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 كليه حقوق براي شركت آسان پرداخت (پرشين سوئيچ) محفوظ است. 

رد ن سوئيچ) پيگجنبه ها و بخش هاي مختلف درگاه پرداخت اينترنتي شركت آسان پرداخت (پرشي ،هر گونه كپي برداري از طرح، مستندات
  قانوني دارد. 

  1395ماه  تير – 53نسخه 

 نويسنده: فرشيد گيلك

www.asanpardakht.ir 

 

ش ن ا ت  دا ی از  آسان  جازه  ب  دون  ی  ا ت   د را  ن  ویات  د   ما ی  ق  وا ما  د،  ن  ه  طا ما ابا  د  ن  ویات  ه  د. ک  ما
ی دارد و  و د  ی جازی،  ود  و ص ویا   ھاد، سازمان،  ط   و ر آن  و باز  وده و   جاری)  ن( ت  دا و    آسان  ی   و ری  ی ای  ود را  ق 

وز   دون  شار  د الزم  وظا ت آورده  ی  د و ر جاری  د را از  ن  ه  نا د.ی دارد.  ما دام  د ا ذف  ت      ا
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خ ن رات   د: ا
شماره
  تغييرات نسخه  تاريخ انتشار  نسخه

  اوليه سند درگاه پرداخت اينترنتي جديد آسان پرداخت پرشين.نسخه   7/12/1391  2
  انتقال از درگاه پرداخت به سايت پذيرنده افزوده شد.راهنماي   14/12/1391  2,1

  مجزا نداشته باشند. WSDLآدرس هاي وب سرويس ها بهبود داده شد تا پذيرندگان نياز به فراخواني وب سرويس از دو   20/12/1391  2,2

2,3  18/1/1392  

دو فيلد تكميلي جديد از سوي درگاه به سايت پذيرنده بازگردانده مي شوند. اطالعات اين دو 
  فيلد در سند آورده شده است.

به  SalesReferenceIDده شده از سوي درگاه پرداخت به سايت پذيرنده در پارامترهاي بازگردان PayGateTranID .تغيير نام يافت  
  شرحي در رابطه با رمزگشايي از رشته پاسخ درگاه پرداخت به سايت پذيرنده آورده شد.

2,4  25/4/1392  

  شيوه ارجاع مشتري به درگاه پرداخت بصورت شفاف تري توضيح داده شد. 
ت بيشتري در رابطه با پارامترهاي بازگشتي از درگاه پرداخت به وب سايت پذيرنده ارائه اطالعا
  شد. 

  شرحي در رابطه با مراحل گام به گام انجام تراكنش با درگاه پرداخت ارائه شد.
  ، اصالح شد.14آدرس ذكر شده در صفحه   آدرس ايميل مكاتبات درگاه پرداخت تغيير يافت.  27/5/1392  2,5
  شد. ارائهدرگاه پرداخت روي زير دامنه شاپرك به عنوان جايگزين درگاه فعلي   25/8/1392  3,0
   افزوده شد. پرداخت اينترنتي به درگاهتقسيم وجوه پشتيباني از   7/6/1393  4,1
  .خطاهاي درگاه پرداخت به مستند اضافه شدشرح بيشتري در خصوص   7/6/1394  4,2
  هاي جديد احراز هويت پذيرنده روالت و اضافه شدن توضيحات در خصوص رفع اشكاال  20/10/1394  4,3
  تراكنش، برخي اصالحات ديگرعيت بررسي وضحذف متد تسويه دسته اي، افزوده شدن متد   19/4/1395  4,5
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آ ی ٣ه  ی ش  ر ت  دا   گاه 
ولت بيشتر در پياده سازي و سازگاري سهدر زمينه امنيت، شامل بهبودهايي نسخه سوم درگاه پرداخت اينترنتي، 

نها تاين نسخه عمدتا سازگار با نسخه هاي قبلي است و راه حل شاپرك براي انجام تراكنش هاي اينترنتي است. با 
  دو تغيير از سوي پذيرندگان فعلي براي سازگاري با آن مي بايست صورت گيرد:

 تغييرات در آدرس ها (وب سرويس ها و صفحه پرداخت) -1

زيردامنه فراخواني وب سرويس هاي پيش از  SSLگواهينامه  Validityكردن  Bypassنياز به  عدم -2
  پس از پرداخت.پرداخت و 

وجه ت سازي پذيرندگان كماكان با نسخه فعلي سازگار خواهند بود.پياده مورد كدهاي باال، تمامي به غير از موارد 
  مي باشد.و معتبر  Validسرويس ها، روي زيردامنه وب  SSLديگر گواهينامه داشته باشيد 

ق ای  ک  امات شا یا ر ت  دا ی  گاه  یان    ا
  عبارتند از:درگاه هاي پرداخت اينترنتي  متقاضيان مهمترين الزامات شاپرك براي

گان دت اختياري خارج شده و بصورت پذيرناكنون اخذ نماد الكترونيكي از حال: اخذ نماد اعتماد الكترونيكي -1
اطالعات بيشتر در اين رابطه را مي توانيد در اين وب سايت مشاهده نماييد: بايد اقدام به اخذ اين نماد نمايند. 

http://www.enamad.ir  

براي انجام پذيرندگان نمي توانند به عنوان واسطه پرهيز كامل از هر نوع واسطه گري در انجام تراكنش.  -2
  راكنش ديگران عمل كنند.ت

بامداد اتفاق مي افتد. در تراكنش هاي  6تا  4تراكنش هاي اينترنتي بصورت يكبار در روز و در بازه تسويه  -3
امكان تسويه چندگانه، مشابه سيكل تسويه تراكنش هاي حضوري وجود ندارد و پذيرندگان بايد اين اينترنتي 

 موضوع را در نظر داشته باشند.



