbinės aplinkos parametrus:
• „Main Configuration” lange įveskite kontrakto ID, kuris 

buvo atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, skiltyje 
„Pranešimai";

• ,,Main Configuration” lange „Widget Host URL“ laukas 
nepildomas, palikite tuščią;

• ,,Security” lange, „JWT Secret Code“ lauke įveskite slaptą 
raktą, kuris buvo atsiųstas ir patalpintas savitarnos portale, 
skiltyje „Pranešimai".

Pastaba.


