
Инструкция за работа с
Контролния панел на
Модула на TBI Bank за
онлайн POS кредитиране



Модулът на TBI Bank за онлайн POS кредитиране е разработен от фирма

„Авалон“ ООД и може да се ползва от всички онлайн магазини, които са

изградени на базата на платформите Magento, OpenCart, OpenCart 3.x,

PrestaShop, WordPress /WooCommerce/, VirtueMart /Joomla/, както и на всички

останали custom платформи, изградени на PHP скрипт. За да ползва този

модул, търговецът - собственик на онлайн магазин трябва да бъде Кредитен

посредник на TBI Bank и да има регистриран обект - онлайн магазин в базата

данни на банката. Регистрацията в Контролния панел на Модула става след

подаване на необходимата информация за търговеца към Администратора на

модула от Бизнес организатора, отговарящ за съответния търговец. След

регистрацията, търговецът получава данни за достъп /мейл за вход и парола/

до Контролния панел.



I. Основен изглед на модула

Кредитният калкулатор на TBI Bank се състои от 3 основни части. За да бъдат те нагледно показани ще 

използваме тестовия магазин - http://presta.avalonbg.com/

1. Рекламна част 

http://presta.avalonbg.com/


Рекламната част на модула се намира от ляво, в началната страница на онлайн магазина. 

При натискане върху TBI бутона, се визуализира втори малък прозорец с рекламна 

информация за TBI – банер с текуща кампания, или текуща промоционална активност, 

както и кратка информация към клиента. Има и линк към пълната информация за 

процедурата при онлайн POS кредитиране.



2. Бутон в продуктова страница и в кошницата

Текстът до бутона показва месечната вноска, за която може да бъде взет продукта. Вноската се 

изчислява спрямо цената, бройките и опциите на този конкретен продукт, в чиято страница е поставен 

бутона.



Бутонът в кошницата изглежда по идентичен начин с бутона от продуктовата страница. 

Разликата тук е, че вноската се изчислява спрямо цената, бройките и опциите на всички 

продукти, добавени в кошницата.



3. Форма за избиране параметрите на кредита и попълване на лична информация

При натискане на някой от бутоните (в продуктовата страница, или в кошницата), се

визуализира форма, тип калкулатор, в която клиентът избира всички параметри на желания от

него кредит.

След избиране на желаните параметри по кредита, по смисъла на чл. 6 от Регламент (ЕС)

2016/679 от 27.04.2016г (GDPR), клиентът трябва поотделно да даде три съгласия, слагайки

три тикчета на определените места, а именно:

• Дава изричното си съгласие TBI Bank да предоставя личните му данни нa 4финанс и

обратното за целите по т. 1.3 /задължително/

• Дава изричното си съгласие да му се изискват, получават, обработват и съхраняват личните

му данни за изброените цели и срокове... /задължително/

• Да могат да му се изпращат писма с рекламно и промоционално

съдържание.../препоръчително/

След слагането на тикчетата се активира бутона „Напред към данните за клиента“ и се

визуализира втората част на формата, в която клиентът попълва своите лични данни.





Ако клиентът е избрал застраховка „Живот“, или „Живот и безработица“, то тогава след

полетата за личните данни, клиентът трябва да даде още едно съгласие, а именнно да му

бъде сключена застраховка 'Живот' по Специалните условия на ЗК УНИКА Живот АД.

След като постави тикчето , ще му се активира бутона “ИЗПРАТИ“.



След натискане на бутона „Изпрати“, заявката за кредит се изпраща към мейл на търговеца,

за да получи той информация за поръчаната стока и да провери складовата си наличност. 

Ако всичко е наред, той трябва да препрати заявката на адрес:  online@tbibank.bg

за създаване на въпросник от кол центъра на банката и оценка от Риск отдела. 

След оценката търговецът  получава мейл от TBI Bank за резултата.

mailto:online@tbibank.bg


II. Използване и настройки на модула

След като търговецът получи данните си за достъп от Администратора на Контролния 

панел, той може да се логне на следния адрес: https://tbibank.support/

https://tbibank.support/


След влизане в контролния панел на TBI Bank, се визуализира табло със статистики, заявки и други.



Ако все още няма създаден магазин в системата, търговецът можете да създадете 

такъв от синия бутон „Нов магазин“, или от менюто „Магазини“ -> „Създай нов 

магазин“.



В лявата част на панела се визуализира форма за попълване на данните на новия магазин.



Номерът и датата на магазина се попълват автоматично след 

записване, а за търговеца остава да попълни следните данни:

1. От падащото меню избира платформата, на която е базиран 

магазинът на търговеца (Magento, OpenCart, OpenCart 3.x, 

PrestaShop, WooCommerce, VirtueMart, PHP)

2. В полето Версия се попълва версията на платформата

3. В полето Магазин се въвежда URL адреса на новия магазин 

(пр. http://presta.avalonbg.com )

4. От падащото меню се избира бранша на новия магазин 

(Електроника, Мебели, За децата, др.)

