
Инструкция за инсталация
на Модула на TBI Bank за
онлайн POS кредитиране
за различните платформи



В следващите страници ще покажем как става инсталацията на Модула на

TBI Bank за онлайн POS кредитиране, в зависимост от това, на каква

платформа е базиран онлайн магазинът на търговеца /Magento, OpenCart,

OpenCart 3.x, PrestaShop, WordPress /WooCommerce/, VirtueMart /Joomla/, или

е custom платформа, изградени на PHP скрипт.



Търговецът се логва в Контролния панел на TBI Bank с предоставените му user и 

password, след което му се визуализира табло със статистики, заявки и различни менюта.



Ако все още няма създаден магазин в системата, търговецът може да си създаде 

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 за новия магазин.



Номерът и датата на магазина се попълват автоматично след 

записване, а търговецът 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“ попълва версията на платформата;

3. В полето „Магазин“ въвежда URL адреса на новия магазин 

(пр. http://presta.avalonbg.com );

4. От падащото меню избира бранша на новия магазин 

(Електроника, Мебели, За децата, др.)

След попълване на нужните данни, търговецът трябва да натисне 

бутона „Запиши промените в магазина“.

http://presta.avalonbg.com/


След записване на промените, в менюто „Магазини“ търговецът вече може да види 

новосъздадения си магазин.  При кликване вълху линка на магазина, се отваря 

формата за редакцията му. 



В лявата част, освен данните за магазина, вече са се генерирали 

следните файлове, гонови за смъкване: 

1. Файловете за инсталацията на последната версия на модула; 

2. Документация за начина на инсталиране на модула;

3. Генерирал се е и Уникален идентификатор на магазина.



Ако Вашият онлайн магазин е базиран на платформата PrestaShop, за да инсталирате

модула, трябва да свалите архива с файловете за него на Вашия компютър. Това става като

кликнете на бутона „Смъкни модула за PrestaShop“. Разархивирайте. Файловете в

разархивираната папка трябва да бъдат качени през FTP на Вашият сайт.

Инсталация за платформата PrestaShop



Използвайки FileZilla, или друга програма за FTP трансфер, намерете главната

директория на Вашия PrestaShop магазин. Отворете папката “modules” и прехвърлете

папката “credittbi” от разархивираната папка в папката “modules”. По този начин сте

добавили модула „Кредитен калкулатор TBI Bank“ към Вашия сайт. Следващата стъпка

е той да бъде инсталиран в самата платформа. За целта трябва да влезете в

административния панел на вашият „PrestaShop“ магазин - > от лявото меню да

изберете „Modules and Services“ и да откриете модула „TBI Bank Кредитен калкулатор“.



Инсталирайте модула с натискане на бутона в дясно „Install“ и бутона „Proceed with 

the installation“ от следващата форма.



С това Вашият модул вече е инсталиран. Остава единствено да бъде въведен неговия 

„Уникален идентификатор“ и да го включите за работа.

Идентификаторът може да бъде открит в Контролния панел на TBI Bank – https://tbibank.support , в 

редакционния панел на Вашия магазин. 

https://tbibank.support/


Модулът се включва и изключва от редакционния панел на Вашия магазин.

С тази последна стъпка, вече имате напълно действащ модул – Кредитен калкулатор TBI Bank.



Инсталация за платформата WooCommerce

Ако Вашият магазин е базиран на платформата WordPress (WooCommerce), за да

инсталирате модула, трябва да свалите архива с файловете за него на Вашия компютър.

Това става като кликнете на бутона „Смъкни модула за WooCommerce“. Разархивирайте.

Файловете в разархивираната папка трябва да бъдат качени през FTP на Вашия сайт.



Използвайки FileZilla, или друга програма за FTP трансфер, намерете главната директория

на Вашия WooCommerce магазин. Отворете папката “wp-content” -> “plugins” и

прехвърлете папката “tbicredit” от разархивираната папка в папката “plugins”. По този

начин сте добавили модула „Кредитен калкулатор TBI Bank“ към Вашият сайт.

Следващата стъпка е той да бъде активиран в самата платформа.

