Om jouw webshop aan de online betaaloplossing CCV Online Payments te koppelen, kun je gebruik maken
van onze WooCommerce plug-in.

•
•
•
•

Om de plug-in van de CCV Online Payments module te downloaden, ga je naar deze link.
Navigeer naar de nieuwste release, zie hiervoor onderstaande afbeelding rood omcirkeld.
Klik op de ccvonlinepayments.zip release.
De download van de plug-in start nu vanzelf.

•

Om de CCV Online Payments module te installeren in WooCommerce moet er ingelogd worden in de
Admin omgeving.
Vervolgens navigeer je naar de Plug-ins pagina.
Klik op Add New, zie onderstaande afbeelding rood omcirkeld.

•
•

•

Vervolgens klik je op Upload plug-in en selecteer je hier de plug-in die je zojuist gedownload hebt om de
module te installeren. Zie hiervoor de afbeelding op de volgende bladzijde rood omcirkeld.
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•
•
•
•

•

Om de module verder te activeren klik je op Activate Plug-in.
Na het activeren van de plug-in kan deze ingesteld worden. Navigeer hiervoor naar Woocommerce, dan
naar Settings en dan naar Payments.
Om de module te configureren moet de Api Key ingevuld worden voor de CCV Online Payments module.
Zonder de api key werkt de module niet.
Heb je nog geen api key? Maak dan eerst een CCV Online Payments account aan via de website van CCV
of neem contact met ons op.

Als er een correcte api key is ingevuld en opgeslagen, komen de beschikbare betaalmethodes
tevoorschijn. De betaalmethoden vanuit de CCV Online Payments plug-in verschijnen bij de rest van de
betaalmethodes. Per betaalmethode kan er gekozen worden om ze te activeren. Daarnaast kan er een
naam en beschrijving ingesteld worden voor de betaalmethodes door op Set up of Manage te klikken.
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•

De geactiveerde betaalmethodes kun je kiezen bij het check-out proces, zie afbeelding hieronder.

CCV Nederland B.V.
Postbus 9226
6800 KH Arnhem
T 088 228 9999
E info@ccv.eu
I www.ccv.eu
Support: www.ccv.eu/nl/support
Digitale handleiding: www.ccv.eu/nl/handleiding
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©2020, CCV Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder
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