
Інструкція 

створення постійної 
платіжної сторінки та 
QR



Для створення постійного лінку або QR-коду:
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1. Потрібно авторизуватися в 
особистому кабінеті

2. У меню обрати розділ 
«Керування магазинами»

3. Обрати магазин, для якого 
потрібно створити постійну 
платіжну сторінку або QR
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2
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Є декілька варіантів створення постійних лінків на платіжні сторінки та QR-кодів:

1. Постійна сторінка оплати з фіксованою сумою.

2. Постійна сторінка оплати з довільною сумою.

3. Постійна сторінка оплати з фіксованою сумою з мультиплікатором.

4. Постійна сторінка оплати з вибором сум.   

Розберемо кожен окремо
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Постійна
сторінка оплати 
з фіксованою 
сумою
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4. Знайти блок «Постійні платіжні сторінки 
та QR» та натиснути на олівець біля нього

5. Натиснути «Додати постійну платіжну 
сторінку»

6. Заповнити всі необхідні поля:
- назва платіжного лінку;
- вид: фіксована сума;
- сума платежу;
- призначення платежу;
- мова платіжної сторінки
та зберегти шаблон
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7. Шаблон створено, його можна використовувати 
для приймання оплати:
1) Посилання на сторінку оплати.
2) QR-код для переходу на сторінку оплати.

8. Так виглядає сторінка оплати, на яку веде 
посилання із заданого шаблона

1)

2)
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Якщо необхідно, цей QR розмістити біля адміністратора:
1. Зберігаєте його у форматі *pdf.
2. Друкуєте на принтері та розміщуєте в спеціально відведеній зоні. 

Натиснути

Роздрукувати



Постійна 
сторінка оплати 
з довільною 
сумою
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4. Знайти блок «Постійні платіжні сторінки 
та QR» та натиснути на олівець біля нього

5. Натиснути «Додати постійну платіжну 
сторінку»

6. Заповнити всі необхідні поля:
- назва платіжного лінку;
- вид: довільна сума;
- сума платежу: залишається порожня;
- призначення платежу;
- мова платіжної сторінки
та зберегти шаблон
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7. Шаблон створено, його можна використовувати 
для приймання оплати:
1) Посилання на сторінку оплати.
2) QR-код для переходу на сторінку оплати.

8. Так виглядає сторінка оплати, на яку веде 
посилання з шаблона на довільну суму

1)

2)
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Якщо необхідно, цей QR розмістити біля адміністратора:
1. Зберігаєте його у форматі *pdf.
2. Друкуєте на принтері та розміщуєте в спеціально відведеній зоні. 

Натиснути

Роздрукувати



Постійна сторінка 
оплати з 
фіксованою сумою з 
мультиплікатором
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4. Знайти блок «Постійні платіжні сторінки та QR» 
та натиснути на олівець біля нього

5. Натиснути «Додати постійну платіжну 
сторінку»

6. Заповнити всі необхідні поля:
- назва платіжного лінку;
- вид: фіксована сума;
- сума платежу;
- поставити галочку перед «Керування кількістю»;
- призначення платежу;
- мова платіжної сторінки
та зберегти шаблон
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7. Шаблон створено, його можна використовувати 
для приймання оплати:
1) Посилання на сторінку оплати.
2) QR-код для переходу на сторінку оплати.

8. Так виглядає сторінка оплати, на яку веде 
посилання з шаблона на фіксовану суму з 
мультиплікатором

1)

2)
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Якщо необхідно,  цей QR розмістити біля каси:
1. Зберігаєте його у форматі *pdf.
2. Друкуєте на принтері та розміщуєте в спеціально відведеній зоні. 

Натиснути

Роздрукувати



Постійна сторінка 
оплати з вибором 
сум
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4. Знайти блок «Постійні платіжні сторінки та QR» 
та натиснути на олівець біля нього

5. Натиснути «Додати постійну платіжну 
сторінку»

6. Заповнити всі необхідні поля:
- назва платіжного лінку;
- вид: довільна сума;
- сума платежу – через «;» прописати суми, які будуть 

відображатися на сторінці;
- призначення платежу;
- мова платіжної сторінки
та зберегти шаблон
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7. Шаблон створено, його можна використовувати 
для приймання оплати:
1) Посилання на сторінку оплати.
2) QR-код для переходу на сторінку оплати.

8. Так виглядає сторінка оплати, на яку веде 
посилання з шаблона на довільну оплату з вже 
прописаними рекомендаціями за сумами оплат

1)

2)
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Якщо необхідно, цей QR розмістити біля каси:
1. Зберігаєте його у форматі *pdf.
2. Друкуєте на принтері та розміщуєте в спеціально відведеній зоні. 

Натиснути

Роздрукувати



Де можна побачити 
всі заведені 
шаблони та 
відкоригувати їх (за 
необхідності)
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1. У меню обрати розділ 
«Керування магазинами»

2. Обрати магазин, для якого 
створені постійні платіжні 

сторінки або QR

3. У розділі «Постійні платіжні 
сторінки та QR» відображаються

всі заведені шаблони. Для 
змінення шаблона необхідно

натиснути на олівець

1
2
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Дякуємо
за увагу


