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1. Reģistrācija

Ienāciet Paysera mājas lapā 
www.paysera.lv un nospiediet pogu 
“REĢISTRĒTIES”

Aizpildiet reģistrācijas formu un spiediet 
pogu “Atvērt kontu”.

Reģistrācijas formā izvēlieties atvērt 
“Biznesa kontu” 

Biznesa (uzņēmuma) kontu atvērt var tikai 
uzņēmuma vadītājs.
Pēc reģistrēšanās un 3. vai 4. identifikācijas 
līmeņa sasniegšanas uzņēmuma vadītājam 
tiks aktivizēta iespēja atvērt biznesa kontu. 

Pēc veiksmīgas reģistrācijas uz Jūsu 
norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta vēstule 
ar saiti reģistrācijas apstiprināšanai.
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Apstipriniet, ka esat uzņēmuma vadītājs3



2. Identifikācija

Reģistrācijas pabaigšanai spiediet uz 
apstiprinājuma vēstulē norādītās saites. 1

2 Nospiediet “Veikt identifikāciju”. 

3 Veiciet norādītās identifikācijas darbības.

Uzņēmuma vadītājam identifikācija 
jāveic kā privātpersonai.

Identifikāciju varat veikt arī lapas augšējā 
labajā stūrī nospiežot       un izvēloties 
“Identifikācijas līmeņi un limiti”

Tikai pēc 3. vai 4. identifikācijas līmeņa 
sasniegšanas uzņēmuma vadītājam tiks 
aktivizēta iespēja atvērt uzņēmuma kontu. 
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3. Uzņēmuma konta atvēršana

1

2 Ievadiet uzņēmuma reģistrācijas numuru 
un spiediet pogu “Pārbaudīt”

Sistēma sazināsies ar Uzņēmuma reģistra 
datu bāzi, lai pārbaudītu tiesības pārstāvēt 
uzņēmumu un automātiski atvērs 
uzņēmuma kontu.
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Pēc 3. vai 4. identifikācijas līmeņa 
sasniegšanas lapas augšējā labajā stūrī 
nospiediet      un izvēlieties “Uzņēmuma 
konts”

Pēc uzņēmuma konta atvēršanas lapas 
augšējā daļā parādīsies pārslēdzējs, ar 
kura palīdzību varēsiet pārslēgties no 
privātā konta uz uzņēmuma kontu.
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4. Projekta izveide un tehniskā integrācija

Aizpildiet visu nepieciešamo informāciju 
un saglabājiet projektu.

Sadaļā “Maksājumi internetā” izvēlieties 
“Projektu vadība”.

Ja sadaļa “Maksājumi internetā” nav 
pieejama, lapas augšējā labajā stūrī 
nospiediet      , izvēlieties “Pieslēgt/Atslēgt” 
un aktivizējiet pakalpojumu “Maksājumu 
pieņemšana internetā caur internetbankām 
un citām sistēmām”.

Nospiediet pogu “Pievienot jaunu projektu”.

Aprakstiem ir jābūt visās valodās, kādas ir 
pieejama Jūsu mājas lapa. Lai pieslēgtu un 
izmantotu Swedbankas bank-linku, 
aprakstiem obligāti jābūt latviešu valodā.
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4 Norēķinu sistēmas integrāciju savā mājas lapā varat veikt, izmantojot jau gatavus CMS spraudņus vai API (PHP library). 
Lejuplādēt spraudņus un iegūt nepieciešamo API dokumentāciju varat: https://developers.paysera.com/en/payments/current



4. Projekta izveide un tehniskā integrācija

META kods <meta name="verify-paysera" 
content="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"> ir jāievieto 
jūsu mājas lapas galvenē. Tas apstiprina, ka mājas 
lapa pieder Jums.

6 Jūsu mājas lapas (spraudņa vai API) uzstādījumos 
nepeiciešams norādīt šādus parametrus: 

Projekta ID (’projectid’)
Projekta parole (’sign_password’)
Skat. apakšadaļā “Kopējie uzstādījumi”

Lai veiktu testa maksājumus: 
Apakšadaļā “Maksājumi internetā” atķeksējiet 
“Ļaut testa maksajumus”
Spraudņa uzstādījumos aktivizējiet testa 
maksājumus vai, ja izmantojat API, nomainiet 
parametra ‘test’ vērtību uz 1 (’test’ = 1)
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Pēc testa maksājumu veikšanas projekts jānodod 
izskatīšanai, nospiežot pogu 
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Swedbank un SEB banklinki būs pieejami dažu dienu 
laikā pēc projekta aktivizēšanas.

Nodot izskatīšanai8
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5. Norēķinu karšu pieņemšana

Lai savam projektam pievienotu arī 
norēķinus ar maksājumu kartēm 
(MaterCard, VISA, Maestro), nepieciešams 
pieteikties šim pakalpojumam lapas 
augšējā labajā stūrī nospiežot      un 
izvēloties “Pieslēgt/Atslēgt”

Izvēlieties “Maksājumu pieņemšana 
internetā ar norēķinu kartēm” 2

Lai pasūtītu pakalpojumu, spiediet pogu 
Pieteikties kā arī aizpildiet pasūtījuma 
formu.
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Pēc iesnieguma saņemšanas, nosūtīsim 
uz Jūsu e-pastu anketu, kas būs 
jāaizpilda, jāparaksta un ieskenētā veidā 
jāatsūta uz atbalsts@paysera.lv
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Pirms anketas parakstīšanas, lūdzu, atsūtiet 
to elektroniski pārbaudei. 

Norēķinu sistēmas integrāciju savā mājas lapā varat veikt, izmantojot jau gatavus CMS spraudņus vai API (PHP library). 
Lejuplādēt spraudņus un iegūt nepieciešamo API dokumentāciju varat: https://developers.paysera.com/en/payments/current
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