  راهنماي بكارگيري درگاه پرداخت اينترنتي شركت آسان پرداخت پرشين
 

 7

  قد
از مشكالت ناشي از برخي راه حل هاي دشوار كه پياده سازي درگاه پرداخت اينترنتي براي راحتي كاربران و پرهيز 

را براي پذيرندگان اينترنتي دشوار مي سازد، شركت آسان پرداخت پرشين (پرشين سوئيچ) از فناوري وب سرويس 
(SOAP Web Services)  ناوري، امكان است. با بكارگيري اين ف نمودهبراي برقراري خدمات پرداخت استفاده

هاي عمليات پرداخت براي پذيرندگان اينترنتي با سهولت زياد فراهم مي شود و ضمن آن،  پياده سازي سرويس
بهره گيري از  و براي تبادل ارتباطات HTTPاستقالل اين فناوري از بستر پياده سازي و استفاده از استاندارد 

  من اين خدمات را روي بستر استاندارد امكان پذير مي كند.معتبر، امكان مجتمع سازي ا SSLگواهينامه امنيتي 

متدهايي در اختيار پذيرنده قرار مي گيرد  آسان پرداخت، از سوي آسان پرداختدر سامانه درگاه پرداخت اينترنتي 
 بكه در سايت خود از آنها استفاده نمايد. پذيرنده قادر خواهد بود اين متدها را بصورت مستقيم از داخل كد و

  سايت خود فراخواني نمايد.

 Simple Object Accessانتقال اطالعات بين وب سايت پذيرنده و سرويس درگاه پرداخت اينترنتي با پروتكل 

Protocol (SOAP)  خواهد بود. خود پروتكلSOAP  براي دسته بندي و مديريت داده ها از استانداردXML 
  مي باشد.  HTTPSقال داده ها بر عهده پروتكل نيز انت Transportاستفاده مي كند. در اليه 

  دوده
ان آسهدف از ارائه اين سند، معرفي سرويس هاي بهم پيوسته ايست كه مجموعا خدمات درگاه پرداخت اينترنتي 

از منظر پذيرنده اينترنتي را شكل مي دهند. محدوده اين سند، شرح كلي عمليات الزم براي انجام عمليات  پرداخت
است و در كنار آن، تمامي  آسان پرداختروي درگاه پرداخت اينترنتي درخواستي از سوي پذيرنده پرداخت 

  متدهاي مربوط به اين عمليات شرح داده شده اند.
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یاز    ش 

وب سرور پذيرنده يا هر سرور ديگري  IPبراي استفاده از اين سرويس و اتصال به سرور پرداخت، الزم است در ابتدا 
صفحه ارجاع دهنده از  Domainآدرس و  ستفاده توسط وب سرور، عمليات مالي ساماندهي مي كندكه براي ا

را به همراه درخواست استفاده از سرويس به آدرس ايميل زير ارسال  وب سايت پذيرنده به درگاه پرداخت اينترنتي
  فرمائيد:

ipg@asanpardakht.ir 

اجازه دسترسي به درگاه پرداخت  آسان پرداخترسال نشود، چنانچه اين درخواست به همراه اطالعات سرور ا
مورد موافقت قرار بگيرد، پذيرنده  آسان پرداختاينترنتي را نخواهد داد. در صورتي كه درخواست مزبور از سوي 

  نوع اطالعات زير را دريافت خواهد نمود: پنج آسان پرداختاز سوي 

 Merchant Configuration IDكد پيكربندي پذيرنده يا  •

 Usernameنام كاربري يا  •

 Passwordرمز عبور يا  •

 كليد رمزنگاري •

• IV رمزنگاري 

روي سرور پذيرنده باز هستند و مي توانند روي اين دو  80و  443الزم است اطمينان حاصل كنيد كه پورت هاي 
  پورت اطالعات را ارسال و دريافت نمايند.

وس ی  وب  ر   وه د

  سرويس مزبور بايد آدرس هاي زير را در داخل كد وب سايت خود در دسترس كنيد:جهت استفاده از وب 

فراخواني متدهاي WSDLآدرس  1
 https://services.asanpardakht.net/paygate/merchantservices.asmx   پرداخت و تكميل پرداخت:
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متد فراخواني  WSDLآدرس  2
 https://services.asanpardakht.net/utils/hostinfo.asmx :مشاهده آدرس كالينت وب سرويس

اريخ ومتد مشاهده ت WSDLآدرس 3
 https://services.asanpardakht.net/paygate/ servertime.asmx   زمان فعلي سرور پرداخت:

آدرسي كه بايد درخواست استفاده از 4
 https://asan.shaparak.ir  شود: POSTدرگاه پرداخت به آن 

 آسان پرداختآدرس هاي سرويس درگاه پرداخت اينترنتي  – 1جدول شماره 

معتبر  و براي وب سرويس ها براي خود درگاه پرداختشركت آسان پرداخت پرشين  SSL هاي گواهينامههمه 
استفاده مي  Self-signedنمودن گواهينامه  Bypassخود براي نسخه هاي قبلي از روش در كد چنانچه . است

   ت آن بخش از كد ها را حذف نماييد.كنيد الزم اس

ی ر ت  دا گاه  ی  وس د ه    کار ر ی  د   ح 
RequestOperation   

ي . در صورتاستفاده مي شود آسان پرداختاز اين متد براي درخواست انجام تراكنش از درگاه پرداخت اينترنتي 
تاييد شود (بوسيله ارسال پارامترهاي ورودي)، كد يكتايي براي او  آسان پرداختوسط پذيرنده تكه صحت اعتبار 

كاراكتر . دو قسمت تشكيل شده استيك يا صادر و ارسال مي شود. مقدار بازگشتي يك رشته است كه از 
Delimiter مي باشد. (,)كاراكتر كاما  ،بين دو بخش نتيجه عمليات   

به  Hash Codeعدد صفر، سپس يك كاراكتر كاما و سپس يك آن بخش اول عمليات موفق باشد، الف) اگر 
صفحه وب  را در فرم Hash Codeست در مرحله بعد، پذيرنده آن متد بازگردانده مي شود كه الزم افراخواننده 
  كند: POST، 4ذكر شده در رديف قرار داده و آن را به سمت آدرس  مرتبط خود

كد مزبور نشان دهنده كد خطايي است تنها يك كد بازگردانده خواهد شد كه د، ب) چنانچه عمليات ناموفق باش
  تفسير كد مزبور در ضميمه الف اين سند اورده شده است.كه اتفاق افتاده است. 

