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Comfino Nowoczesna Bramka Płatności
Instrukcja obsługi aplikacji

Opis aplikacji Aplikacji Comfino

Comfino to bramka nowoczesnych płatności, która oferuje klientom indywidualnym i

biznesowym finansowanie, dostarczane przez renomowane banki w Polsce. Obecnie

Comfino udostępnia:

● raty 0%,

● wygodne raty marżowe,

● kup teraz, zapłać później oraz

● finansowanie dla firm.

Comfino.pl to część Comperia.pl S.A., która od ponad dekady kształtuje rynek finansowy

w Polsce. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za

obsługę płatności odpowiada mała instytucja płatnicza, a wszystkie jej działania

nadzorowane są przez KNF.

Korzyści dla sklepu online:

● Zwiększenie sprzedaży –  ograniczenie liczby porzucanych koszyków przez

dopasowanie oferty płatności do potrzeb i profilu klienta.

● Zmniejszenie ilości porzucanych koszyków –  wielu dostawców finansowania

dla danego produktu – platforma dopasowuje ofertę tak, aby klient otrzymał

finansowanie i nie opuszczał sklepu.

www.comfino.pl



Nowoczesna bramka płatności

● Kompleksowość –  finansowanie koszyka zakupowego od 100 zł do nawet

80 000 zł.

● Szybkość – decyzja kredytowa dla klienta nawet w 15 minut. Proces 100% online.

Środki bezpośrednio na konto sklepu.

● Oszczędność –  jedno wdrożenie, jedna umowa, jeden opiekun – wiele

produktów kredytowych ze wszystkich sektorów rynku finansowego.

Instalacja

Aby zainstalować aplikację, należy w panelu administracyjnym sklepu wybrać

pozycję Dodatki i integracje:

Następnie należy przejść do listy wszystkich aplikacji i odszukać pozycję "Płatności

ratalne dla Twojego biznesu”:
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Po kliknięciu “Instaluj” i zaakceptowaniu zgód, aplikacja powinna pojawić się w zakładce

Dodatki i integracje > Moje aplikacje.

Pierwsze uruchomienie

Aby uruchomić aplikację, należy przejść do zakładki Aplikacje > Moje aplikacje >

Płatności ratalne dla Twojego biznesu > Konfiguracja Comfino:

Pierwszym krokiem jest rejestracja sklepu w Comfino. Po rejestracji i podpisaniu umowy

można aktywować aplikację. Jeśli Twój sklep jest już zarejestrowany w Comfino i

posiadasz aktywny klucz API, przejdź do zakładki “Zaloguj się”:

i kliknij w przycisk “Konfiguruj”:
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Konfiguracja

Pierwszym krokiem jest wpisanie klucza API i klucza widgetu. Jeśli sklep został

zarejestrowany przez aplikację, klucze powinny być już wpisane. Jeśli klucz jest

aktywny, po zapisaniu zmian możesz uruchomić aplikację za pomocą przełącznika

“Włącz moduł”.

Tryb piaskownicy służy do testowania aplikacji, wyłącz go przed produkcyjnym

uruchomieniem płatności.

Ustawienia zamówień

Aby płatność Comfino była dostępna w Twoim sklepie internetowym, musisz dodać taką

płatność w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności:
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Dodaj płatność typu przelew dla waluty PLN, nazwij ją Comfino - płatności ratalne i

odroczone i następnie wybierz tę płatność w panelu konfiguracji aplikacji w polu “Forma

płatności”:

Następnie aktywuj tę formę płatności dla poszczególnych form dostawy w zakładce

Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy edytując poszczególne elementy. W

aplikacji możesz także zdecydować, czy przy formie płatności ma wyświetlać się

dodatkowo logo Comfino.

Kolejnym krokiem jest mapowanie statusów zamówień dla przyjętych i odrzuconych

płatności. Wybierz odpowiednie statusy z listy w panelu konfiguracji aplikacji. Jeśli

usuniesz w późniejszym czasie któryś z wybranych statusów, operację mapowania

trzeba powtórzyć, inaczej statusy nie będą zmieniały się automatycznie.

Zalecamy dodanie osobnych statusów dla Comfino, na przykład “Przyjęte przez

Comfino” i “Odrzucone przez Comfino”.
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Ustawienia widgetu

W panelu konfiguracji aplikacji możesz jeszcze dodać widget Comfino na karcie

produktu. Widget wyświetla zachętę dla wybranego typu płatności. Oprócz typu

płatności możesz także zdefiniować styl wyświetlania widgetu, a nawet dostosować kod

inicjujący wyświetlenie widgetu.

Złożone wnioski

W zakładce “Złożone wnioski” widnieje lista wszystkich płatności zrealizowanych przez

Comfino. Wnioski zaakceptowane można anulować, w takim wypadku status

powiązanego zamówienia zmieni się zgodnie z ustawieniami mapowania. Analogicznie

zmiana statusu zamówienia powiązanego z wnioskiem na typ “anulowane” spowoduje

anulowanie tego wniosku.
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