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  سيستم پرداخت اينترنتي بانك ملي ايران
  

كليه اندازي سيستم پرداخت اينترنتي از طريق  اري الكترونيكي اقدام به راهبانك ملي ايران به منظور ارايه خدمات بانكد
فراهم  مشترياننموده است. اين سيستم امكان پرداخت هزينه كاال/خدمات را در بستراينترنت براي  كارتهاي عضو سيستم شتاب

 نمايد. مي

  
ابتدا ارايه دهنده خدمات به عنوان پذيرنده سايتي  باشد كه هاي پرداخت اينترنتي به اين ترتيب مي نحوه عملكرد در سيستم

از  خود مشتريانرا براي  اينترنتي نمايد و پس از آن امكان پرداخت ميمعرفي و  طراحي ،را جهت تشكيل سبد كاال و خدمات
بانك اينترنتي  هدرگا. به اين منظور نياز است تا پروتكل ارتباطي بين سايت پذيرنده و طريق لينك بانك ملي فراهم مي نمايد

 صورت پذيرد. پرداخت و اعالم نتيجه به مشتري  تعريف شود تا مطابق با آن عمليات )payment gatewayملي (

  
اينترنتي بانك ملي ايران تشريح شده است تا پذيرندگاني كه مايل  وتكل ارتباطي بين سايت پذيرنده ودرگاهدر اين مستند پر

باشند، با نحوه ايجاد ارتباط، ارسال درخواست و دريافت نتيجه به صورت  مي درگاه بانك مليه به انجام پرداخت اينترنتي بوسيل
 كامل آشنا شوند.
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  : عاريفت
  

  پذيرنده (شمارهMerchantId: (  شماره يكتا به منظور مشخص شدن پذيرنده 

 
 ) شماره ترمينالTerminalIdشماره ترمينال پذيرنده : ( 

 
 

 پذيرنده رمز )TransactionKey كد مربوط به شناسايي پذيرنده ، الزم به توضيح است اين كد از لحاظ : (
امنيتي  داراي اهميت بااليي است و مهمترين كد مربوط به پذيرنده مي باشد ، به هيچ وجه اين كد نبايستي در 

 اختيار اشخاص ديگر باشد.

 
 ) شماره سفارشOrderId: ( ه مي باشد و پذيرنده اين كد را ساخته كد سفارش مربوط به سيستم سمت پذيرند

 مي نمايد ، درگاه اين كد را بدون تغيير به همراه پاسخ به سمت پذيرنده ارسال مي كند.ارسال درگاه و به 

 
 

 ) مبلغ تراكنشAmount. مبلغ كل سبد كاال/خدمات كه طي يك تراكنش انتقال خواهد يافت : ( 

 
 ) اطالعات اضافيAdditionalData : ( كاراكتر است و پذيرنده ميتواند اطالعات  30فيلد با حداكثر طول اين

را براي درگاه ارسال نمايد.اين اطالعات در صورت حساب ), …شماره دانشجويي , دلخواه خود مانند (كد ملي 
 .خواهد بودپذيرنده كه از طريق سليت بانك ملي دريافت ميشود قابل رويت 

 
 

 ) آدرس بازگشتReturnURL: ( اين آدرس در هنگام ارسال  .از درگاه پرداخت اينترنتي  تبازگش آدرس
 تراكنش از سمت پذيرنده ارسال مي گردد و درگاه پس از اتمام كار نتيجه را به اين آدرس ارسال مي كند.

 
 ) آدرس درگاه پرداختPaymentURL: (  كه بسته به اين كه پذيرنده برروي آدرس درگاه پرداخت اينترنتي

 عريف شده است يكي از وارد زير ميتواند باشد.كدام خط ت

 
 
 
 

https:\\epayment.bmi.ir\epayment\paymentform.aspx 
https:\\epayment2.bmi.ir\epayment\paymentform.aspx 
https:\\epayment3.bmi.ir\epayment\paymentform.aspx 
https:\\epayment4.bmi.ir\epayment\paymentform.aspx 
https:\\epayment5.bmi.ir\epayment\paymentform.aspx 
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 ) آدرس وب سرويس درگاه پرداخت اينترنتيServiceURL:(  كه از طريق آن عمليات توليد
Timestamp وFP  و عمليات نهايي استعالم نتيجه تراكنش از طريق آن انجام ميپذيردو براساس اينكه