  :و روش ارسال پارامترها نحوه فراخواني متد
چنانچه ت خود بيفزاييد يا آنكه زير را به پروژه ساي WSDLفايل الزم است  RequestOperationبراي فراخواني متد 

را در سايت خود آماده فراخواني  WSDLمحيط برنامه سازي شما از اين امكان برخوردار نيست به روش مقتضي فايل 
 كنيد.
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  به صورت زير است: RequestOperationنحوه فراخواني متد 

string RequestOperation(int merchantConfigurationID, string encryptedRequest) 

 

، همان كد پيكربندي پذيرنده است كه merchantConfigurationIDمتد مزبور دو پارامتر دارد كه نخستين آن، 
يد بارشته اي است كه  encryptedRequestپارامتر دوم يا همان اختيار پذيرنده قرار داده شده است. در پيشتر 

  شود. به روشي كه در ادامه مي آيد آماده

بدون درخواست تقسيم  RequestOperation سازي رشته رمز شده پارامتر متد  روش آماده
  :وجوه
پارامتر زير كه صرفا با يك كاراكتر كاماي  9نخست رشته اي ايجاد كنيد از آماده سازي اين رشته الزم است  براي

اده از ساير كاراكترها تنها كاراكتر كاماست و استف Delimiterتوجه كنيد كه  از يكديگر جدا شوند. (,)التين 
  همانند فاصله و غيره براي جداسازي پارامترها مجاز نيست.

حل نسبي مرشته قرار بگيرند و پذيرنده مجاز به تغيير پارامتر مي بايست صرفا با يك ترتيب مشخص در  9اين 
  قرارگيري پارامتري در درون رشته نمي باشد.

  شرح زير است: ترتيب قرار گيري پارامترها در درون رشته به

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 

  مثال  مفهوم  نشانه
P1  1  را ارسال بفرمائيد. 1كد نوع سرويس. براي انجام خريد كد 
P2  به پذيرنده اختصاص  آسان پرداختنام كاربري كه از سوي

  يافته است.
 

P3  به پذيرنده اختصاص  آسان پرداخترمز عبوري كه از سوي
  يافته است.

 

P4 ناسه فاكتور. الزم است پذيرنده در هنگام ارسال درخواست ش
و عددي را ارسال نمايد.  شناسه منحصر به فردخريد خود، 

اين شناسه مي تواند هر عدد مثبت صحيحي باشد. اين شناسه 
  نمي تواند به هيچ وجه تكراري باشد.
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  مثال  مفهوم  نشانه
P5  مبلغ فاكتور به ريال بدون هيچSeparator  اي مي بايست

مبلغ مزبور مي بايست در رنج حداكثر و حداقلي د. ارسال شو
براي پذيرنده مجاز شناخته  آسان پرداختباشد كه از نظر 

براي فعال سازي  شده است و پذيرنده هنگام درخواستش
اين حداقل و حداكثر را مشخص مي بايست  اه پرداختگدر

  نمايد.

 

P6 عت تاريخ ميالدي و زمان ارسال درخواست. اين تاريخ و سا
ارسال شود.  YYYYMMDD HHMMSSمي بايست به فرمت 

شده با زمان  Synchronizeاين زمان مي بايست به صورت 
ارسال شود و اختالف زمان و  آسان پرداختسرور پرداخت 

تاريخ بيشتر از حداكثر يك روز مجاز نيست. براي سهولت كار 
پذيرندگان و باالخص در شرايطي كه پذيرندگان امكان تنظيم 
ساعت سروري كه وب سايتشان را روي آن اجرا مي كنند، 

تعبيه شده كه در  GetPaymentServerTimeمتدي به نام 
  همين سند مي توانيد نحوه استفاده از آن را بيابيد.

20120603 182231  

P7  اطالعات اضافي تراكنش را در اين فيلد ارسال فرمائيد. اين
كاراكتر داشته  100 اطالعات حداكثر مي بايست طولي برابر

  خواهند شد. Truncateباشند و در غير اينصورت 

  

P8  در اين فيلد الزم است آدرسCallback  اي كه پاسخ درگاه
پرداخت به آن صفحه ارسال خواهد شد را ارسال كنيد. اين 

شروع شود و اكيدا توصيه  httpsيا  httpآدرس مي بايست با 
اجتناب بفرمائيد.  IPدرس ها با آ URLمي شود از شروع كردن 

 Callback URLچنانچه پذيرنده آدرس پيش فرضي را براي 
  خود مشخص كرده باشد مي تواند اين فيلد را خالي بگذارد.

