
 

BIG FISH Payment Gateway 

Fizetési link használati útmutató 
 

Belépés a PayAdmin felületre: 
 

A belépéshez adja meg a BIG FISH Payment Gateway PayAdmin felülethez tartozó email címét és jelszavát, melyeket a 
szolgáltatás aktiválásakor a szerződésben megadott PayAdmin felhasználói email cím(ek)re küldtünk ki. 

Fizetési link létrehozása: 

1. Kattintson a PayLink menüpontra. 

 

2. Válassza ki a PayLink létrehozása opciót, és töltse ki a szükséges mezőket. 
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https://admin.paymentgateway.hu/


 

Kereskedő mező: A legördülő menüből válassza ki a megfelelő kereskedőt (amennyiben csak egy kereskedő kapcsolódik a 
felhasználóhoz, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül). 

Szolgáltató mező: A legördülő menüből válassza ki a megfelelő fizetési szolgáltatót (amennyiben csak egy fizetési szolgáltató tartozik 
a kiválasztott kereskedőhöz, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül). 

2 



 

Haladó beállítások megjelenítése: Ezen beállítások engedélyezése után lehetőség van rugalmas összegű tranzakciót létrehozni, 
illetve a megrendelési folyamatot támogatni  a teljesítéshez szükséges vásárlói adatok bekérésével. 

Figyelem! 
Ezen opciót kizárólag akkor válassza, ha annak működését megismerte! 

Összeg mező: Adja meg, hogy milyen összeg kifizetésére készüljön el a fizetési link. 

Pénznem: Válassza ki a kívánt devizanemet. 

Nyelv mező: Válassza ki a kívánt fizetési oldal nyelvét. 

Megrendelési azonosító mező (opcionális): Adja meg a megrendelés azonosítóját. 

Felhasználó azonosító mező (opcionális): Adja meg a felhasználó azonosítóját. 

Figyelem! 
A felhasználó azonosító mezőben email cím használata nem engedélyezett! 

Végrehajtás mező: Adja meg, hogy a terhelés azonnali vagy későbbi időpontban történjen meg (az alapértelmezett beállítás az 
azonnali terhelés, amennyiben ez megfelel, a beállítást nem kell módosítani). 

Megjegyzés:  
A végrehajtás a tranzakció típusát jelöli: 

● Későbbi időpontban: ezen tranzakció típusnál a tranzakció összege a vásárlás pillanatában csak befoglalásra/zárolásra kerül 
(a vásárló bankszámláján), a valós terhelésre/feloldásra egy későbbi időpontban kerül sor). 

● Azonnali terhelés: ezen tranzakció típusnál a tranzakció összege a vásárlás pillanatában kerül terhelésre (a vásárló 
bankszámláján). 

Kereskedő értesítési e-mail mező (kötelező): Adja meg, hogy a tranzakció eredményéről melyik e-mail címre kapjon értesítést.  

Megjegyzés:  
A rendszer az itt megadott email címre küld értesítést a sikeresen végrehajtott fizetés adataival. 

E-mail értesítés csak sikeres fizetéskor mező: Amennyiben kizárólag a sikeres tranzakcióról kér e-mail értesítést, kattintson a jelölő 
négyzetbe. Ennek hiányában a következő esetekben küld a rendszer értesítést:  

● Ha a fizetési hivatkozás lejárt. Abban az esetben ha a fizetési hivatkozáshoz volt beállítva lejárati idő és ez az időpont elmúlt. 
● Ha a fizetési hivatkozást a kereskedő visszavonta. 

Lejárati idő mező (opcionális): Adja meg, hogy a fizetési link mikortól váljon inaktívvá. A lejárati idő után a fizetési hivatkozással már 
nem lehet tranzakciót létrehozni. 

SZÉP kártya zsebazonosító mező (opcionális): Válassza ki a megfelelő zsebazonosítót. 

Figyelem! 
Ezen opciót kizárólag SZÉP kártyás fizetési megoldás esetén használja! 

Kifizető személyes adatai erős ügyfélhitelesítéshez (PDS2 SCA): Itt adhatja meg a vásárló által korábban az Ön részére átadott 
személyes adatokat. Amennyiben az "Információs űrlap" paraméter aktiválásra került fentebb, ezen adatok módosítására a link 
kifizetőjének lehetősége lesz a banki oldalra történő átirányítás előtt, így az adatkezelési tájékoztatóra mutató link megadása ez 
esetben is kötelező. (Ld. "Adatkezelési nyilatkozat hivatkozás") Többször felhasználható link generálásakor ez az opció inaktív, ott 
minden esetben a vásárlónak kell megadni a személyes adatokat, amennyiben az "Információs űrlap" paraméter aktiválva van. 

Megjegyzés: 
A PSD2 (Payment Service Directive) szabályozás az elektronikus fizetési (kártya, átutalás, tárca, stb.) és egyéb, pénzmozgással járó 
tranzakciókat (pl. online bankolás) hivatott biztonságosabbá tenni. 

Személyes adatok mező (opcionális): 

Megjegyzés: 
Wirecard szolgáltató esetében kötelező. 
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Számlázási cím mező (opcionális): Megadhatja a vásárló számlázási címét. 

Szállítási cím mező (opcionális): Megadhatja a vásárló szállítási címét. 

3. Kattintson a Létrehozás gombra a fizetési link elkészítéséhez. 

 

Megjegyzés: 
Sikeres fizetési link létrehozása esetén az alábbi értesítés jelenik meg. 
A link másolásához kattintson a link másolása vágólapra gombra. 

Fizetési link érvénytelenítése: 

1. Érvénytelenítéshez kattintson a PayLink érvénytelenítése menüpontra. 

 

 

2. Adja meg az érvényteleníteni kívánt PayLink azonosítót. 
 

 

3. Kattintson az Érvénytelenítés gombra. 

Fizetési link visszakeresése: 

1. A visszakereséshez kattintson a PayLink részletes adatai menüpontra. 

Megjegyzés:  
Ezen menüpontban visszakereshető bármely korábban létrehozott fizetési link. 
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2. Adja meg a szűrés szempontjait, majd kattintson a Szűrés gombra. 

 

 

Megjegyzés: 
Az adott fizetési link PayLink azonosító paraméterére kattintva nyomon követhetőek a linkhez kapcsolódó tranzakciók. Egy fizetési 
linkhez több tranzakció is tartozhat, de csak egy tranzakció lehet sikeres. 
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Fizetési linkhez kapcsolódó tranzakciók visszakeresése: 

1. A visszakereséshez kattintson a Tranzakciók menüpontra. 
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