ROZPOCZĘCIE PRAC Z NOWYM SYSTEMEM HRD.PL
Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w nowym systemie HRD.pl:
1. Każdy z Partnerów otrzymuje dwa nowe Panele administracyjne: Panel Zakupowy (do rozliczeń
Partnera z HRD) oraz Panel Sprzedażowy (do rozliczeń Abonenta z Partnerem).
2. Panel Zakupowy: ścieżka logowania: bok.hrd.pl. W pierwszej kolejności należy wykonać
zmiany w Panelu Zakupowym (patrz tabele niżej).
3. Panel Sprzedażowy: ścieżka logowania: cspxxxx.hrd.pl (xxxx- numer Partnera)
4. Z Panelu Zakupowego będą korzystać wszyscy Partnerzy HRD, natomiast z Panelu
Sprzedażowego jedynie Partnerzy nie posiadający pełnej integracji z HRD (patrz tabele niżej).
5. Nowe Panele działają w oparciu o nowe API. Dokumentacja do nowego API znajduje się na
stronie api.hrd.pl.
6. Jeśli Partner HRD łączył się z systemem HRD za pomocą starych wersji API , powinien skorzystać
z tzw. mostków łączących stare wersje API z nowym API (patrz tabele niżej)
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JAK KORZYSTAM Z HRD?
RAMKI (iframe)
W nowym systemie HRD ramki działają na nowym API. Dlatego też należy postępować zgodnie z
instrukcjami zawartymi w listach To Do dostępnych na dashboardzie w każdym z nowych Paneli a
dodatkowo dokonać podmiany linków w obecnych ramkach: Panel Sprzedażowy/ Sprzedaż we
własnej witrynie/Ramki.

Panel Zakupowy (bok.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania następujących
czynności:
a/ Zmiany tymczasowego hasła do API oraz
klucza do API: Profil/Ustawienia/Przejście do
procedury resetu hasła do API
b/ Ustawienia domyślnych serwerów DNS:
Usługi/Grupy serwerów DNS

Panel Sprzedażowy (cspxxxx.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania min. następujących
czynności:
a/ Wgrania ustalonego uprzednio przez
Partnera w Panelu Zakupowym hasła do API
oraz klucza do API: Sprzedaż ze własnej
witrynie/API
b/ Synchronizacji ustalanych uprzednio w
Panelu Zakupowym domyślnych serwerów
nazw: Ustawienia dodatkowe/DNS
c/ Ustawienia danych do fakturowania i
wystawiania proform w nowym systemie :
Ewidencja/Bankowe i fakturowanie do CSA
d/ Ustawienia danych SMTP w przypadku
korzystania z systemu powiadomień HRD:
Powiadomienia/Powiadomienia mailowe
e/ Podmiany linków w ramkach w przypadku
korzystania z iframe: Sprzedaż we własnej
witrynie/Ramki
f/ Ustalenia cen zakupu dla CSA: Cenniki
Migracja objęła ceny dla domen .pl, eu,
głównych domen globalnych oraz .de i .uk.
Pozostałym nadano domyślnie 100% marży od
ceny zakupu z HRD.
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Jeśli Partner udostępnia swoim Abonentom
Panele abonenckie CSA – należy dokonać
customizacji Paneli w sekcji: Ustawienia w
Panelu CSA.
Niezbędny jest również reset hasła Panelu CSA
przy pierwszym logowaniu się.

CMS
W nowym systemie HRD w Panelu Sprzedażowym znajduje się sekcja CMS, gdzie Partner może
wykorzystać wbudowaną prostą stronę www, w pełni zintegrowaną z Panelami CSA i koszykiem.
CMS, podobnie jak ramki, działa w oparciu o nowe API, dlatego też należy postępować zgodnie z
instrukcjami zawartymi w listach To Do dostępnych na dashboardzie w każdym z nowych Paneli a
dodatkowo dokonać niezbędnych ustawień w sekcji CMS w Panelu Sprzedażowym. Adres IP, po
którym należy przekierować po rekordzie A strony, aby delegacja adresów na adresy docelowe
była prawidłowa, zostanie udostępniony Partnerom drogą mailową.

Panel Zakupowy (bok.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania następujących
czynności:
a/ Zmiany tymczasowego hasła do API oraz
klucza do API: Profil/Ustawienia/Przejście do
procedury resetu hasła do API
b/ Ustawienia domyślnych serwerów DNS:
Usługi/Grupy serwerów DNS

Panel Sprzedażowy (cspxxxx.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania min. następujących
czynności:
a/ Wgrania ustalonego uprzednio przez
Partnera w Panelu Zakupowym hasła do API
oraz klucza do API: Sprzedaż ze własnej
witrynie/API
b/ Synchronizacji ustalanych uprzednio w
Panelu Zakupowym domyślnych serwerów
nazw: Ustawienia dodatkowe/DNS
c/ Ustawienia danych do fakturowania i
wystawiania proform w nowym systemie :
Ewidencja/Bankowe i fakturowanie do CSA
d/ Ustawienia danych SMTP w przypadku
korzystania z systemu powiadomień HRD:
Powiadomienia/Powiadomienia mailowe
e/ Ustalenia cen zakupu dla CSA: Cenniki
Migracja objęła ceny dla domen .pl, eu,
głównych domen globalnych oraz .de i .uk.
Pozostałym nadano domyślnie 100% marży od
ceny zakupu z HRD
f/ Dokonania niezbędnych ustawień w sekcji
CMS.
Jeśli Partner udostępnia swoim Abonentom
Panele abonenckie CSA – należy dokonać
customizacji Paneli w sekcji: Ustawienia w
Panelu CSA.
Niezbędny jest również reset hasła Panelu CSA
przy pierwszym logowaniu się.
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Rejestruję/odnawiam usługi ręcznie w Panelu CSA/CSP
Nowe Panele działają w oparciu o nowe API. Dlatego też korzystanie z nich wymaga postępowania
zgodnie z instrukcjami zawartymi w listach To Do dostępnych na dashboardzie w każdym z nowych
Paneli.