  

P9  شناسه پرداخت. چنانچه عمليات شما از اين ويژگي پشتيباني
  ارسال كنيد. 0نمي كند فيلد مزبور را 

  

  

بخواهيد فيلدي را خالي بگذاريد الزم است در هر حال و هر شرايطي كاراكتر  نكته مهم: چنانچه به اقتضا شرايط
Delimiter  .را درج نمائيد  
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  در حالت تمايل به تقسيم وجوهآماده سازي رشته 
پذيرنده تمايل به تقسيم وجوه ناشي از تراكنش داشته باشد، به گونه اي كه بخواهد بين حساب در صورتي كه 

  انجام تراكنش را ارسال نمايد:به صورت زير درخواست كنش تقسيم شود، مي تواند هاي مختلفي وجه ترا

P1,P2,…,P9, بخشي از مبلغ تراكنش ,شبا ,بخشي از مبلغ تراكنش ,شبا, … 

همه شماره هاي شبايي كه پذيرنده در اين درخواست عنوان مي دارد مي بايست قبال براي پذيرنده، توسط آسان 
ثبت شده باشند. بخش هاي مبالغ اظهار شده نيز مي بايست به ريال عنوان شوند و مجموع پرداخت و نزد شاپرك 

  مطابقت داشته باشد. P5اين مبالغ با فيلد 

 انجام بگيرد.شباي تعريف شده توسط پذيرنده  7تقسيم وجوه مي تواند به حداكثر 

  روش رمز سازي رشته ايجاد شده
كه در متدهاي ديگر درگاه اي شده رشته هاي رمز حل باال و همچنين رشته بدست آمده از مرارمز نگاري براي 

  با مشخصه هاي زير استفاده شود: AESاست از الگوريتم الزم  پرداخت مورد نياز هستند

 بيت 256 اندازه كليد و بلوك: •

 Padding :PKCS7نوع  •

 به پذيرنده تخصيص داده شده است. آسان پرداختهمان كليدي كه از سوي كليد:  •

• IV همان :IV  به پذيرنده تخصيص داده شده است. آسان پرداختاي كه از سوي 

• Encoding  :مورد استفادهUTF-8 

بصورت رمز پاسخ تراكنش ها نيز از سوي درگاه پرداخت به سمت سايت پذيرنده همچنين الزم به ذكر است 
و  Encryptionاست پذيرنده هم متد به ايشان اطالع داده مي شوند. بنابراين الزم  نگاري شده و با همين روش

  را در سمت خود با مشخصه هاي ذكر شده پياده سازي نمايند. Decryptionهم متد 

  به روش باال در زبان هاي مختلف آورده شده است:نمونه كدهايي براي رمزنگاري در زير 

  :#Cزبان نمونه كد رمزنگاري به 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Security.Cryptography; 
using System.IO; 
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namespace AESUtility 
{ 
    public class AES 
    { 
        string AES_Key = string.Empty; 
        string AES_IV = string.Empty; 
        public AES(string AES_Key, string AES_IV) 
        { 
            this.AES_Key = AES_Key; 
            this.AES_IV = AES_IV; 
        } 
 
        public bool Encrypt(String Input, out string encryptedString) 
        { 
            try 
            { 
                var aes = new RijndaelManaged(); 
                aes.KeySize = 256; 
                aes.BlockSize = 256; 
                aes.Padding = PaddingMode.PKCS7; 
                aes.Key = Convert.FromBase64String(this.AES_Key); 
                aes.IV = Convert.FromBase64String(this.AES_IV); 
 
                var encrypt = aes.CreateEncryptor(aes.Key, aes.IV); 
                byte[] xBuff = null; 
                using (var ms = new MemoryStream()) 
                { 
                    using (var cs = new CryptoStream(ms, encrypt, CryptoStreamMode.Write)) 
                    { 
                        byte[] xXml = Encoding.UTF8.GetBytes(Input); 
                        cs.Write(xXml, 0, xXml.Length); 
                    } 
 
                    xBuff = ms.ToArray(); 
                } 
 
                encryptedString = Convert.ToBase64String(xBuff); 
                return true; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                encryptedString = string.Empty; 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public bool Decrypt(String Input, out string decodedString) 
        { 
            try 
            { 
                RijndaelManaged aes = new RijndaelManaged(); 
                aes.KeySize = 256; 
                aes.BlockSize = 256; 
                aes.Mode = CipherMode.CBC; 
                aes.Padding = PaddingMode.PKCS7; 
                aes.Key = Convert.FromBase64String(this.AES_Key); 
                aes.IV = Convert.FromBase64String(this.AES_IV); 
 
                var decrypt = aes.CreateDecryptor(); 
                byte[] xBuff = null; 
                using (var ms = new MemoryStream()) 
                { 
                    using (var cs = new CryptoStream(ms, decrypt, CryptoStreamMode.Write)) 
                    { 
                        byte[] xXml = Convert.FromBase64String(Input); 
                        cs.Write(xXml, 0, xXml.Length); 
                    } 
 
                    xBuff = ms.ToArray(); 
                } 
 
                decodedString = Encoding.UTF8.GetString(xBuff); 
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                return true; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                decodedString = string.Empty; 
                return false; 
            } 
        } 
 
    } 
} 
 

  :PHPزبان نمونه كد رمزنگاري به 
<?php 
// enable extension=php_mcrypt.dll AND extension=php_soap.dll on php.ini 
 
date_default_timezone_set('Asia/Tehran'); 
 
$KEY = "Your KEY"; 
$IV = "Your IV"; 
$username = "user"; 
$password = "pass"; 
 
function addpadding($string, $blocksize = 32) 
{ 
    $len = strlen($string); 
    $pad = $blocksize - ($len % $blocksize); 
    $string .= str_repeat(chr($pad), $pad); 
    return $string; 
} 
 
function strippadding($string) 
{ 
    $slast = ord(substr($string, -1)); 
    $slastc = chr($slast); 
    $pcheck = substr($string, -$slast); 
    if(preg_match("/$slastc{".$slast."}/", $string)){ 
        $string = substr($string, 0, strlen($string)-$slast); 
        return $string; 
    } else { 
        return false; 
    } 
} 
 
function encrypt($string = "") 
{ 
global $KEY,$IV; 
    $key = base64_decode($KEY); 
    $iv = base64_decode($IV); 
 return base64_encode(mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, $key, addpadding($string), 
MCRYPT_MODE_CBC, $iv)); 
} 
 
function decrypt($string = "") 
{ 
global $KEY,$IV; 
    $key = base64_decode($KEY); 
    $iv = base64_decode($IV); 
 $string = base64_decode($string); 
 return strippadding(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, $key, $string, MCRYPT_MODE_CBC, 
$iv)); 
} 
?> 
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درگاه پرداخت به    شيوه ارجاع مشتري 
را با توكن دريافت شده از متد  RefIDاي با نام  Hidden Fieldالزم است براي ارجاع مشتري به درگاه پرداخت، 

RequestOperation به روش  1رده و به فرم را به آدرس گفته شده در رديف چهارم جدول پر كPOST  ارسال
  نمايد. با اين كار مشتريِ پذيرنده به درگاه پرداخت وارد شده و آماده انجام تراكنش مالي مي گردد.

