
E-płatności

Szanowni Państwo,
dziękujemy za korzystanie z naszych usług. W celu usprawnienia komfortu
korzystania z platformy NAU Kids zostały wprowadzone kolejne
funkcjonalności, o których chcielibyśmy Państwa poinformować.

Na naszej platformie dostępne są już internetowe płatności - od teraz
wszystkie płatności w przedszkolu mogą być opłacane przez rodziców z
poziomu NAU Kids poprzez szybkie przelewy typu BLIK oraz wielu innych
dostawców bankowych.

Dzięki temu rozwiązaniu znacznie zostanie przyśpieszony proces opłat oraz
ich weryfikacja. Poprzez płatności online przedszkole stanie się jeszcze
bardziej innowacyjne, a wygoda z korzystania z tego typu narzędzia przyczyni
się do usprawnienia działania placówki.

KONFIGURACJA
Poniżej będą zamieszczone zdjęcie oraz ich opis pokazujący jak wygląda
cały proces konfiguracji płatności online na platformie NAU Kids.



Krok pierwszy

1. Poniżej znajduje się link do formularza e-płatności, jest to jedna z
czynności, które trzeba podjąć, aby zaimplementować płatności online na
swoim koncie w platformie NAU Kids.

https://platnosci.bm.pl/c7888ae34ccafb07a7cb2067a45786e437d72450ac710
7fbc021416de4ecf40a/bo

Wystarczy kliknąć w niego i dokonać rejestracji za pomocą formularza.

https://platnosci.bm.pl/c7888ae34ccafb07a7cb2067a45786e437d72450ac7107fbc021416de4ecf40a/bo
https://platnosci.bm.pl/c7888ae34ccafb07a7cb2067a45786e437d72450ac7107fbc021416de4ecf40a/bo


Do uzupełnienia: adres email, telefon oraz status prawny placówki.

Po wybraniu statusu prawnego placówki należy uzupełnić wszystkie
wymagane dane, które wyświetlą się w formularzu.



W przedstawionym celu gospodarczym należy wybrać “Korzystanie z usług
Blue Media” - Blue Media to firma, która zajmuje się obsługą płatności online
na platformie NAU Kids.

Dane serwisu - są to dane przedszkola;
Nazwa sklepu - nazwa placówki;
Adres sklepu - w tym miejscu należy uzupełnić adres internetowy swojej
placówki jeżeli posiadacie Państwo swoją stronę internetową, jeżeli nie to
sugerujemy wpisanie adresu naukids.pl.
Następnie wypełniamy poniżej wszystkie wymagane dane.



Po wypełenieniu oświadczenia, zaakceptowania regulaminu oraz wszsytkich
poprzednich danych wybieramy opcje zapisz.

Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione wyświetli się komunikat
informujący o zapisaniu tych inforamcji.

Krok drugi - rejestracja konta



Na podany adres email przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnym konta na
platformie Blue Media. Należy w niego wejść i uzupełnić wymagane pola.



W celu bezpieczeństwa wymagana jest weryfikacja dwuetapowa. Na podany
w formularzu numer przyjdzie kod sms, który należy wpisać w wyróżnionym
do tego polu.



Zmiana hasła - należy ustawić hasło, które będzie potrzebne do logowania na
platformie Blue Media.

Krok trzeci - weryfikacja konta

Po zalogowaniu się do swojego konta trzeba zweryfikować serwis w celu jego
aktywacji.
W tym przypadku należy wejść w pole, na które skierowana jest czerwona
strzałka.



W celu weryfikacji należy wybrać płatność z banku oraz swojego operatora
oraz przelać 19,00 PLN w opcji zapłać.

Po takiej weryfikacji serwis będzie aktywny.

Krok czwarty - konfiguracja Blue Media na platformie NAU Kids

W celu kompletnej aktywacji e-płatności na naszej platformie należy uzupełnić
dane w panelu konfigruacja blue media.



Poniżej znajdują się zdjęcia gdzie dokładnie należy wejść, aby dokonać tej
konfiguracji.



W panelu konfigracja BlueMedia należy uzupełnić id serwisu, URL dla startu
transakcji oraz Klucz Hash. Wszystkie te dane znajdują się w panelu głównym
w serwisie Blue Media.





Po uzupełnieniu danych według wyżej wymienionej instrukcji należy kliknąć w
pole zapisz.
Po zapisaniu placówka jest już skonfigurowana, płatności po stronie rodziców
mogą być dokonywane.

Płatności online na koncie rodzica
Poniżej zamieszczone zostaną zdjęcia ukazujące funkcjanlność e-płatności po
stronie rodzica.








