Український Національний Портал
Комплексної Дистанційної Освіти
(УНПКДО) Expert Education
http://expert.education

Доброго дня!
Будь ласка, перешліть цей лист адміністратору вашої системи
дистанційної освіти LMS Moodle.
Пропонуємо вам встановити наш плагін PayAllWays для LMS Moodle. PayAllWays – це
єдиний на цей час плагін в Україні, що дозволяє одразу після встановленя монетізувати
ваш Мудл. Плагін встановлюється через стандартну систему управління плагінами
адміністративного інтерфейсу та є агрегатором платіжних систем. PayAllWays тільки що
створений, працює в режимі Maturity Beta та на цей час має тільки одну платіжну систему,
а саме Portmone для прийому платежів. Платіжна система, яка з'явиться у наступному
оновлені – Приват24.
Плагін розповсюджується вільно. Плагін готовий для встановлення та використання вже
зараз.
Після встановлення та налаштування PayAllWays кожний елемент будь-якого навчального
курсу може бути заблокований. Умовою для розблокування є сплата студентом визначеної
ціни. На рахунок викладача зараховується 100% коштів, вказаних як ціна точки
блокування. Існує два типи блокування (відповідно, дві стратегії монетизування курсу) –
поелементно, коли ціна встановлюється за кожний елемент курсу, та за весь курс, коли
створюється єдина точка блокування з єдиною ціною за весь курс. При цьому, викладач
сам обирає елмент, починаючи з якого блокується весь курс.
PayAllWays має дві глобальні опції налаштування, а саме:
1. Як юридична особа
2. Як фізична особа.
Вибір цих опцій здійсюється в момент встановлення плагіну та може бути змінений пізніше
через налаштування в глобальном списку плагинів.
Якщо PayAllWays встановлено як юридична особа, усі платежі спрямовуються за єдиних
визначених реквизитів юридичної особи. Якщо PayAllWays встановлено як фізична особа,
кожний окремий викладач має можливість встановити свої власні платіжні реквізити для
отримання коштів за свій власний навчальний курс. Більш того, викладач має можливість
встановити різні реквізити для кожного курсу.
Реквізити юридичної особи отримувача коштів виглядають наступним чином:
- Найменування юридичної особи
- Код ЄДРПОУ
- МФО Банку
- Номер розрахункового рахунку у форматі IBAN
- Номер пластикової картки, що прив’язана до р/р юридичної особи
Реквізити фізичної особи отримувача коштів, що налаштовуються для окремого курсу,
виглядають наступним чином:
- ПІБ
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-

Номер паспорту або номер ID картки
Номер пластикової картки
Номер рахунку у форматі IBAN, що прив’язаний до пластикової картки
Код РНОКПП (ІПН)

Публічні правила PayAllWays, зокрема договір публічної оферти та політика
конфіденційності знаходяться за постійним посиланням
https://expert.education/mod/page/view.php?id=113&forceview=1
Відео як саме працює плагін можна переглянути на нашому каналі у Ютуб
Частина 1.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZNwGXpT9qc
Частина 2.
https://www.youtube.com/watch?v=775zV1AkcPg
Завантажити плагін можна за постійним посиланням
http://expert.education/_payallways_download/availability_payallways.zip
У найближчому часі плагін буде доступним для завантаження з офіційного репозиторію
плагинів LMS Moodle
Буду радий відповісти на ваші питання.
Всього найкращого,
Євсеєв Кирилл,
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