كه  مبرهن استزير براي انجام عمليات ارجاع به درگاه پرداخت استفاده كنيد.  تابعاز براي راحتي كار مي توانيد 
  تغيير دهيد تا متناسب با سناريوي مدنظرتان گردد:كاربرد خاص خود اين تابع را بايد براي 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 
     function postRefId(refIdValue) { 
         var form = document.createElement("form"); 
         form.setAttribute("method", "POST"); 
         form.setAttribute("action", "https://asan.shaparak.ir"); 
         form.setAttribute("target", "_self"); 
         var hiddenField = document.createElement("input"); 
         hiddenField.setAttribute("name", "RefId"); 
         hiddenField.setAttribute("value", refIdValue); 
         form.appendChild(hiddenField); 
         document.body.appendChild(form); 
         form.submit(); 
         document.body.removeChild(form); 
     } 
    </script> 

   

وع  ز و ده  ذ تاطالع سا    دا
شود كه بازگردانده مي POSTبصورت  )مقدار 8 متشكل از(يك عبارت رمز شده  در بازگشت به صفحه پذيرنده ،

  :(از چپ به راست) رشته اي است به شكل زير وبوده  ReturningParamsعبارت بازگردانده شده با نام 
Amount,SaleOrderId,RefId,ResCode,MessageText,PayGateTranID,RRN,LastFourDigitOfPAN  

  بصورت زير است: هر يك از فيلدهاي رشته باال (كه با كاراكتر كاما از هم تفكيك شده اند)عنوان و شرح 

• Amount.مبلغ تراكنش به ريال :  
• SaleOrderId.شماره فاكتور تراكنش كه توسط پذيرنده توليد شده است :  
• RefId: پست شده است درگاه پرداختيرنده به صفحه مقداري كه در ابتداي تراكنش توليد و توسط پذ . 

• ResCode بودن، تراكنش موفق و در غير اينصورت كد خطاي  00 يا 0: نتيجه تراكنش كه در صورت
  شود.داده برگردانده مي رخ
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• MessageText پيغام ارسالي ناشي از نتيجه تراكنش كه ميتواند موفق بودن تراكنش و يا شرح خطاي :
شش رقم ابتداي شماره كارت انجام دهنده تراكنش اين فيلد همچنين در حال حاضر، در  رخداده باشد.

  بازگردانده مي شود.
• PayGateTranID: (اختصاصي آسان پرداخت پرشين) كد پيگيري تراكنش 

• RRN تراكنشمرجع بانكي : شناسه 

• LastFourDigitsOfPANچهار رقم انتهايي شماره كارت انجام دهنده تراكنش : 

بود ،  00يا  0) چك شود كه در صورتيكه ResCodeريافت پارامترهاي فوق ابتدا بايد نتيجه تراكنش (پس از د
  .وضعيت آن مختومه مي باشدكار ادامه يابد و در غيراينصورت تراكنش ناموفق بوده و 

شود كه در  اي استفاده Vectorتوجه داشته باشيد كه براي رمزگشايي از رشته مزبور مي بايست از همان كليد و 
  با پارامترهايي است كه پيشتر شرح آنها داده شد. AESاختيار شما قرار گرفته است. عينا الگوريتم رمزگشايي 

ت) دا وع  ز و ده  ذ ت (و اطالع سا  دا جام  س از ا ی    د
ب همين سند وي درگاه پرداخت صورت گرفته باشد، نتيجه پرداخت بر مبناي جدول ضميمه چنانچه پرداخت ر

به پذيرنده اعالم كند، به معناي ناموفق بودن كدي غير از صفر را اه پرداخت رگبه پذيرنده اعالم مي شود. چنانچه د
در صورتي كه انجام دهد. در رابطه با درگاه پرداخت پذيرنده نياز نيست كار خاصي را عمليات پرداخت است و 

درگاه پرداخت  Post Paymentامكان استفاده از متدهاي گردانده باشد، درگاه پرداخت نتيجه صفر را به پذيرنده باز 
  براي نهايي كردن وضعيت تراكنش وجود خواهد داشت.

كاربر دكمه انصراف را در صفحه پرداخت به معناي انصراف كاربر از نتيجه تراكنش مي باشد ( 911نكته: كد نتيجه 
  .)فشار داده است

  نهايي كردن وضعيت تراكنش مالي موفق وجود دارند:دو مسير براي 

 Verify ← Reconciliationمسير الف: 

  Reverseمسير ب: 
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ر به تسويه با وي شود الزم است مسير الف و در صورتي كه بخواهد تراكنش مالي منجچنانچه پذيرنده بخواهد 
  مبلغ تراكنش را به حساب خريدار برگشت بزند، مسير ب را مي بايست انتخاب كند.