زير است.الزم به ذكر است كه خطي كه جهت پرداخت  پذيرنده برروي كدام خط تعريف شده يكي از موارد
 استفاده ميشود بايد با خطي كه جهت فراخواني وب سرويس استفاده ميشود يكي باشند.

 
https:\\bmiutility.bmi.ir\merchantutility.asmx 
https:\\bmiutility2.bmi.ir\merchantutility.asmx 
https:\\bmiutility3.bmi.ir\merchantutility.asmx 
https:\\bmiutility4.bmi.ir\merchantutility.asmx 
https:\\bmiutility5.bmi.ir\merchantutility.asmx 

 
 ) مهر زمانيTimeStamp: ( يكتا كه براساس زمان انجام تراكنش توليد ميشود و ازطريق فراخوني متد  مقدار

CalcTimeStamp واهد آمد.وب سرويس درگاه پرداخت اينترنتي به دست خ 

  
 ) اثر انگشتFinger Print( :  رشته اي است كه از تركيب اطالعات خريد مانند شماره پذيرنده و شماره

فاكتور و... به دست مي ايد.نحوه توليد اين رشته در ادامه خواهد آمد و همچنين در كدهاي پيوست موجود 
 ميباشد.

 
 ) كليد درخواستRequestKey: ( اق و رمز نگاري رشته اي است كه از الحTimestamp  وFP  به دست

 مي آيد.نحوه توليد اين رشته در ادامه خواهد آمد و همچنين در كدهاي پيوست موجود ميباشد.
  

  در سيستم بانك ، اطالعات پذيرنده الزم بذكر است در زمان عقد قرداد ما بين پذيرنده و بانك ملي ضمن تعريف  *
 )MerchantIdپذيرنده (شماره   .1

 )TerminalIdاره ترمينال (شم  .2

  )TransactionKey( پذيرنده رمز  .3
  يجاد و در اختيار پذيرنده قرار مي گيرد.اتوسط بانك 

  
  
  

 روال انجام تراكنش پرداخت اينترنتي
 
 

 سايت پذيرندهدر  درخواست پرداختآماده سازي  .1

  
  سايت بانك مليتكميل اطالعات پرداخت در  .2
 ك مليسايت بانعمليات پرداخت در  انجام .3
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  سايت پذيرندهنمايش نتيجه عمليات پرداخت در  .4

  
 

 آماده سازي درخواست پرداخت در سايت پذيرنده :
  

i( ابتدا   در اين روشWeb References   ذكر شده در قسمت آدرس وب درگاه بانك ملي ايران به آدرس
 به وب سايت مربوط به پرداخت اضافه كنيد. را  سرويس

 
ii(  فراخوني متدPaymentUtilityAdditionalData  جهت دريافتRequestkey   و فرمHTML 

 . HTTP- POSTارسال به درگاه از طريق متد  براي ,حاوي اطالعات پرداخت 

 
  پارامترهاي ورودي متد :

)a( CardacqId(شماره پذيرنده) 

)b( Amount 
)c( OrderId 
)d( TerminalId 
)e( ReturnURL 
)f( AdditionalData 

  پارامترهاي خروجي :
)a( RequestKey)out parameter( 

)b( FormPostHTMLBody)return value( :  پذيرنده كافي است تا اينhtml  را در صفحه
 به درگاه ارسال گردد. SUBMITتا درهنگام  كند writeخود 

 
iii(  نكته قابل توجه اين است كه استفاده از اين متدها كامال اختياري است و پذيرنده ميتواند كليه اعمال اين متد را

 نمايد.شخصا پياده سازي 

  با ساختار زير توليد نمايد. Form HTMLبراي اين منظور پذيرنده بايد ابتدا يك 

 
<form id='paymentUTLfrm' 
action='http://Epayment.bmi.ir/Epayment/PaymentForm.aspx' method='post'> 

 
<input type='hidden' name='CardAcqID' value='111207130' /> 
<input type='hidden' name='AmountTrans' value='1' /> 
<input type='hidden' name='ORDERID' value='2' /> 
<input type='hidden' name='TerminalID' value='17990001' /> 
<input type='hidden' name='TimeStamp' value='1242023494788' /> 
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<input type='hidden' name='FP' value='D3-41-80-38-81-C5-9B-4B-F0-A9-A0-82-
3F-E1-DC-56' /> 

 
<input type='hidden' name='RedirectURL' 
value='http://localhost/EPSMerchantV2_WebService/MerchantCommit.aspx' /> 

