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PLATI ONLINE PRIN CARD (MOBILPAY)
Iti doresti sa simplifici cat mai mult procesul prin care clientii iti platesc sumele datorate?
Cum ar fi sa incasezi in orice zi (chiar si in weekend), la orice ora, fara dureri de cap facturile pe care le-ai emis?
Ai vrea ca, dupa ce clientul tau a platit o proforma sa se emita automat factura si incasarea corespunzatoare?

Ideea noii functionalitati este ca documentele (proformele si facturile), in format electronic, pe care le
adresezi clientilor tai, sa contina trimitere directa catre o pagina specializata, unde se poate efectua plata
online prin intermediul cardului.

IATA PRINCIPALELE BENEFICII
✓ Sporirea sanselor de incasare rapida a documentelor emise. Clientii tai pot plati online oricand,
rapid si sigur, prin intermediul cardului.
✓ Castigul de timp pentru ca SmartBill munceste pentru tine, iar tu poti sa te ocupi de alte activitati:
▪ pentru proformele platite online prin card se emit automat facturile corespondente si
se trimit pe mail la clienti;
▪ pentru facturile si proformele platite online prin card se emit automat incasarile
aferente;
▪ poate fi activata emiterea recurenta de facturi/proforme cu link de plata, astfel ca la
data programata se emite factura/proforma, se trimite automat pe mail-ul clientului,
iar acesta are posibilitatea sa faca plata online cu cardul;
✓ Controlul asupra operatiunilor prin notificarile pe care le primesti la fiecare actiune inregistrata. De
asemenea, rapoartele de facturi si incasari se actualizeaza dupa fiecare emitere automata de
document cu mentiuni corespunzatoare la observatii.

SMARTBILL A ADUS ACESTE FACILITATI PENTRU TINE, UITE CUM FUNCTIONEAZA!

CONDITII PENTRU A BENEFICIA DE TOATE FACILITATILE
ACESTEI FUNCTIONALITATI
Pentru a te bucura de toate beneficiile acestei noi functionalitati este important sa realizezi integrarea
corespunzatoare a contului mobilPay cu SmartBill – mai jos gasesti instructiunile necesare prezentate pas
cu pas.
Este recomandat sa te asiguri ca:
-

cel putin un utilizator din firma are permisiunea de emitere facturi si incasari
adresele de e-mail ale clientilor care sunt inregistrate in program sunt cele corect.P
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INTEGRAREA CONTULUI MOBILPAY CU SMARTBILL
✓ Daca ai deja un cont mobilPay, in SmartBill din meniul principal <Contul Meu> <Integrari> se
acceseaza Activeaza pentru a deschide fereastra pentru configurari:
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✓ Numele de utilizator si parola coincid cu datele de acces in contul mobilPay. Ceilalti parametri se
afla accesand contul mobilPay si urmand pasii prezentati succint mai jos:
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▪
▪

▪

Se acceseaza contul mobilPay la adresa: https://www.mobilpay.ro/ro/login. Pe baza numelui
de utilizator si a parolei se intra in cont.
Din meniu se navigheaza la sectiunea <Admin> <Conturi comerciant>

Se afiseaza o lista care cuprinde conturile care au fost create.
Din dreptul contului in care doresti sa primesti banii (ca urmare a platilor efectuate de clientii
tai) accesezi <Modifica> (creion din imaginea de mai jos)

PLATI ONLINE PRIN CARD (MOBILP

▪

Click pe
va deschide pagina de <Detalii cont comerciant>, unde la <Setari securitate>,
sectiunea <Identificator cont comerciant> gasesti cheia unica pe care o vei completa in
SmartBill (in zona cu aceeasi denumire <Identificator cont comerciant>). Tot de aici, la
sectiunea <Certificat cont comerciant> poti descarca cheia privata.
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▪

▪

Exista mai multe optiuni de deschidere a cheii private. Printre aplicatiile recomandate se
numara:
▪ LibreOffice writer
▪ Windows Wordpad Application
▪ Notepad ++