مشابهي  پارامترهايبه  Reversalو  Verification ،Reconciliationهر سه متد مورد نياز براي عمليات هاي 
  رح پارامترهاي مزبور آورده مي شوند:فراخواني مي شوند كه نخست ش

  شرح  نام پارامتر
merchantConfigurationIDكد پيكربندي پذيرنده  
encryptedCredentials  نام كاربري كاراكتر كاما رمز عبور كه جملگي به روش گفته شده و با كليد و

InitVector .ارائه شده به پذيرنده مي بايست رمز شده باشند  
payGateTranID كه پس از انجام عمليات پرداخت توسط درگاه  اصلي شماره پيگيري تراكنش

  پرداخت به اطالع پذيرنده رسانده شده است.
  

  قرار دارند: 1جدول  1رديف در  Post Paymentي متدهاهمه  WSDLفايل 

برنامه سازي شما از  را به پروژه سايت خود بيفزاييد يا آنكه چنانچه محيط مزبور WSDLفايل الزم است بنابراين 
  را در سايت خود آماده فراخواني كنيد. WSDLفايل  اين اين امكان برخوردار نيست به روش مقتضي

RequestVerification   
ب بالفاصله اين وپذيرنده پس از اطالع يافتن پذيرنده از موفق بودن تراكنش مالي در درگاه پرداخت، الزم است 

  .فراخواني نمايدسرويس متد را 

  نحوه فراخواني متد به صورت زير است:

int RequestVerification(merchantConfigurationID, encryptedCredentials, payGateTranID) 

  
  آورده شد.پيشتر كه شرح آنها 

 خطاهاي تفسير و كدذكر شده در ضميمه الف، بخش مي تواند يكي از مقادير  يك عدد است و اين عملياتپاسخ 
  .باشد RequestVerification متد به مربوط

  موارد زير در رابطه با فراخواني اين متد حائز اهميت هستند:
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 نمود. Verifyيك تراكنش را نمي تواند بيش از يكبار  -1

 نمود. Verifyتراكنشي كه برايش درخواست تسويه شده را نمي توان  -2

 نمود. Verify كه برايش درخواست بازگشت مبلغ تراكنش شده را نمي توانتراكنشي  -3

 نمود. Verifyتراكنش مالي غيرموفق را نمي توان  -4

5- Verify  براي درخواست تسويه آن است. چنانچه اين متد را فراخواني  نخست گامتراكنش به معناي
 امكان درخواست براي تسويه تراكنش را نخواهيد داشت. ننمائيد

 موجب (به وقت سرور پرداخت) م تراكنشدقيقه بعد از انجا 30تا  Verificationعدم ارسال درخواست  -6
مشتري برگشت داده حساب شود و مبلغ آن به  Reverseتا بصورت خودكار تراكنش مزبور  خواهد شد

 شود.

موفقيت آميز بودن به معناي  500نتيجه كه از جدول كدهاي نتيجه فراخواني اين متد پيداست، همانگونه  -7
  عمليات است.

  

RequestReconciliation  
متد پذيرنده ، الزم است شد Verify درخواست موفق توسط پذيرنده مالي تراكنش براي از آنكه پس

RequestReconciliation  با پذيرنده قرار بگيرد. تراكنش در سيكل تسويه را فراخواني نمايد تا  

ساعت به سمت شاپرك  12، درخواست تسويه بعد از فراخواني نكنيدرا  RequestReconciliation متداگر 
   .و طبعا واريز با تاخير طوالني صورت خواهد گرفت ارسال مي شود

  نحوه فراخواني اين متد به صورت زير است:

int RequestReconciliation(merchantConfigurationID, encryptedCredentials, payGateTranID) 

  

 خطاهاي تفسير و كديك عدد است و مي تواند يكي از مقادير ذكر شده در ضميمه الف، بخش  پاسخ اين عمليات
  باشد. RequestReconciliation متد به مربوط

اطمينان داشته باشد پذيرنده مي تواند عينيت مي يابد،  600 پاسخ در صورت موفق بودن نتيجه عمل كه با كد
  تسويه حساب با پذيرنده صورت خواهد پذيرفت.بر مبناي سيكل تسويه سامانه شاپرك، كه 

  موارد زير در رابطه با فراخواني اين متد حائز اهميت هستند:
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 نمود. Request for Reconciliationيك تراكنش را نمي تواند بيش از يكبار  -1

 مود.نشده نمي توان درخواست تسويه ن Verifyبراي تراكنشي كه  -2

 .نمود درخواست تسويهنمي توان  رخواست بازگشت مبلغ تراكنش شدهتراكنشي كه برايش دبراي  -3

 نمود. درخواست تسويهنمي توان  تراكنش مالي غيرموفقبراي  -4

به معناي موفقيت آميز بودن  600همانگونه كه از جدول كدهاي نتيجه فراخواني اين متد پيداست، نتيجه  -5
 عمليات است.

  

RequestReversal   
مزبور  به شرط آنكه قبال تراكنشپذيرنده بخواهد مبلغ تراكنش مالي موفق را به حساب پذيرنده بازگرداند، چنانچه 

پذيرنده درخواست با فراخواني اين متد، استفاده كند.  RequestReversalمتد  ننموده باشد، الزم است از Verifyرا 
  رور پرداخت قرار مي گيرد.در سيكل پردازش سبراي پردازش و عودت وجه 

  نحوه فراخواني اين متد به صورت زير است:

int RequestReversal(merchantConfigurationID, encryptedCredentials, payGateTranID) 

  

 خطاهاي تفسير و كديك عدد است و مي تواند يكي از مقادير ذكر شده در ضميمه الف، بخش  پاسخ اين عمليات
  باشد. RequestReversal متد به مربوط

عينيت مي يابد، پذيرنده مي تواند اطمينان داشته باشد  700در صورت موفق بودن نتيجه عمل كه با كد پاسخ 
  .مبلغ وجه تراكنش مالي موفق مزبور به خريدار عودت داده خواهد شدكه بر مبناي سيكل تسويه سامانه شاپرك، 

  قابل ذكرند: در رابطه با درخواست عودت وجه موارد زير

 نمود. Reverseشده را نمي توان  Verifyتراكنش  -1

 Reverseنشده باشند، بصورت خودكار  Verifyدقيقه پس از انجام تراكنش  30تراكنش هايي كه تا  -2
 خواهند شد.

