
 

 

 

Instrukcja integracji SDK Huba Ratalnego 
 

Wstęp 

Poniższa dokumentacja opisuje specyfikację integracji sklepu Merchanta z SDK Huba Ratalnego. 

SDK JS jest narzędziem programistycznym, które pośredniczy między dwoma aplikacjami, tj. łączy, 

to co znajduje się na stronie Merchanta, z informacjami i treściami zamieszczonymi w silniku Huba 

Ratalnego. 

Implementacja SDK przez Merchanta umożliwia: 

1. Umieszczenie na stronie z produktem/towarem dynamicznych informacji o finansowaniu ratalnym 

wraz z wyliczoną kwotą raty oraz linkiem do kalkulatora ratalnego (w formie iframe z suwakiem). 

2. Obsługę w koszyku produktów sklepu kalkulatora dla płatności ratalnej. Klient po kliknięciu w 

ikonkę/nazwę tej płatności zobaczy ofertowy suwak ratalny, a po wybraniu oferty wróci do sklepu ze 

sparametryzowanym produktem ratalnym. Następnie będzie mógł zainicjować płatność klikając w 

standardowy przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”/"ZAPŁAĆ". SDK ukryje ponadto ikonkę w 

przypadku niespełnienia warunków finansowania. 

3. Odpowiednie przekierowanie po zakończeniu wniosku ratalnego. 

Hub Ratalny jest usługą, która w ramach jednej integracji, pozwala na zaoferowanie klientom sklepu, 

wielu produktów ratalnych. W trakcie procesu zakupowego, klient sklepu składa jeden wniosek 

kredytowy o raty online do kilku pożyczkodawców, z uwzględnieniem preferowanej przez siebie 

liczby i wysokości rat. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od jednego z pożyczkodawców, ten 

pokrywa pełny koszt zakupów, a klient spłaca należność zgodnie z przyjętym w umowie 

harmonogramem. Wdrożenie usługi musi zostać poprzedzone rozmowami biznesowymi. 

 

Ustawienia globalne 

Krok 1 

Na stronie produktu/towaru oraz na stronie koszyka (wybór metody płatności) należy osadzić 

element: 

<script src="https://raty.bm.pl/sdk/sdk.js "> </script> 

Taki element najlepiej osadzić na końcu elementu body w strukturze HTML. 

 

 
 



 

 

Krok 2 

Po pobraniu skryptu w kroku 1 należy użyć metody dostępnej do konfiguracji SDK mianowicie:  

SDKConfigurationBmHub.setConfiguration( 

merchantId, 

productPriceClass, 

paymentPriceClass, 

paymentSelectorClass 

) 

 

W niej należy przekazywać cztery wartości potrzebne do prawidłowego działania kalkulatora 

kredytu, czyli:  

• merchantId – ustalony przez Blue Media identyfikator konfiguracji Bramki Płatniczej 

(przydzielona dla niej wartość ServiceID). 

• productPriceClass – ustalona przez Merchanta wartość atrybutu klasy elementu 

HTML znajdującego się na stronie produktu, prezentujący całkowitą kwotę produktu 

(uwzględniająca ilość sztuk itp). 

• paymentPriceClass – ustalona przez Merchanta wartość atrybutu klasy elementu 

HTML znajdującego się w koszyku, prezentujący całkowitą kwotę zamówienia (oraz kwotę 

wnioskowaną o płatność ratalną). 

• paymentSelectorClass – ustalona przez Merchanta wartość atrybutu klasy elementu 

HTML metody płatności ratalnej na stronie koszyka (zwracanej w metodzie 

paywayList/gatewayList bramki z GatewayID=702).  

Podaną wartość należy umieścić na jako klasa elementu HTML, którego ukrycie nie będzie 

zaburzało prezentacji wizualnej innych metod płatności. Selektor umożliwi uruchomienie 

kalkulatora kredytu (po kliknięciu) lub ukrycie tej formy płatności.  

 

Wobec tego przykładowe prawidłowe ustawienie konfiguracji będzie wyglądać następująco: 

SDKConfigurationBmHub.setConfiguration( 

   123, 

   ’.single-product-price’, 

   ’.total-price-in-checkout’, 

   ’.payment-selector-hub’ 

) 

 
 

 

 



 

 

Krok 3 

Na stronie produktu/towaru, na której ma pojawiać się informacja o możliwych ratach oraz okno z 

kalkulatorem kredytu należy osadzić kod HTML, który będzie inicjalizował jego pojawienie się na 

stronie: 

 

 <div id="bmhub_OpenCalculatorDialog"></div> 

 

 

Krok 4 

Na stronie produktu/towaru oraz na stronie koszyka (wybór metody płatności) należy osadzić 

element: 

<link href="https://raty.bm.pl/sdk/sdk.css" type="text/css" rel="stylesheet">  

Można zmodyfikować wygląd treści związanych z SDK, lokalnie osadzając w projekcie dokument 

z powyższego linka oraz modyfikując jego treść.  