Se copiaza cheia privata in SmartBill → Integrari → Cheie privata. Continutul cheii private
incepe cu -----BEGIN PRIVATE KEY----- se incheie cu -----END PRIVATE KEY----5
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Atentie!
- La copiere sa nu existe spatii suplimentare inainte sau dupa continutul cheii
- Sa nu fie efectuate modificari/editari asupra textului
- Formulele de inceput si de incheiere:
-----BEGIN PRIVATE KEY---------END PRIVATE KEY----sa se gaseasca, fiecare, pe cate un rand distinct, fara ca randul respectiv sa contina si alte
caractere

✓ Se acceseaza butonul

si GATA!

✓ Daca apare o problema la conectare vei primi urmatorul mesaj:

Eroarea la conectare poate sa apara din diverse cauze, cum ar fi:
▪ user si/sau parola incorecte - ai actualizat cumva parola sau ai tastat ceva gresit?
▪ cheia unica (identificator cont comerciant) nu a fost introdusa corect/complet in sectiunea
dedicata
▪ erori in cheia privata
▪ contul tau mobilPay nu are activate toate drepturile (inclusiv generare link plata prin SOAP)
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EMITEREA DOCUMENTELOR CU LINK DE PLATA
De acum, poti emite proforme si facturi cu link de plata! ☺

Clientii tai pot plati oricand, online prin card sumele datorate. Au nevoie doar de acces la internet si de un
card valid cu disponibilul necesar pentru plata.
Emiterea documentelor (proforma sau factura) cu link de plata se face foarte usor din SmartBill.

✓ Dupa ce integrarea cu mobilPay a fost realizata cu succes, la emiterea documentelor
(proforme/facturi) apare posibilitatea de a bifa optiunea <Permite plata cu cardul online>

Mai jos imagine de ansamblu:

✓ Documentul emis cu optiunea de mai sus activata va contine butonul
care deschide pagina de plata in care clientul va completa datele necesare pentru procesarea platii.
PLATI ONLINE PRIN CARD (MOBILPAY)
GHI
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Mai jos imagine de ansamblu:

✓ Documentul emis cu optiunea de mai sus activata va contine butonul
care deschide pagina de plata in care clientul va completa datele necesare pentru procesarea platii.
Ce vede clientul cand deschide documentul, accesand link-ul pe care l-a primit pe mail:
PLATI ONLINE PRIN CARD (MOBILPAY
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GHID INSTRUCTIUNI

8

PLATI ONLINE PRIN CARD (MOBILPAY)
GHID DE INSTALARE

Recomandam sa trimiti clientilor tai prin mail link catre documetul emis si sa elimini atasamentul PDF. In
cazul in care se face o actualizare a documentului, aceasta va aparea in timp real si pe documentul pe
care clientul il deschide prin accesarea link-ului primit pe email.

Cand se fac editari pe documentele deja emise cu optiune de plata prin card online:
▪

se recalculeaza suma ramasa de plata si se actualizeaza in conformitate linkul de plata atat in
rapoartele din aplicatie cat si pe factura deja trimisa prin link clientului tau.

▪

acelasi comportament este implementat si in cazul adaugarii de incasari pe facturile emise cu
optiunea de plata online.

▪

in cazul in care o factura este incasata complet din aplicatie, linkul de plata va fi eliminat de pe
factura si va aparea ca fiind platita, atunci cand clientul tau o vizualizeaza accesand link-ul primit
pe mail

Daca emiti o factura sau proforma recurenta cu optiunea de plata online, toate documentele emise automat
vor permite plata cu cardul online. In cazul recurentelor deja emise, optiunea de plata poate fi introdusa
prin editare.
Mentiuni:
-

Plata online cu cardul este permisa pentru proformele/facturile emise in RON, EUR sau USD
Butonul <Plateste cu cardul> apare atat in viewer cat si in documentul pdf. Dupa ce plata a fost
efectuata, butonul verde dispare.