 فرستاد. Reversalبراي تراكنش مي توان تنها يكبار در صورت احراز شروط الزمش درخواست  -3
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ش ا ت  ی و   ر
شماره فاكتور بر اساس  د راكان بررسي وضعيت تراكنش خوبه شما ام TrxStatusFromLocalInvoiceIDمتد 

  نحوه فراخواني اين متد به صورت زير است:. مي دهد )LocalInvoiceID( محلي خود

TransactionDataPackage TrxStatusFromLocalInvoiceID(int merchantConfigurationID, string 
encryptedCredintials, long localInvoiceID) 

نام كاربري كاراكتر كاما رمز عبور كه جملگي به روش گفته شده و به صورت  encryptedCredintials پارامتر
 هايمشابه متدساخته و ارسال مي شود ( پذيرنده مي بايست رمز شده باشند ارائه شده به InitVectorبا كليد و 

RequestReversal . و..(. 

هاي  Propertyاين آبجكت داراي كه  است TransactionDataPackage اين متد آبجكتي از كالس پاسخ
  زير مي باشد:

int fetchResult  دهاي فسير كترا باز مي گرداند.  )و نه تراكنشكه نتيجه عمليات (كدي
  در ضميمه الف آورده شده اند.نتيجه 

DateTime reportDate متاريخ استعال  
List<TransactionStatus> 
transactionList 

 هر .ارسال شده localInvoiceIDتراكنش ها به ازاي ليستي از 
  است. TransactionStatus تراكنش آبجكتي از كالس

  

  TransactionStatus كالسويژگي هاي 
  هر يك آورده شده است: داده اي تمامي ويژگي هاي كالس مزبور به همراه نوعدر زير 

  شرح Propertyنام 
int EMerchantConfigID كد پيكربندي پذيرنده 
long LocalInvoiceID شماره فاكتور محل  
DateTime OperationRequestDate تاريخ دريافت درخواست عمليات  
DateTime MerchantLocalDate تاريخ محلي ارسالي پذيرنده  
long RequestedAmountInRials مبلغ درخواستي پذيرنده براي انجام تراكنش  
string AdditionalData اطالعات اضافي ارسالي از سوي پذيرنده  
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  شرح Propertyنام 
int ServiceTypeID كد نوع سرويس  
string CallbackURL ) صفحه بازگشتي اظهار شده در آدرس كال بك

  )درخواست
string PayerID شناسه پرداخت  
string Token  توكن دريافتي از متدRequestOperation 
long PayGateTranID شماره داخلي تراكنش  
DateTime TransactionDate تاريخ انجام تراكنش  
string CardNumber ) برخي ارقام شماره كارت انجام دهنده تراكنش

  )ماسك شده اند
int Stan استن تراكنش  
long ActualTrxAmount مبلغ تراكنش ارسالي  
string BillID ) ضرداخت قبصرفا در تراكنش هاي پشناسه قبض(  
string PaymentID  رداخت صرفا در تراكنش هاي پ( پرداختشناسه

  )ضقب
string TrxResultCode كد نتيجه تراكنش  
bool MainTrxWasSuccessful فلگ مشخص كننده موفق بودن تراكنش اصلي  
string RRN RRN نشتراك  
bool IsVerified  آيا قبالVerify شده است 
DateTime? VerifyRequestDate  تاريخ ارسالVerify  
bool ReconcilationSucceeded آيا تسويه موفق بوده است  
DateTime? ReconcilationRequestDate تاريخ درخواست تسويه  
bool 
IsReconcilationRequestedAutomatically

درخواست تسويه بصورت خودكار و به نيابت از 
  پذيرنده ارسال شده است؟

DateTime? ReconcilationTryDate تاريخ آخرين ارسال تسويه به سمت شاپرك  
bool ReversalSucceeded ريورس موفق بوده است؟  
DateTime? ReversalRequestDate تاريخ درخواست عودت وجه  
bool IsReversalRequestedAutomaticallyپذيرنده تراكنش ريورس شده  آيا بدون درخواست

معموال در شرايط عدم دريافت درخواست است؟ (
Verify ظرف سي دقيقه از انجام تراكنش(  
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  شرح Propertyنام 
DateTime? ReversalTryDate ن ارسال عودت وجه به سمت شاپركتاريخ آخري  
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ف  ت –ه  دا گاه  ی  طای باز ی  د   ح 

به كد و تفسير   OperationRequest متدخطاهاي مربوط 
  پيكربندي پذيرنده اينترنتي نامعتبر است 301
  كليدهاي رمزنگاري نامعتبر هستند 302
 رمزنگاري نامعتبر است 303
 تعداد عناصر درخواست نامعتبر است 304
 نام كاربري يا رمز عبور پذيرنده نامعتبر است 305
 تماس بگيريد آسان پرداختبا  306
 سرور پذيرنده نامعتبر است 307
 شناسه فاكتور مي بايست صرفا عدد باشد 308
 مبلغ فاكتور نادرست ارسال شده است 309
 طول فيلد تاريخ و زمان نامعتبر است 310
 تاريخ و زمان ارسالي پذيرنده نامعتبر استفرمت  311
 نوع سرويس نامعتبر است 312
 شناسه پرداخت كننده نامعتبر است 313
  م شبا نامعتبر استفرمت توصيف شيوه تسهي 315
  شيوه تقسيم وجوه با مبلغ كل تراكنش همخواني ندارد 316
  شبا متعلق به پذيرنده نيست 317
  هيچ شبايي براي پذيرنده موجود نيست 318
  خطاي داخلي. دوباره درخواست ارسال شود 319
  شباي تكراري در رشته درخواست ارسال شده است 320
 است نامعتبر يرندهپذ محلي ارسالي تاريخ 100-
 باشد نمي معتبر پذيرنده فعلي پيكربندي براي فاكتور مبلغ 103-
 نيست فعال پذيرنده براي يا ندارد وجود سرويس 106-
 است نشده پيكربندي درخواست براي بكي كال آدرس هيچ 109-
  است تكراري يا نامعتبر فاكتور شماره 112-