След попълване на нужните данни се натиска бутона „Запиши 

промените в магазина“.

http://presta.avalonbg.com/


След записване на промените в менюто „Магазини“ вече може да се види новия 

създаден магазин.  С кликване на магазина отваряте формата за редакцията му. 



Свалянето и инсталирането на файловете за различните платформи са описани в отделна 

инструкция: „Module TBI-Installation“. Тук ще разгледаме намо настройките на модула.

В първия таб в дясната част на панела са настройките за управление:



Какви настройки могат да се правят и кой има права да ги прави:

Важно! Полетата забранени с тикче в дясната си част могат да бъдат настройвани само от 

администратора. 

• Дали вашият модул да бъде включен (видим) в сайта ви, или не.

• Дали сте с актуална версия на модула.

• Ако имате промоция, оговорена с банката, каква е тя; /админ/

• Вашият e-mail адрес. Към този e-mail ще бъдат изпращани заявките за кредит от вашия магазин.

• Полето „Покажи вноска“ контролира текста за месечната вноска до бутона. 

Дали той ще бъде видим и от коя страна на бутона да се показва.

• Полето „Минимална сума“ определя минималната сума на стоките, които могат те да бъдат 

закупени на лизинг. По подразбиране, полето има стойност 150лв. /админ/

• „Такса обработка кредит“ е поле, където по желание на търговеца той може да определя някаква 

такса, която може да бъде за доставка, или за обработка на документи от негова страна. Тази такса 

може да се определя за определена група стоки и да се наименова по желание на търговеца. Тя се 

включва в сумата по кредита. /админ/

• „Избор на застраховка“ показва или скрива застраховката. От падащо меню може да се избере 

застраховка по подразбиране. 

• „Продажба на телефони“ – при включен бутон се извежда следното съобщение „Максималният 

срок за финансиране на мобилни телефони е 24 месеца“. /админ/



Във втория таб на десния панел са показани схемите за оскъпяване. Тези настройки могат 

да бъдат редактирани само от администратора, след договорка с бизнес организатора от 

TBI Bank, отговарящ за съответния търговец.



В третия таб са показните настройките за „Периоди без лихва“. Тези настройки 

също могат да бъдат редактирани само от TBI администратора. Периодите с 0% 

оскъпяване могат да бъдат с и без първоначална вноска и могат да се определят по 

три критерия:

• На база на ценови диапазон;

• На база на продуктова категория;

• На база на определен производител.



От таба „Външен вид“ могат да се редактират настройките за външния вид на модула. 



• В първите три полета може да се напише някакъв текст, свързан с определена 

промоционална активност. Този текст се показва над бутона на модула и е с три 

различни големини на шрифта. 

• В четвъртото поле се вписва номерът на обекта на търговеца в Smartinfo, който излиза в 

заявката, за да знаят колегите от кол центъра към кой обект да закачат тази заявка. 

/админ/

• В петото поле се вписва номерът на удостоверението от КЗЛД, който търговецът 

притежава. /админ/

• Следват темата на калкулатора, в зависимост от платформата 

• Цвят и персонализация на бутона, който се показва в продуктовата страница и в 

кошницата,където имате възможност да изберете между 4 цвята на основния дизайн, 

както и да смените дизайна на самия бутон, като си качите ваш такъв.

• В последното поле с падащо меню се избира банера, който да се показва при отваряне 

на калкулатора и където се рекламира текущата кампания на TBI Bank, или някаква 

текуща промоция на съответния търговец.



От таба “Реклама“ се управляват настройките за рекламния мини модул в началната 

страница.

• Скриване или показване на рекламата в началната страница на магазина;

• Избиране на банер от падащо меню, който се визуализира в рекламния панел и 

където се рекламира текущата кампания на TBI Bank, или някаква текуща промоция 

на съответния търговец. /админ/

• Заглавие и текст на контейнерите в рекламния панел. /админ/



Табло за проследяване заявките за кредит

С избиране от менюто „Заявки за кредит“,Ви се визуализира таблица с всички заявки, които 

са направени през Вашия магазин. В тази таблица са описани всички подробности за 

заявката и клиента, който я е направил.



Пощенска кутия

С избиране на менюто „Пощенска кутия“ можете да използвате стандартните пощенски услуги.



В менюто „Задачи“ можете да добавяте своите задачи за изпълнение.

Задачи



Видео инструкции за начина на работа и инсталацията на модула

В менюто „Начин за работа“ можете да намерите видео уроци за инсталацията и начина на 

работа с всички модули, както и с контролния панел на TBI Bank.



Модулът на TBI Bank за 

онлайн POS кредитиране е 

разработен от фирма 

Авалон ООД
Тел./Факс: (0619) 22218

Тел : (0619) 99929

e-mail: home@avalonbg.com

www.avalonbg.com

mailto:home@avalonbg.com
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