
Požiadavka: Vytvorenie pluginového riešenia pre Quatro platobnú bránu v CMS 
prostredí WordPress (WooCommerce) 

Služby pluginu 
 
Služby pluginu Quatro Splátkový predaj budú obsahovať: 
 

1. Quatro kalkulačka – zobrazuje sa v detaile produktu na webe e-shopu pri cene 
tovaru. Volá službu vyskladaním jednoduchej url adresy. Popis implementácie podľa 
implementačnej príručky. 
 

2. Quatro platobná metóda – bude jedna z platobných možností v košíku objednávky, 
po jej výbere a odoslaní objednávke v košíku je klient presmerovaný do prostredia 
Quatro žiadosti. 
 

3. Prehľad objednávok - v prehľade objednávok v administratívnom paneli WP je 
potrebné mať k dispozícií prehľad objednávok, ktoré mali zvolenú platobnú metódu 
Quatro a vidieť stavy žiadostí: 
 
a) Nedokončená žiadosť 
b) Dokončená žiadosť – čaká sa na schválenie 
c) Zamietnutá žiadosť – žiadosť bola zamietnutá (pripísať alokované množstvo späť 

na sklad) 
d) Schválená žiadosť – čaká sa na podpis zmluvy klienta 
e) Zmluva zrušená – klient nepodpísal zmluvu (pripísať alokované množstvo späť na 

sklad) 
f) Zmluva podpísaná – potvrďte FA a môžete expedovať tovar 

 
 

Detailný popis služieb pluginu 
 
Inštalácia pluginu Quatro Splátkový predaj 

- Jednotný plugin pre všetky služby s názvom pluginu Quatro Splátkový predaj 
- Inštalácia pluginu v užívateľskom rozhraní admin panelu WP WooCommerce 

 

 
 

- Kľúčové slová pre vyhľadávanie pluginu: quatro, platobna, splatky, splatkovy, predaj 
brana, pay, quatropay, splatky, vub, splatkovypredaj 

- Plugin bude obsahovať - popis služieb Quatro Splátkový predaj, popis inštalácie 
pluginu a náhľad obrazoviek 
 
 



Proces inštalácie pluginu 
 
Nastavenie identifikácie 
 
Po úspešnej inštalácií a spustení pluginu sa zobrazí obrazovka pre nastavenie identifikácie 
e-shopu. Vyžadovať sa budú vyžadovať identifikátory &cislooz a &key, ktoré prideľuje 
spoločnosť Quatro. Užívateľ musí mať možnosť po uložení, znovu editovať v nastaveniach 
pluginu tieto identifikátory, ak je to potrebné. 
 
Obr. Natavenie identifikácie e-shopu 

 
 
 
Nastavenie Quatro kalkulačky 
Užívateľ si vyberá spôsob zobrazovania kalkulačky z možností: 

1. Pop-up okno 
2. Nové okno 

Následne si vyberie grafický CTA button Quatro kalkulačky, ktorý sa zobrazuje v detaile 
produktu. Umiestnenie buttonu na webovej stránke e-shopu by malo byť na viditeľnom 
mieste vedľa ceny produktu. Všetky grafické CTA buttony budú prepoužité z 
https://www.quatro.sk/partneri/. Užívateľ musí mať možnosť po uložení, znovu editovať 
v nastaveniach pluginu nastavenia pre Quatro kalkulačku. 
 
Odkazy na zoznam CTA buttonov 
https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/I1093.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/ba.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/bb.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/bc.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/bd.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/be.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/bf.png 

https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/old.I1093.png 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. Návrh obrazovky - Nastavenie Quatro kalkulačky 

https://www.quatro.sk/partneri/


 
 
Obr. Príklad zobrazenia Quatro kalkulačky pri produkte na e-shope (pop-up) 

 
 
 
Nastavenia Quatro platobnej metódy 
 
Neobsahujú žiadne nastavenia pre užívateľa. Automaticky sa zobrazuje v košíku objednávky 
v sekcii Platba, po splnení podmienky, že celková cena objednávky v košíku je v rozmedzí 
od 100,00€ do 10000,00€. Implementácia url obrázku platobnej metódy Quatro sa prispôsobí 
nastaveniam grafického zobrazenia košíka. Pozn. je možné nahradiť obrázok statickým 
textom „Quatro – splátkový predaj“. 
 
Odkaz na obrázok pre platobnú metódu v košíku: 
https://eshop.quatro.sk/widgets/assets/images/calc/sk/v1/qu-pay-na-splatky.png  

 
 
 
 
 
 
Proces zadávania žiadosti cez Quatro 



 
Po úspešnom odoslaní záväznej objednávky a ukončení procesu v košíku je klient 
presmerovaný na obrazovku s pokynmi. Z nej je presmerovaný do formulára žiadosti Quatro. 
 
Obr. Náhľad obrazovky po odoslaní objednávky 

 
 
V admin paneli sa zobrazí prehľad objednávok, ktoré mali zvolenú platobnú metódu Quatro 
a k nim jednotlivé stavy objednávok: 

 
g) Nedokončená žiadosť 
h) Dokončená žiadosť – čaká sa na schválenie 
i) Zamietnutá žiadosť – žiadosť bola zamietnutá (pripísať alokované množstvo späť 

na sklad) 
j) Schválená žiadosť – čaká sa na podpis zmluvy klienta 
k) Zmluva zrušená – klient nepodpísal zmluvu (pripísať alokované množstvo späť na 

sklad) 
l) Zmluva podpísaná – potvrďte FA a môžete expedovať tovar 