 

Krok 5 

Każda oferta kredytowa pobierana z Huba Ratalnego, oprócz pobrania listy dostępnych rat 

(wyliczona na podstawie merchantId oraz kwoty kredytu) otrzymuje specjalny token. Jest on 

niezbędny do zapamiętania oferty ratalnej wybranej w ostatnim kroku składania zamówienia (w 

podsumowaniu koszyka).  

W widoku poniżej, po kliknięciu przycisku „Wybierz” zostaje wysłana informacja do Huba Ratalnego 

z informacjami: merchantId, ilości wybranych rat oraz tokenem. 

  

 

 

 

Token ten powinien być przekazany (wraz z innymi parametrami startu transakcji) do Systemu 

Płatności Online w parametrze ApplicationTrackingID (opis w rozdziale "Hub Ratalny" w Dodatku 

do dokumentacji Systemu Płatności Online). Może pobrać go ze specjalnego eventu: 



 

 

getSdkToken 

 

w przykładowy sposób: 

document.body.addEventListener('getSdkToken', function(e) { 

    //console.log(e.detail.token) 

}); 

 

W starcie transakcji należy również zadbać o poprawne skonstruowanie koszyka produktów oraz 

użycie odpowiedniego GatewayID (opis również ww. rozdziale Dodatku). 

 

  



 

 

Podsumowanie 

 

Dla prawidłowego działania SDK należy: 

1. Osadzić na stronie produktu oraz na stronie koszyka link do wymaganego skryptu  

2. Wywołać metodę konfiguracyjną SDK 

3. Osadzić element w strukturze HTML na stronie produktu 

4. Osadzić na stronie produktu oraz na stronie koszyka link do styli  

5. Dołączyć do parametrów bramki płatniczej otrzymany token 

 

Dodatkowo opcjonalnie poniżej jest umieszczony gotowy skrypt, możliwy do wykorzystania 

podczas implementacji SDK w sklepie:  

 

 

let script = document.createElement('script'); 

script.setAttribute('type', 'text/javascript'); 

script.setAttribute( 

  'src', 

  'https://raty.bm.pl/sdk/sdk.js', 

); 

document.body.appendChild(script); 

 

script.addEventListener('load', () => { 

  SDKConfigurationBmHub.setConfiguration( 

    123, 

    '.single-product-price', 

    '.total-price-in-checkout', 

    '.payment-selector-hub', 

  ); 

}); 

 

let style = document.createElement('link'); 

style.setAttribute('rel', 'stylesheet'); 

style.setAttribute( 

  'href', 

  'https://raty.bm.pl/sdk/sdk.css', 

); 

style.setAttribute('type', 'text/css'); 

document.head.appendChild(style); 

 

 

 

  



 

 

FAQ 

 

1. Co się stanie, jeśli serwis Huba Ratalnego będzie niedostępny? 

- Na stronie produktu zostanie ukryty element z informacją o dostępnej płatności ratalnej 

(odpowiednik punktu 4c) 

- Na stronie koszyka zostanie ukryta opcja płatności ratalnej 

 

2. Co się stanie na stronie produktu i na stronie koszyka, gdy Hub Ratalny nie zwróci oferty 

ratalnej (np. za niska kwota kredytu ratalnego)? 

- Na stronie produktu zostanie informacja o ratach bez możliwość uruchomienia kalkulatora 

(odpowiednik punktu 4b) 

- Na stronie koszyka zostanie ukryta opcja płatności ratalnej 

 

3. Co się stanie, gdy SDK zostanie w sklepie nieprawidłowo skonfigurowane? 

a) w przypadku braku ‘productPriceClass’ na stronie produktu zostanie wyświetlona 

symulacja rat dla kwoty 1000 zł 

b) w przypadku braku ‘paymentPriceClass’ na stronie koszyka zostanie wyświetlone okno z 

wyborem rat dla przykładowej kwoty 1000zł oraz z informacją, że ostatecznego wyboru 

klient dokona po złożeniu zamówienia. 

c) w przypadku braku ‘paymentSelectorClass’ na stronie koszyka zostanie ukryta opcja 

płatności ratalnej. 

 

4. Jak wygląda element na karcie produktu z zaimplementowanym SDK?  

 

a) Gdy wszystko jest poprawnie skonfigurowane:  

 
- Po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ DOSTĘPNE RATY” zostanie wyświetlone okno z 

kalkulatorem. 

 

b) Gdy wszystko jest poprawnie skonfigurowane, lecz kwota jest za mała/duża lub hub-

ratalny nie zwróci żadnej oferty: 

 
 

c) Gdy wystąpi problem z konfiguracją SDK lub hub-ratalny będzie niedostępny: 

- Nic nie zostanie wyświetlone 

 

5. Co się stanie po wyjściu z kalkulatora przyciskiem „X” w prawym górnym rogu? 

- Na stronie produktu oraz na stronie koszyka zostanie zamknięte okno z wyborem rat, a 

wybrana ilość rat na suwaku nie zostanie zapamiętana. Tylko i wyłącznie w przypadku 

naciśnięcia przycisku "Wybierz" na stronie koszyka, zostanie zapamiętana ilość rat. 
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