 
<input type='hidden' name='MerchantAdditionalData' value='2009-05-11 
10:01:26' /> 

 
<input type='hidden' name='Version' value='3.22' /> 

  </form> 

  
iv(  جهت توليدTime Stamp   بايد متدCalcTimeStamp  را از وب سرويس درگاه فراخواني نماييد.نمونه

 در زير آمده است. #Cكد فراخواني با 
private static string CalcTimeStamp() 
        { 
            MerchantUtility s = new MerchantUtility(); 
 
            if (ConfigurationManager.AppSettings["ServiceURL"] != null) 
                s.Url = ConfigurationManager.AppSettings["ServiceURL"]; 
 
            return s.CalcTimeStamp(); 
        } 

 
v(  جهت توليدFP  شود.نمونه پياده سازي با بايد الگوريتم زير پياده سازيC# .در زير آمده است 

private static string CalcFpOrder(string CardAcqID, long AmountTrans, 
string TransacionKey, long OrderId,string Timestamp)        

   
        { 
            string textInput = string.Concat(CardAcqID,OrderId.ToString(), 

AmountTrans.ToString(), TransacionKey, Timestamp);        
   
            MD5 hash = new MD5CryptoServiceProvider(); 
            ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding(); 
            byte[] Input = encoding.GetBytes(textInput); 
            byte[] result = hash.ComputeHash(Input); 
            string Fp = BitConverter.ToString(result); 
            return Fp; 
        } 

  
vi(  جهت توليدRequestKey بايد الگوريتم زير پياده سازي شود.نمونه پياده سازي باC# . در زير آمده است 

 
private static string CalcRequestKey(string CardAcqID, string 

TransacionKey, long OrderId, string RequestFP,string Timestamp)    
     

        { 
            string textInput = string.Concat(CardAcqID,OrderId.ToString(), 

RequestFP, TransacionKey);                 
            MD5 hash = new MD5CryptoServiceProvider(); 
            ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding(); 
            byte[] Input = encoding.GetBytes(textInput); 
            byte[] result = hash.ComputeHash(Input); 
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            string RequestKey = Timestamp + BitConverter.ToString(result); 
            RequestKey = RequestKey.Replace("-", "").ToLower(); 
            return RequestKey; 
        } 

vii(  مقدار صفت توجه داشته باشيدaction  درform tag  بايد به آدرس پرداخت متناسب با خط پذيرنده منتصب
 شود.

 
viii(  پذيرنده موظف است كليه اطالعات خريد از جملهordereId  وRequestkey  و ... را سمت خود

 ذخيره نمايد تا درزمان استعالم وضعيت تراكنش از آن استفاده نمايد.

 
  1تصوير 
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  ملي تكميل اطالعات  پرداخت در سايت بانك

  
 در سايت بانك ملي كنترل مقادير ارسالي .1

 )2تصوير شماره ( جهت انجام عمليات پرداختاز مشتري اطالعات  دريافتنمايش صفحه مربوط به  .2

 توسط مشتري " پرداخت" كليك رويورود اطالعات و  .3

 
  

 
  2تصوير 
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  ملي عمليات  پرداخت در سايت بانك امانج
  

عمليات زير انجام مي پذيرد "پرداخت" روي دكمهكليك بربا   
 

 ارسال اطالعات به سرور مركزي كارت .1

  سرور مركزي كارتاز  دريافت نتيجه تراكنش .2
 )3(تصوير شماره به همراه اطالعات زيرنتيجه تراكنش  نمايش .3

 نام پذيرنده 

 شماره پذيرنده 

  سفارششماره 

 شماره پيگيري  
 مبلغ  

 
 )"بازگشت به سايت پذيرنده "كليك بر(با  ارسال نتيجه تراكنش به سايت پذيرنده .4

 
 

 
  3تصوير 
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  نمايش نتيجه عمليات پرداخت در سايت پذيرنده

 
  اطالعات به سايت پذيرنده ارسال مي شود.  بازگشت به سايت پذيرنده دکمهروي  كليك بربا 

 )4داخت مراحل زير بايد در لود صفحه انجام پذيرد(تصوير شماره جهت نمايش نتيجه عمليات پر

  
  

  
  4تصوير 

  
و استخراج سايراطالعات خريد كـه قـبال توسـط پذيرنـده ذخيـره شـده اسـت(مانند        توسط  OrderIdگرفتن  .1