-

In functie de modelul selectat pentru proforma/factura, butonul <Plateste cu cardul> este
pozitionat diferit in document.

GHID INSTRUCTIUNI
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PLATA EFECTIVA EFECTUATA DE CLIENTUL TAU
Dupa ce clientul tau a deschis documentul pe care l-a primit pe mail va identifica doua zone cu trimitere
catre pagina de plata (vezi zonele marcate in rosu in imaginea de mai sus - pag 10 ).
La acces pe oricare din cele 2 butoane se deschide pagina de plata. Aceasta reprezinta pagina default a
mobilPay.

In cazul in care documentul cu link de plata a fost emis in EUR sau USD, valoarea din pagina de plata
apare ca in imaginea de mai jos:

Schimbul valutar se realizeaza la cursul BNR din data platii.
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Pot fi consultate detalii despre factura primita spre plata (serie si numar factura)

Clientul va completa:
▪
▪
▪
▪
▪

Numarul cardului
Numele detinatarului de card
Luna expirarii cardului
Anul expirarii cardului
Ultimele 3 cifre tiparite pe spatele cardului sub banda magnetica (daca nu exista se va lasa
necompletat)

<Valoare> reprezinta valoarea totala ramasa de plata pentru respectivul document.
LATI ONLINE PRIN CARD (MOBILPAY)

ACTIUNI AUTOMATE IN PROGRAM IN URMA PLATII
EFECTUATE DE CLIENT
✓ Daca documentul platit online prin card a fost o proforma => se emit automat factura si incasarea
corespunzatoare (de tip Card Online).
In raportul de facturi, la observatii va exista mentiunea mobilPay si id-ul tranzactiei. Aceleasi
mentiuni apar si in raportul incasari.
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Extras din raport <Facturi>
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Extras din raport <Incasari>

✓ Pentru utilizatorii de SmartBill Gestiune
La emiterea automata a facturii (dupa ce proforma a fost platita prin mobilPay) se va realiza si
descarcarea stocului, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
▪ toate produsele din proforma fac parte din gestiuni valide
▪ cantitatile disponibile in stoc sunt suficiente la momentul in care se emite factura
▪ exista drepturile necesare de acces la gestiuni si de emitere incasari si facturi
✓ Daca stocul nu poate fi descarcat din cauza ca una sau ambele conditii de mai sus nu sunt
indeplinite, utilizatorul o sa primeasca notificare in SmartBill la clopotel (vezi sectiunea de mai jos
<NOTIFICARI IN TIMPUL PROCESULUI SI INTERPRETAREA LOR>)
✓ Daca documentul platit online prin card a fost o factura => se emite automat incasarea
corespunzatoare
✓ Facturile si incasarile emise automat, sunt emise pe utilizatorul care a facut emiterea documentului
platit online, in cazul in care acesta are drepturile necesare. In cazul in care nu se gasesc
drepturile necesare pentru acest utilizator, se incearca emiterea pe utilizatorul care a creat contul.
Daca nici acest utilizator nu are drepturile necesare se verifica, pe rand toti ceilalti utilizatori
▪ In cazul in care ai abonament de facturare sau gestiune, drepturile necesare sunt de
emitere de factura, respectiv de incasare.
▪ In cazul in care ai abonament de Gestiune Plus, pentru emiterea de factura este necesar
dreptul de emitere factura, dreptul de emitere documente din trecut si viitor si dreptul pe
gestiunile de pe care s-a facut vanzarea.
✓ Facturile emise automat vor fi emise pe seria implicita de facturi a utilizatorului pe care se face
emiter
RUCTIUNI

NOTIFICARI IN TIMPUL PROCESULUI SI INTERPRETAREA LOR
Dupa fiecare operatiune efectuata automat ca urmare a unei plati realizate online cu cardul vei primi
notificari in aplicatie la sectiunea „ Mesajele mele”. Aici apar atat mesajele de succes cat si cele de eroare.
Bulina portocalie indica faptul ca exista notificari noi.
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Prin click pe clopotel

poti sa vezi notificarile!

