
 

Οδηγίες εγκατάστασης του plugin της TBIBank για την πλατφόρμα PrestaShop 1.6.x & 1.7.x  

 

1. Εάν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα βασίζεται στην πλατφόρμα PrestaShop 1.6.x, η μονάδα 
μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας από τον πίνακα διαχείρισης του καταστήματός σας. 
 

2. Αποθηκεύστε το plugin που σας έχει σταλθεί στο email σας, στον Υπολογιστή σας.  
(Πχ. Υπολογιστής μου\Επιφάνεια εργασίας\CC_PrestaShop 1.6.x_TBI_.zip). 

Η εγκατάσταση προχωρά με την τυπική μέθοδο του Prestashop:  

3. Μπείτε στον πίνακα διαχείρισης.  
4.  Από το μενού, επιλέξτε «Modules and Services». 
5. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το κουμπί «Add new module». 
6. Ανεβάστε τα αρχεία λειτουργικής μονάδας που έχετε ήδη κατεβάσει από τον Πίνακα 

Ελέγχου. 

 

 

7. Επιλέξτε «Upload this module».  

 

8. Η ενότητα έχει ήδη μεταφορτωθεί και πρέπει να εγκατασταθεί. Αυτό επιτυγχάνεται 
κάνοντας κλικ στο κουμπί «Install». 

 

 

 



 

 

9. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο, στο οποίο πρέπει να πατήσετε «Proceed with the 
installation», για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση.    

 

                         
 

10. Αφού εγκατασταθεί η μονάδα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισάγετε τις δικές σας 
ρυθμίσεις, ώστε η μονάδα να λειτουργεί σωστά. 

 

*Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες, στα πεδία ρύθμισης παραμέτρων, τα οποία παρέχονται από την TBIBank στο excel που σας 
στάλθηκε στο ίδιο email με το plugin και επιλέξτε την επιλογή «Save changes».  

Το plugin σας έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμο! Καλή αρχή! 

 

 

 

 



 

1. Εάν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα βασίζεται στην πλατφόρμα PrestaShop 1.7.x, η 
μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας από τον πίνακα διαχείρισης του 
καταστήματός σας. 

 
2. Αποθηκεύστε το plugin που σας έχει σταλθεί στο email σας, στον Υπολογιστή σας.  

(Πχ. Υπολογιστής μου\Επιφάνεια εργασίας\CC_PrestaShop 1.7.x_TBI_). 

Η εγκατάσταση προχωρά με την τυπική μέθοδο του Prestashop:  

3. Μπείτε στον πίνακα διαχείρισης.  
4. Από το μενού, επιλέξτε «Modules and Services». 
5. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το κουμπί «Add new module». 
6. Ανεβάστε τα αρχεία που έχετε ήδη κατεβάσει από τον Πίνακα Ελέγχου.                  

(Πχ. Υπολογιστής μου\Επιφάνεια εργασίας\CC_PrestaShop 1.7.x_TBI_). 

 

 

7. Αφού εγκατασταθεί η μονάδα, επιλέξτε «Configure» 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση είναι να μπείτε 
στις ρυθμίσεις του καταστήματός σας.  

 

 

*Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες, στα πεδία ρύθμισης παραμέτρων, τα οποία παρέχονται από την TBIBank στο excel που σας 
στάλθηκε στο ίδιο email με το plugin και επιλέξτε την επιλογή «Save changes».  

Το plugin σας έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμο! Καλή αρχή! 

 


