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1.Inleiding
In deze handleiding leest u welke stappen u moet ondernemen om uw Magento 2 webshop te
koppelen aan de betaalmethoden van Pay.nl
Om de magento2 plugin te kunnen gebruiken heeft u een account bij pay.nl nodig. Indien u nog
geen account bij pay.nl heeft, kunt u zich registreren op https://www.pay.nl/registreren.

2.In de Pay.nl Admin
Ga naar https://admin.pay.nl en log in met uw emailadres en wachtwoord.
Ga vervolgens in het menu naar “Beheren” “Diensten”

2.1 Dienst toevoegen
In het scherm dat volgt ziet u uw aangesloten websites. Als de website die u wilt aansluiten hier al
tussen staat mag u deze stap overslaan. Klik dan op wijzigen en ga verder met stap 2.2
Klik rechts onderin op toevoegen

In het toevoegen scherm worden een aantal gegevens gevraagd. Probeer bij categorie de categorie
te selecteren die het beste bij uw webshop past. De omcirkelde velden zijn belangrijk voor de
Magento 2 plugin.

2.2 Betaalmethoden inschakelen
Vink de betaalopties aan die je wilt gaan gebruiken. Betaalopties die hier niet ingeschakeld zijn kun
je ook niet inschakelen in Magento.

2.3 Overige instellingen
Communicatie URL’s
Nadat u de betaalmethoden heeft aangevinkt, kun je onderaan nog wat extra instellingen
veranderen. De koppeling werkt gewoon wanneer u de standaard instellingen gebruikt, maar indien
er iets mis gaat in de communicatie naar uw shop wordt de betaling niet doorgegeven aan uw shop.
Zie onderstaande screenshot voor de geadviseerde instellingen.

Notificaties
Wanneer er een nieuwe betaling is gedaan, of wanneer er een fout is opgetreden in de
communicatie naar uw shop, kunnen wij een notificatie email sturen. Vink hiervoor het vinkje bij
notificaties aan, en stel een of meerdere emailadressen in.

2.4 APItoken en serviceId
De plugin gebruikt het APItoken en serviceId uit uw account om verbinding met Pay.nl te maken.
U vindt deze gegevens door bij uw dienst op gegevens te klikken.

In de pop-up die u te zien krijgt staan deze gegevens

Deze gegevens gaan we in het volgende hoofdstuk gebruiken.

3. In uw Magento 2 Admin
Nadat u de plugin hebt geïnstalleerd, moet deze nog ingesteld worden. Klik in uw Magento admin
link onderin op stores, en vervolgens op “Configuration”. En vervolgens “Sales” “Payment
methods”

3.1 APItoken en serviceId invoeren
U ziet nu een scherm met allerlei instellingen die je open en dicht kunt klappen. Klap Pay.nl settings
open. En vul je APItoken en serviceId uit stap 2.4 in.

Belangrijk! Sla nu eerst de instellingen op en leeg de cache.
Magento denkt anders dat de betaalmethoden niet beschikbaar zijn.
Na het opslaan van de instellingen zie je de volgende melding in Magento, klik op de link in de
melding.

Klik in het volgende scherm op “Flush Magento cache”

3.2 Betaalmethoden inschakelen.
Ga terug naar het instellingenscherm van stap 3.1.
Klap onder Pay.nl Settings, Payment methods open.
Klap de betaalmethode die u wilt inschakelen open en selecteer bij enabled: yes.

Hier kunt u de instellingen naar wens aanpassen, herhaal dit voor elke betaalmethode die u wilt
inschakelen.
Wanneer je een betaalmethode niet kunt inschakelen, controleer dan of deze is ingeschakeld in stap
2.2
Bij creditcards kan het tot 2 weken duren voordat je deze kunt inschakelen, omdat de aanvraag van
de creditcardaansluiting eerst gereed moet zijn.
Wanneer je alles hebt ingesteld klok je bovenin het scherm weer op save settings.
Ook nu moet de cache weer geleegd worden.
U bent nu klaar om betalingen te ontvangen!
Wij wensen u veel succes met uw webshop.

4. Vragen
Wanneer u er niet uitkomt of tegen een technisch probleem aanloopt, stuur dan een email aan
support@pay.nl