За целта трябва да влезете в административният панел на вашия „WooCommerce“ магазин

- > от лявото меню да изберете „Plugins“ и да откриете модула „TBI Credit“

Активирайте модула с натискане на бутонът „Activate“. С това Вашият модул вече е активиран. Остава 

единствено да бъде въведен неговия „Уникален идентификатор“  от менюто „Settings“ -> “TBI Bank

настройки” и да го включите за работа.



Идентификаторът може да бъде открит в Контролния панел на TBI Bank –

https://tbibank.support , в редакционния панел на Вашия магазин.

Модулът се включва и изключва от редакционния панел на Вашия магазин.

С тази последна стъпка, вече имате напълно действащ модул – Кредитен калкулатор TBI Bank.

https://tbibank.support/


Инсталация за платформата Magento 1

Ако Вашият магазин е базиран на платформата Magento 1, за да инсталирате модула, трябва

да свалите архива с файловете за него на Вашия компютър. Това става като кликнете на

бутона „Смъкни модула за Magento 1“. Разархивирайте. Файловете в разархивираната папка

трябва да бъдат качени през FTP на Вашия сайт.



Използвайки FileZilla, или друга програма за FTP трансфер, намерете главната директория 

на Вашият Magento 1 магазин и прехвърлете папката „app“ от разархивираната папка в нея.

По този начин сте добавили модула „Кредитен калкулатор TBI Bank“ към Вашия сайт. 

Остава единствено да бъде въведен неговия „Уникален идентификатор“. Това става от 

административния панел на Magento 1. Избира се менюто „System“ - > подменю 

„Configuration“. В лявото, странично меню намирате „Кредитен калкулатор TBI Bank“ и 

избирате „Настройка на кредитния калкулатор“.

Идентификаторът може да бъде открит в Контролния панел на TBI Bank – https://tbibank.support, в 

редакционния панел на Вашия магазин.

https://tbibank.support/


Модулът се включва и изключва от редакционния панел на Вашия магазин.

С тази последна стъпка, вече имате напълно действащ модул – Кредитен калкулатор TBI Bank.



Инсталация за платформата Magento 2

Ако Вашият магазин е базиран на платформата Magento 2, за да инсталирате модула, трябва

да свалите архива с файловете за него на Вашия компютър. Това става като кликнете на

бутона „Смъкни модула за Magento 2“. Разархивирайте. Файловете в разархивираната папка

трябва да бъдат качени през FTP на Вашия сайт.



Използвайки FileZilla, или друга програма за FTP трансфер, намерете главната директория 

на Вашият Magento 2 магазин и прехвърлете папката „app“ от разархивираната папка в нея.

По този начин сте добавили модула „Кредитен калкулатор TBI Bank“ към Вашия сайт. 

Остава единствено да бъде въведен неговия „Уникален идентификатор“. Това става от 

административния панел на Magento 2. Избира се менюто „Stores“ - > подменю 

„Configuration“. В лявото, странично меню намирате „Кредитен калкулатор TBI Bank“ и 

избирате „Настройка на кредитния калкулатор“.

Идентификаторът може да бъде открит в Контролния панел на TBI Bank – https://tbibank.support в 

редакционния панел на Вашия магазин.

https://tbibank.support/


Модулът се включва и изключва от редакционния панел на Вашия магазин.

С тази последна стъпка, вече имате напълно действащ модул – Кредитен калкулатор TBI Bank.



Инсталация за платформата Joomla (VirtueMart)

Ако Вашият магазин е базиран на платформата Joomla (VirtueMart), за да инсталирате модула, 

трябва да свалите двата архива с файловете за него на Вашия компютър. Това става като кликнете 

на бутоните „Модул за VirtueMart“ съответно за частта – Кредитен Калкулатор и „Popup за 

VirtueMart, съответно за рекламната част на модула в началната страница.

Инсталирането на двете части на модула става през административния панел на Вашия VirtueMart магазин. 

Изберете от менюто Extensions -> Manage -> Install



Изберете файла plg_vmcustom_tbicalculator.zip от директорията в която сте го изтеглили. След като той е 

успешно инсталиран, повторете същата стъпка и с файла plg_tbipopup.zip

От лявото меню изберете Manage (същото може да бъде избрано и отново от Extensions -> Manage -> Manage) 

Следващата стъпка е да създадете Custom Field за Вашия калкулатор, за да можете да го закачате към 

продуктите си. 