RequestKey(, بصورت زير در صفحه مربوط به نمايش نتيجه پرداخت: 
OrderId = System.Convert.ToInt64(Request.Form["OrderId"]); 

 
 . نتيجه تراكنشجهت دريافت از وب سرويس  درگاه   CheckRequestStatusفراخوني متد  .2

  
  پارامترهاي ورودي متد :

)a( OrderId  
)b( MerchantID  
)c( TerminalId 
)d( Transaktioney 
)e( RequestKey 
)f( Amount 

  پارامترهاي خروجي :
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)a( Refrence Number )out parameterبراي تراكنش كه از طريق درگاه مرجع يكتا  ه): شمار
 قابل پيگيري است.

)b( Appstatus)out parameter.نام وضعيت تراكنش كه در جدول زير آمده است : ( 

)c( AppStatusCode )return value(: .كد وضعيت تراكنش كه در جدول زير آمده است 

 
  در زير آمده است. #Cنمونه كد فراخواني با 

 
MerchantUtility.MerchantUtility utl = new 
MerchantUtility.MerchantUtility(); 
 
///You Can Change Your Line Here 
if (ConfigurationManager.AppSettings["ServiceURL"] != null) 
        utl.Url = ConfigurationManager.AppSettings["ServiceURL"]; 
 
int _AppStatusCode = utl.CheckRequestStatus(OrderId, MerchantID, 

TerminalID, Transaktioney, 
RequestKey, Amount,out _RefNo, 
out Appstatus);                                 

 

  به همراه (AppStatus)بازگشتي  وضعيتهايجدول زير  شامل كليه 
  شرح آن مي باشد: 

 
 رديف نام وضعيت توضيحات

 ١ NOT_SET قادير تراکنش هنوز مشخص نشده استم
 ٢ NOT_EXIST تراکنش بر روی درگاه وجود ندارد
 ٣ INCOMPLET_INFO تراکنش در مرحله تکميل اطالعات است

تراکنش انجام شده است ولی هنوز نتيجه آن 
 توسط پذيرنده دريافت نشده است

REQUEST_DONE ٤ 

پذيرنده تراکنش با موفقيت انجام شده است و 
 نيز از نتيجه ان آکاه شده است

COMMIT ٥ 

در انجام تراکنش مشکلی به وجود آمده است و 
برای انجام عمليات  ارتراکنش در حال انتظ

 بازگشت به حساب است

WAIT_FOR_REVERSAL ٦ 

در انجام عمليات برگشت تراکنش مشکلی به 
وجود آمده است و تراکنش در انتظار برگشت 

 مجدد است.

WAIT_FOR_REVERSAL_ADVISE ٧ 

تراکنش موفق نبوده است و مبلغ با موفقيت 
 به حساب خريدار برگشت داده شده است.

REVERSALED ٨ 

خطايی در انجام تراکنش رخ داده است.جهت 
تشخيص نوع خطا به ليست کدهای خطا مراجه 

 نماييد.

FAILED ٩ 

تراکنش با موفقيت انجام شده است و در 
از سمت   checkstatusت انتظار عمليا

 پذيرنده 
 ميباشد

CHECK_STATUS ١٠ 

دقيقه توسط پذيرنده  ١٠نتيجه تراکنش ظرف 
دريافت نشده است و در انتظار برای عمليات 

 برگشت پول ميباشد.

WAIT_FOR_REVERSAL_10MINUTE ١٢ 
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   به همراه (AppStatusCode)بازگشتي  كدهايجدول زير  شامل كليه 
 اشد:شرح آن مي ب