Panel Zakupowy (bok.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania następujących
czynności:
a/ Zmiany tymczasowego hasła do API oraz
klucza do API: Profil/Ustawienia/Przejście do
procedury resetu hasła do API
b/ Ustawienia domyślnych serwerów DNS:
Usługi/Grupy serwerów DNS

Panel Sprzedażowy (cspxxxx.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania min. następujących
czynności:
a/ Wgrania ustalonego uprzednio przez
Partnera w Panelu Zakupowym hasła do API
oraz klucza do API: Sprzedaż ze własnej
witrynie/API
b/ Synchronizacji ustalanych uprzednio w
Panelu Zakupowym domyślnych serwerów
nazw: Ustawienia dodatkowe/DNS
c/ Ustawienia danych do fakturowania i
wystawiania proform w nowym systemie :
Ewidencja/Bankowe i fakturowanie do CSA
d/ Ustawienia danych SMTP w przypadku
korzystania z systemu powiadomień HRD:
Powiadomienia/Powiadomienia mailowe
e/ Podmiany linków w ramkach w przypadku
korzystania z iframe: Sprzedaż we własnej
witrynie/Ramki
f/ Ustalenia cen zakupu dla CSA: Cenniki
Migracja objęła ceny dla domen .pl, eu,
głównych domen globalnych oraz .de i .uk.
Pozostałym nadano domyślnie 100% marży od
ceny zakupu z HRD.
Jeśli Partner udostępnia swoim Abonentom
Panele abonenckie CSA – należy dokonać
customizacji Paneli w sekcji: Ustawienia w
Panelu CSA.
Niezbędny jest również reset hasła Panelu CSA
przy pierwszym logowaniu się.

Korzystam ze starych wersji API – pełna integracja
Pełna integracja z HRD: jeśli CSP posiada własną stronę sprzedażową, własny cennik, własne
systemy rozliczeń, własne powiadomienia dla CSA a z systemem HRD łączy się w pełni automatycznie
– po migracji łączy się z nowym API za pomocą tzw. mostków. Instrukcja do mostka znajduje się w
Panelu Zakupowym w sekcji FAQ (https://bok.hrd.pl/documents/INSTRUKCJA_MOSTKI_API.pdf)

Panel Zakupowy (bok.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z Panelu Zakupowego
wymaga od Partnera posiadania aktualnych
domyślnych serwerów DNS: Usługi/Grupy
serwerów DNS

Panel Sprzedażowy (cspxxxx.hrd.pl)
Partnerzy w pełni zintegrowani z HRD nie będą
korzystać z Panelu Sprzedażowego.
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Korzystam ze starych wersji API – integracja mieszana
Partner posiada własną stronę sprzedażową, własne powiadomienia dla CSA, własny system
rozliczeń i pobiera z systemu minimum jedną z poniższych informacji:
podstawowe cenniki sprzedaży usług
lista faktur pro-forma
informacje o pojedynczej fakturze pro-forma pobranej wg jej numeru
– po migracji łączy się z nowym API za pomocą mostków a ponadto powinien wykorzystać
komendy API REST, dające możliwość odczytu danych z Panelu Sprzedażowego ( komendy te
działają w oparciu o nowe API).
Instrukcja do mostka znajduje się w Panelu Zakupowym w sekcji FAQ
(https://bok.hrd.pl/documents/INSTRUKCJA_MOSTKI_API.pdf)

Panel Zakupowy (bok.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania następujących
czynności:
a/ Zmiany tymczasowego hasła do API oraz
klucza do API: Profil/Ustawienia/Przejście do
procedury resetu hasła do API
b/ Ustawienia domyślnych serwerów DNS:
Usługi/Grupy serwerów DNS

Panel Sprzedażowy (cspxxxx.hrd.pl)
Poprawne korzystanie z nowego API wymaga
od Partnera wykonania min. następujących
czynności:
a/ Wgrania ustalonego uprzednio przez
Partnera w Panelu Zakupowym hasła do API
oraz klucza do API: Sprzedaż ze własnej
witrynie/API
b/ Synchronizacji ustalanych uprzednio w
Panelu Zakupowym domyślnych serwerów
nazw: Ustawienia dodatkowe/DNS
c/ Ustawienia danych do fakturowania i
wystawiania proform w nowym systemie :
Ewidencja/Bankowe i fakturowanie do CSA
d/ Ustalenia cen zakupu dla CSA: Cenniki
Migracja objęła ceny dla domen .pl, eu,
głównych domen globalnych oraz .de i .uk.
Pozostałym nadano domyślnie 100% marży od
ceny zakupu z HRD
Poprawne korzystanie z REST API wymaga od
Partnera wykonania następujących czynności:
a/ zapoznania się z dokumentacją REST API
dostępną jest w sekcji Sprzedaż we własnej
witrynie/API.
b/ wygenerowania nowego klucza API Panelu
Sprzedażowego w sekcji Sprzedaż we własnej
witrynie/API.

