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INSTALLATIE 
Pak het ZIP bestand uit en plaats de inhoud van map ‘app’ in de app 

directory van Magento. 

 
Voor bestaande klanten, welke gebruikmaken van een oudere (Assure 

Pay) plugin: deze niet verwijderen, alleen deactiveren. 
Dit om gegevensverlies in bestaande orders, betaald met iDEAL, tegen te 

gaan en ervoor te zorgen dat deze orders normaal benaderbaar en 
bewerkbaar blijven. 
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CONFIGURATIE 
Ga vanuit het administratiepaneel naar ‘Systeem’ -> ‘Configuratie’. Klik 

vervolgens op ‘Betaalmethodes’. 

 
Onderstaande wordt zichtbaar: 

 
 

Na keuze van Sisow iDEAL verschijnt volgende: 

 
 

Hier kunnen volgende algemene gegevens worden ingevuld: 
 Merchant ID: de merchant ID zoals terug te vinden in uw sisow 

account bij 'Mijn Profiel - Koppeling'. 
 Merchant Key: de merchant Key zoals terug te vinden in uw sisow 

account bij 'Mijn Profiel - Koppeling'. 

 Description Prefix: de tekst voorafgaand aan het ordernummer, 
bijvoorbeeld 'Order', de omschrijving wordt dan 'Order 1234'. 
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 Order status ‘success’: de gewenste orderstatus voor een 

succesvolle transactie, standaard 'Bezig met verwerken' 
(Processing). 

 Order status ‘cancelled’: de gewenste orderstatus van een 

geannuleerde transactie, standaard leeg. 
 Order status ‘expired’: de gewenste orderstatus van een verlopen 

iDEAL transactie, standaard leeg. 
 Order status ‘failure’: de gewenste orderstatus van een iDEAL 

transactie waar een fout bij optreed, standaard leeg. 
 Return on failure: waar terug te keren na een niet succesvolle 

transactie: 
o Home: de ‘home’ pagina van de site; 

o Cart: de winkelwagen; 
o OnePage: de ‘onepage’ checkout; 

o OneStepCheckout: de ‘onestepcheckout’ checkout. 
 

Onderstaande gegevens kunnen bij elke betaalmethode worden ingevuld: 
 Ingeschakeld: betaalmethode in-/uitschakelen; 

 Titel/Title: de naam waaronder de betaalmethode wordt 

aangeboden; 
 Keep cart: de standaard OnePage checkout leegt de winkelwagen na 

een niet succesvolle betaling, dit kan voorkomen worden door Keep 
cart te activeren; 

 Auto invoice: direct factureren nee, ja of ja plus direct mailen; 
 Test mode: betalingen testen via de simulatie omgeving van Sisow; 

 Minimum order total: het minimum orderbedrag vanaf wanneer de 
betaalmethode aangeboden mag worden; 

 Maximum order total: het maximum orderbedrag tot wanneer de 
betaalmethode aangeboden mag worden; 

 Sort order: de volgorde van presentatie; 
 

Specifiek voor iDEAL kunnen ook volgende gegevens worden ingevuld: 
 Bankkeuze: de tekst boven de banken dropdown/select; 

 Payoff bankkeuze: de tekst onder de banken dropdown/select. 
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Magento 1.5.x 
Vanaf Magento 1.5.x worden alleen die order statussen aangeboden, voor 

keuze van ‘Order status …’, welke gekoppeld zijn aan order state ‘New’ en 

‘Processing’. 
Via ‘Systeem’ -> ‘Orderstatussen’ kunnen nieuwe order statussen worden 

aangemaakt en gekoppeld worden aan één of meer order states. 
Men kan bijvoorbeeld order status ‘Betaald via Sisow’ aanmaken en deze 

koppelen aan ‘Bezig met verwerken/Processing’. Zo wordt deze 
orderstatus ook getoond bij de keuze van de orderstatus. 

Voor geannuleerde betalingen kan bijvoorbeeld de status ‘Geannuleerd via 
Sisow’ worden aangemaakt en worden gekoppeld aan Magento state 

‘canceled’. Koppel echter ook Magento state ‘Processing’ om de keuze 
zichtbaar te maken. 
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In uw Sisow account hoeven volgende velden in ‘Mijn Profiel’ niet ingevuld 

te worden, dit wordt geregeld door de module: 
 Vaste Omschrijving 

 Vaste Omschrijving ALTIJD gebruiken 

 returnURL 
 cancelURL 

 callbackURL 
 logo 

 
SofortBanking/DIRECTebanking toont standaard de NAW gegevens van 

Sisow. 
Dit kan gepersonaliseerd worden met uw NAW gegevens zoals bij ons 

bekend. 
Geef dit even door aan ons en wij zorgen hiervoor. 

 
Tijdens een PayPal betaling wordt standaard uw bedrijfsnaam bovenin het 

scherm getoond. 
Via het Sisow portaal is het mogelijk, na activatie door ons, om een PayPal 

header logo te uploaden. 

 