 کد خطا  شرح خطا

‐1    اشتباه است درخواست يکی از موارد مبلغ، شماره سفارش يا کليد

0   تراکنش با موفقيت به انجام رسيد

1   لطفا با بانک صادر کننده کارت، تماس حاصل فرمائيد

2   قبال تراکنش به حساب شما بازگشت داده شده است

3 
در کننده کارت، تماس حاصل پذيرنده کارت  فعال نيست لطفا با بانک صا

 فرمائيد

14   شماره کارت معتبر نيست

25   رکورد پيدا نشد

33   کارت شما منقضي شده است لطفا براي کارت جديد به شعبه مراجعه فرمائيد

34  CVV2 يا رمز دوم اشتباه است 

41   کارت مفقوده مي باشد لطفا به شعبه خود، مراجعه فرمائيد

43   اشد لطفا به شعبه خود، مراجعه فرمائيدکارت مسروقه مي ب

44   اطالعات قبض صحيح نيست

45   بدهي نداريد

48   قبض شما قبال پرداخت شده است

51 
مبلغ درخواستی از موجودی حساب شما، بيشتر است.حداقل مانده حساب شما پس 

 لایر باشد. ١٠٠،٠٠٠از عمليات پرداخت بايد 

55   مجددا، سعي فرمائيدرمز کارت صحيح نمي باشد لطفا 

56   صحيح نمی باشد CVV2رمز دوم يا 

57   دارنده کارت مجاز به انجام اين تراکنش نمي باشد

58   پذيرنده کارت مجاز به انجام اين تراکنش نمي باشد

61   مبلغ تراکنش از حد مجاز باالتر است

65   تعداد دفعات تراکنش از حد مجاز بيشتر است

74   اره کارت مبدا و مقصد يکسان استشماره حساب يا شم

75 
ورود رمز دوم کارت از حد مجاز گذشته است لطفا با مراجعه به خودپرداز 

 مجددا رمز دوم دريافت فرمائيد

77  Invalid Bussiness Date Time 

79   شماره حساب نامعتبر است لطفا به شعبه مراجعه فرمائيد

80   تراکنش موفق عمل نکرده است

84 
صادر کننده کارت فعال نمي باشد ،لطفا چند دقيقه ديگر مجددا سعي سويچ 

 بفرمائيد

88   سيستم از مرکز داراي اشکال است

90   ارتباط با مرکز موقتا قطع ميباشد

91 
پاسخ در زمان تعيين شده به سيستم نرسيده است لطفا چند دقيقه ديگر مجددا 

 سعي بفرمائيد

93   يقه ديگر مجددا سعي بفرمائيد.مرکز مشغول است.لطفا چند دق

99   پاسخ خطا

1000 
ترتيب پارامترهاي ارسالي اشتباه مي باشد،لطفا مسئول فني پذيرنده با 

 بانک تماس حاصل فرمايند

1001 
لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند،پارامترهاي پرداخت 

 اشتباه مي باشد

1002   تراکنش ناموفق-خطا در سيستم
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1003 
IP   پذيرنده اشتباه است.لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل

 فرمايند

1004 
لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند،شماره پذيرنده 

 اشتباه است

1005   خطاي دسترسي:لطفا با بانک تماس بگيريد

1006   خطا در سيستم

1007   شماره پيگيري موجود نيست

1008   شماره پيگيري يکتا نيست

1009   شماره مرجع موجود نيست

1010   شماره مرجع يکتا نيست

1011   شماره سفارش تکراري مي باشد -درخواست تکراري

1012 
اطالعات پذيرنده صحيح نيست،يکي از موارد تاريخ،زمان يا کليد تراکنش 

 نداشتباه است.لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل فرماي

1013   وضعيت پذيرنده صحيح نيست

1014   تراکنش به حساب مبدا برگشت داده شده است

1015   پاسخ خطا از سمت مرکز

1016   پرداخت با کارتهای شتاب غير فعال شده است

1017 
مبلغ درخواستي شما جهت پرداخت از حد مجاز تعريف شده براي اين پذيرنده 

 بيشتر است

1018 
زمان سيستم.لطفا تاريخ و زمان سرور خود را با بانک  اشکال در تاريخ و

 هماهنگ نماييد

1019   امکان پرداخت از طريق سيستم شتاب براي اين پذيرنده امکان پذير نيست

1020   پذيرنده غيرفعال شده است.لطفا جهت فعال سازي با بانک تماس بگيريد

1022   طابقت ندارد.آدرس ورودي جهت پرداخت با آدرس بازگشت پذيرنده م

1023   آدرس بازگشت پذيرنده نامعتبر است

1024   مهر زماني پذيرنده نامعتبر است

1025   امضا تراکنش نامعتبر است

1026   شماره سفارش تراکنش نامعتبر است

1027   شماره پذيرنده نامعتبر است

1028   شماره ترمينال پذيرنده نامعتبر است

1029 
آدرس های معتبر اعالم شده توسط پذيرنده نيست  پرداخت در محدوده IPآدرس 

 .لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند

1030 
پرداخت در محدوده آدرس های معتبر اعالم شده توسط پذيرنده  Domainآدرس 

 نيست .لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند

1050   بعدا سعي بفرمائيدخطا در ارتباط با مرکز. لطفا 

1051   وضعيت غير مجاز براي عمليات پرداخت

1052   وضعيت غير مجاز براي عمليات پرداخت

1053 
خطا: درخواست معتبر، از سمت پذيرنده صورت نگرفته است لطفا اطالعات 

 پذيرنده خود را چک کنيد.