Mai jos un exemplu:

Mesajele care pot sa apara sunt urmatoarele:
✓ Titlu: S-a emis incasare card online pentru factura <nr.factura>. Mesaj: S-a emis incasare card
online pentru factura <nr factura> -> apare la emiterea automata a unei incasari in urma unei plati
efectuate online cu cardul pentru o factura emisa cu link de plata;
✓ Titlu: Eroare emitere incasare cu card online pentru factura <nr.factura>. Mesaj: Eroare! Nu s-a
putut emite automat o incasare cu card online! -> apare in cazul in care s-a efectuat o plata pe o
factura cu link de plata, dar nu s-a putut face emiterea automata a incasarii aferente;
✓ Titlu: Factura <nr.factura> a fost emisa cu succes. Mesaj: Factura <nr.factura> a fost emisa pe
baza proformei <nr. proforma>-> apare dupa ce clientul a platit o factura proforma, iar programul
emite automat factura corespunzatoare;
✓ Titlu: Factura <nr. factura> a fost emisa pe baza proformei <nr. proforma>. Mesaj: Factura <nr.
factura> emisa pe baza proformei <nr. proforma> a fost emisa fara descarcare din gestiune. -> apare
cand, in urma platii online cu cardul a unei proforme, se emite automat factura corespunzatoare, insa
fara descarcare de gestiune fie din cauza stocului insuficient, a unei problemei la conversia unitatii de
masura sau a altor factori care nu permit descarcarea stocului in cazul firmelor de gestiune;
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✓ Titlu: Eroare! Nu s-a emis factura pentru proforma <nr.proforma>! Mesaj: Eroare! Nu s-a putut
emite automat factura pentru a opera o incasare cu card online! <id tranzactie> apare in cazul in
care s-a efectuat o plata pe o proforma cu linkk de plata, dar nu s-a putut face emiterea automata a
facturii aferente;
✓ Titlu: Eroare generare link plata factura <nr. factura>! Mesaj: Pentru factura <nr. factura> nu s-a putut
genera link de plata MobilPay. Te rugam sa verifici setarile din sectiunea Contul Meu -> Integrari
apare cand nu s-a introdus corect cheia privata la integrarea cu mobilPay;

✓ Titlu: Eroare generare link plata proforma <nr. proforma>. Mesaj: "Pentru proforma <nr.proforma>
nu s-a putut genera link de plata mobilPay. Te rugam sa verifici setarile din sectiunea Contul Meu > Integrari apare cand exista neconformitati in datele introduse la sectiunea Integrare mobilPay
(utilizator, parola si identificator cont comerciant). Recomandare: Verifica daca s-au schimbat
aceste date in contul tau Mobilpay dupa ce s-a facut integrarea.
✓ Titlu: Informatiile primite de la MobilPay nu au putut fi decriptate! Mesaj: La confirmarea platii cu cardul a
unei facturi, nu s-a putut decripta mesajul. Te rugam sa verifici setarile din sectiunea Contul Meu ->
Integrari → apare cand exista neconformitati in datele introduse la sectiunea Integrare mobilPay. Posibil
sa nu fie introdusa corect cheia privata la integrarea cu mobilPay sau in cazul in care cheia privata a
fost regenerata din contul mobilPay si nu a fost reintrodusa in aplicatie in pagina de Integrari.
Recomandare: verificati corectitudinea cheii private (incepe cu -----BEGIN PRIVATE KEY---- se incheie cu -----END PRIVATE KEY-----)

Vezi exemplu de aspect cheie privata in pagina urmatoare:

✓ Titlu: Eroare emitere factura la plata proformei <nr.proforma>. Mesaj: La plata cu cardul online a
proformei <nr.proforma> nu s-a putut emite factura.Te rugam sa verifici drepturile utilizatorilor de a
emite facturi. → apare cand nu se identifica utilizator cu drepturi de emitere factura in cadrul firmei.
Daca ai Gestiune Plus si drepturi complexe pentru utilizatori, este necesar sa existe utilizator cu
drept de emitere a documentelor care urmeaza sa se emita (factura si sau incasare), cu drept de
emitere documente din trecut si viitor si cu drept pe toate gestiunile din care fac parte produsele de
pe proforma/factura.
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✓ Titlu: Eroare emitere incasare pentru factura <nr.factura>. Mesaj: La plata cu cardul online a facturii
<nr.factura> nu s-a putut emite o incasare.Te rugam sa verifici drepturile utilizatorilor de a emite
incasari. → mesaj care apare cand nu se identifica utilizator cu drepturi de emitere incasare in
cadrul firmei
✓ Titlu: Factura <nr. factura> a fost trimisa prin email! Mesaj: Factura <nr. factura> a fost trimisa prin
email către <adresa de email>! → apare dupa emiterea automata a unei facturi, daca aceasta a
fost trimisa cu succes catre clientul tau
✓ Titlu: Nu s-a putut trimite e-mail catre adresa <...>! Mesaj: Email-ul catre adresa <....> nu a putut fi
trimis! → apare cand nu s-a putut realiza trimiterea automata cu succes a facturii pe email.
Problema poate fi cauzata de o adresa de email incorecta.
✓ Titlu: Factura <...> a fost emisa fara descarcare din gestiune. Mesaj: Factura emisa pe baza proformei
<...> a fost emisa fara descarcare din gestiune. La descarcarea gestiunii a aparut urmatoarea eroare:
Gestiunea predatoare este invalida! → apare cand nu s-a putut realiza descarcarea din gestiune, la
emiterea automata a facturii dupa ce proforma a fost achitata prin mobilPay. Se atrage atentia asupra
faptului ca, la intocmirea proformei nu a fost selectata corect gestiunea.

✓ Titlu: Factura <...> a fost emisa fara descarcare de gestiune. Factura <...> emisa pe baza proformei
<...> a fost emisa fara descarcare din gestiune. La descarcarea gestiunii a aparut urmatoarea
eroare: Cantitate stoc insuficienta la Factura <...> din data <...> pentru produsul <...> de la pozitia
<...> → apare cand nu s-a putut realiza descarcarea din gestiune, la emiterea automata a facturii
dupa ce proforma a fost achitata prin mobilPay. Descarcarea gestiunii nu se poate realiza din
cauza stocului insuficient.

VERIFICAREA OPERATIUNILOR IN CONTUL MOBILPAY
Statusul operatiunilor poate fi verificat in contul mobilPay (a se observa imaginea de ma jos, coloana <Status
transaction>):
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Daca in coloana <Status transaction> starea unei tranzactii este <Paid> (nu Confirmed) inseamna ca, din varii
motive (vezi sectiunea NOTIFICARI IN TIMPUL PROCESULUI SI INTERPRETAREA LOR) comunicatia cu mobilPay nu a
fost realizata cu succes pana la capat.
Spre exemplu, o tranzactie in starea <Paid> poate fi o proforma care a fost achitata prin mobilPay, dar pentru care
nu au fost emise incasarea si factura corespunzatoare in SmartBill.
Este important sa se verifice permanent notificarile primite in contul SmartBill la

.

Dupa ce se efectueaza corectii corespunzatoare mesajului de avertizare primit in legatura cu
tranzactia neconfirmata:
-

se revine in contul mobilPay, la tranzactia care se afla in starea <Paid>

-

se acceseaza lupa din capatul randului (din coloana Actions)

si se deschide fereastra de mai jos:

De aici, daca se lanseaza comanda <Notify> se va reincerca comunicarea cu SmartBill si daca problema intampinata
anterior a fost solutionata, se vor transmite comenzi corespunzatoare de emitere incasare si daca este cazul de
emitere factura.
Se recomanda verificarea in contul SmartBill daca aceste operatiuni au fost realizate cu succes.
Notificarile care apar la

au un rol important in gestionarea procesului.
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