Това правите от менюто VirtueMart -> Control Panel. От лявото меню избирате Custom Fields и кликвате на 

бутона New, за да създадете ново поле.



Променяте следните полета:

- За Custom Field Type избирате от падащото меню Plug-ins

- В полето Title вписвате име за Вашият Custom Field

- Полетата Cart Attribute, Cart Input и Searchable ги правите със стойност “Yes“

- В полето Additional Parameters от падащото меню избирате „Кредитен Калкулатор TBI Bank“ и въвеждате 

своя уникален идентификатор. 



Идентификаторът може да бъде открит в Контролния панел на TBI Bank – https://tbibank.support в 

редакционния панел на Вашия магазин.

https://tbibank.support/


След като запишете настройките, трябва да включите модула от редакционния панел на TBI Bank



За да можете да видите модула в страниците на продуктите в магазина, трябва да прикрепите

новият Custom Field към артикулите, за които искате да се вижда.

Тук има два варианта:

1. Ако имате по-малък брой продукти, или искате да имате модула само на няколко определени продукта, 

можете да го закачате на всеки продукт поотделно.

Това правите от менюто VirtueMart -> Control Panel. От лявото меню избирате Products. 

Избирате продукт, към който искате да прикрепите TBI модул и от неговото меню избирате Custom Fields.



От падащото меню в Custom Field Type избирате вече създадения от Вас Custom Field и 

запазвате настройките.

По този начин сте добавили Кредитния калкулатор само за продукта, който сте избрали. При всички останали 

продукти той ще бъде невидим.

2.    Ако имате много продукти и искате Кредитния калкулатор да се визуализира при всички.

За да направите това, трябва да добавите Вашия Custom Field към Root product-а, в който се съдържат всички 

Ваши продукти. 

Важно! – Ако в Root Product-а се съдържа дори един продукт, към който е прикачен Custom Field-a на 

Кредитния Калкулатор, операцията ще бъде неуспешна.

Прикрепяте Custom Field към Root Product по същия начин, но с тази разлика, че от менюто VirtueMart -> Control 

Panel -> Products няма да избирате продукт по Ваш избор, а Root product.



По този начин вече имате Вашият Кредитен Калкулатор на TBI Bank, работещ и прикрепен към всички 

продукти в Root категорията.



Инсталация за платформата OpenCart 2.x

Ако Вашият магазин е базиран на платформата OpenCart 2.x, за да инсталирате модула, трябва

да свалите двата файла за него на Вашия компютър. Това става като кликнете на бутоните „Смъкни бутон 

продукт“ съответно за частта намираща се в продуктовата страница и „Смъкни бутон продукт“, съответно за 

частта в кошницата.

Инсталирането на двете части на модула става през административния панел на Вашия OpenCart 2.x магазин. 

Изберете от менюто Extensions -> Extension installer



С кликване на бутона Upload, качете файла за бутона в продуктовата страница. Повторете същата 

стъпка с файла за кошницата.

След успешно качване на двата файла, остава само да рефрешнете. Това става от Extensions -> 

Modifications, с натискане на „refresh“ бутона горе в дясно.



Модулът се включва и изключва от редакционния панел на Вашия магазин.

С тази последна стъпка, вече имате напълно действащ модул – Кредитен калкулатор TBI Bank.



Инсталация за платформата OpenCart 3.x

Ако Вашият магазин е базиран на платформата OpenCart 3.x, за да инсталирате модула, трябва да свалите 

архива с инсталационния файл за него на Вашия компютър. Това става като кликнете на бутоните „Смъкни 

модификацията за OpenCart 3.x“.

Инсталирането на модификацията става през административния панел на Вашия OpenCart 3.x магазин. 

Изберете от менюто Extensions -> Installer



С кликване на бутона Upload, качете архива на модификацията.

След успешно качване на двата файла, остава само да рефрешнете. Това става от Extensions -> Modifications 

с натискане на „refresh“ бутона горе в дясно.



Модулът се включва и изключва от редакционния панел на Вашия магазин.

Ако след тази стъпка модификацията все още не е видима,  можете да рефрешнете кеш паметта от 

Dashboard -> Settings бутона в дясно -> Refresh бутоните от излезлият прозорец.