1054   براي پيام اشکال دارد sessionبازيابي 

1055   ر ورود اطالعاتمقدار غيرمجاز د

1056   سيستم موقتا قطع ميباشد.لطفا بعدا تالش فرماييد.

1058   سرويس پرداخت اينترنتي خارج از سرويس مي باشد.لطفا بعدا سعي بفرماييد.

1061 
اشکال در توليد کد يکتا. لطفا مرورگر خود را بسته و با اجراي مجدد 

 مرورگر عمليات پرداخت را انجام دهيد

1064   ا مجددا سعي بفرماييدلطف

1065   ارتباط ناموفق .لطفا چند لحظه ديگر مجددا سعي کنيد
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 اطالعات خريد مشتري در سايت پذيرنده كه شامل مقادير .3

 :به نمايش در خواهد آمد  زير مي باشد 

  شماره سفارشOrderId  
   مبلغ خريدAmount 

   شماره پيگيريRefNo  خروجي تابع)CheckRequestStatus( 

  وضعيت تراكنشAppstatus  خروجي تابع)CheckRequestStatus( 

  خروجي تابع كد پاسخ)CheckRequestStatus( 

  

1066   سيستم سرويسهی پرداخت موقتا غير فعال شده است

1090   ) صورت نگرفته استSSLدرخواست پذيرنده از کانال امن (

1091   صورت نگرفته است POSTدرخواست پذيرنده از طريق متد 

9005   ق) مبلغ به حساب دارنده کارت برگشت داده شده است)تراکنش ناموف

9006 
تراکنش ناتمام ( در صورت کسرموجودي مبلغ به حساب دارنده کارت برگشت 

 داده مي شود)

10211  محدوديت در تعداد تراکنشهاي روزانه

10212  محدوديت در مقدار تراکنشهاي روزانه

9008
ضعيت تراکنش رخ داده است.لطفا پس بررسی و مقادير ارسالی و يا اشکالی در

 مجددا سعی بفرماييد. ,از اطمينان از صحت مقادير ارسالی 
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  ) 1نكته
  جهت امكان مطلع شدن مشتري و يا سايت پذيرنده از آخرين

  وضعيت تراكنش پرداخت و شماره پيگيري اين امكان وجود دارد
 .صدا زده شود جداگانهCheckRequestStatusكه تابع  

  هر تراكنش  Amountو  OrderIDو RequestKeyبدين صورت كه 
 تا در صورت لزوم ,بايد نزد پذيرنده نگهداري گردد

 (مواقعي كه نتيجه تراكنش مشتري نامعلوم بوده يا پذيرنده

 با صدا زدن  )كرده است رخورددر موقع ثبت اطالعات به مشكل ب

 .ز نتيجه تراكنش مطلع گرددا  CheckRequestStatusمجدد تابع 

 

  ) 2نكته
  پذيرنده فقط و فقط زماني ميتواند به خريدار سرويس دهي

  دريافت نمايد.  AppStatus = COMMIT و  AppStatusCode = 0نمايد كه  
  

  ) 3نكته
 پذيرنده بايد توجه داشته باشد كه به هر تراكنش

COMMIT .تنها يكبار سرويس دهي نمايد  
  براي Refrence Numberپذيرنده ميتواند از براي اين منظور 

   .شناسايي تراكنش استفاده نمايد 
  

  ) 4نكته
  رادرون بالك CheckRequestStatusپذيرنده بايد فراخواني روال 

 try ,catch  انجام دهد و در صورتي كه به هر دليل در هنگام  
  پذيرنده بايد در  ,فراخواني مشكلي به وجود بييايد 

  ماني دلخواه نتيجه تراكنش را چك نمايد ويا اينكهتناوبهاي ز 
  با ايجاد يك صفحه به كاربر اجازه مشاهده و 
  و يا به خطابررسي تراكنشهايي كه وضعيت نامشخص دارند  
  برخورد كرده اند را بدهد. 
 