  شود رفعكنيد تا مشكل  ارسالرا بطور صحيح و غير تكراري  P4فيلد 
 است غيرمعتبر پذيرنده پيكربندي يا نيست فعال پذيرنده 115-

  

به متد بازبيني) RequestVerification كد و تفسير خطاهاي مربوط   (درخواست 
 بازبيني تراكنش با موفقيت انجام شد 500
 ش هنوز انجام نشده استزپردا 501
 وضعيت تراكنش نامشخص است 502
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  تراكنش اصلي ناموفق بوده است 503
 چنانچه تراكنش اصلي ناموفق باشد نمي توانيد براي آن اين درخواست را ارسال كنيد

 قبال درخواست بازبيني براي اين تراكنش داده شده است 504
 قبال درخواست تسويه براي اين تراكنش ارسال شده است 505
 ارسال شده است قبال درخواست بازگشت براي اين تراكنش 506
 تراكنش در ليست تسويه قرار دارد 507
 تراكنش در ليست بازگشت قرار دارد 508
 امكان انجام عمليات به سبب وجود مشكل داخلي وجود ندارد 509
 نامعتبر است عملياتهويت درخواست كننده  510

 
به متد  RequestReconcilation كد و تفسير خطاهاي مربوط 

 سويه تراكنش با موفقيت ارسال شددرخواست ت 600
 ش هنوز انجام نشده استزپردا 601
 وضعيت تراكنش نامشخص است 602
  تراكنش اصلي ناموفق بوده است 603

 چنانچه تراكنش اصلي ناموفق باشد نمي توانيد براي آن اين درخواست را ارسال كنيد
 تراكنش بازبيني نشده است 604
 راي اين تراكنش ارسال شده استقبال درخواست بازگشت ب 605
 قبال درخواست تسويه براي اين تراكنش ارسال شده است 606
 امكان انجام عمليات به سبب وجود مشكل داخلي وجود ندارد 607
 تراكنش در ليست منتظر بازگشت ها وجود دارد 608
 تراكنش در ليست منتظر تسويه ها وجود دارد 609
 عمليات نامعتبر استهويت درخواست كننده  610

  

 RequestReversalبه متد  خطاهاي مربوطكد و تفسير 
 درخواست بازگشت تراكنش با موفقيت ارسال شد 700
 ش هنوز انجام نشده استزپردا 701
 وضعيت تراكنش نامشخص است 702
 تراكنش اصلي ناموفق بوده است 703
 دبازبيني شده وجود ندارامكان بازگشت يك تراكنش  704
 قبال درخواست بازگشت تراكنش براي اين تراكنش ارسال شده است 705
 قبال درخواست تسويه براي اين تراكنش ارسال شده است 706
 امكان انجام عمليات به سبب وجود مشكل داخلي وجود ندارد 707
 وجود دارد ها تراكنش در ليست منتظر بازگشت 708
 وجود دارد تراكنش در ليست منتظر تسويه ها 709
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 هويت درخواست كننده عمليات نامعتبر است 710

 

 TrxStatusFromLocalInvoiceIDبه متد  خطاهاي مربوطكد و تفسير 
 موفق 400
 )Serialize/Deserializeمقدار اوليه در شرايط حالت اوليه ( 401
 هويت درخواست كننده نامعتبر است 402
 يافت نشد يتراكنش 403
 خطا در پردازش 404

 

 

ی  –ه ب د ی ه ح  ش ما ا   جام 

  كدمفهوم  نتيجهكد  رديف
 شد انجام موفقيت با تراكنش 0  1

 .كرد نظر صرف تراكنش انجام از كارت صادركننده 1  2

 .است پذيرفته صورت موفقيت با قبالً تراكنش اين اييديهت عمليات 2  3

 باشد مي نامعتبر فروشگاهي پذيرنده 3  4

 .شود ضبط دستگاه توسط كارت 4  5

 .نشد رسيدگي تراكنش به 5  6

 .خطا بروز 6  7

 شود ضبط دستگاه توسط كارت خاص شرايط دليل به 7  8

 .شدبا مي موفق تراكنش كارت، ي دارنده هويت تشخيص با 8  9

 .است نامعتبر تراكنش 12  10

 .است نادرست اصالحيه تراكنش مبلغ 13  11

 ندارد) وجود.(است نامعتبر ارسالي كارت شماره 14  12

 ندارد) وجود.(است نامعتبر كارت ي كننده صادر 15  13

 شود رساني روز به كارت سوم شيار اطالعات و است تاييد مورد تراكنش 16  14

 .ودش ارسال مجدداً تراكنش 19  15

 .است قبول قابل غير پذيرنده ارسالي كارمزد 23  16
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 .نشد يافت اصلي تراكنش 25  17

 .است اشكال داراي پيام قالب 30  18

 .شود نمي پشتيباني سوئيچ توسط پذيرنده 31  19

 است شده سپري كارت انقضاي تاريخ 33  20

 .است نپذيرفته انجام موفقيت با اصلي تراكنش 34  21

 .شود ضبط دستگاه توسط كارت تاس شده محدود كارت 36  22

 است مجاز حد از بيش غلط رمز ورود دفعات تعداد 38  23

 .ندارد اعتباري حساب كارت 39  24

 .گردد نمي پشتيباني درخواستي عمليات 40  25

 .شود ضبط دستگاه توسط كارت. باشد مي مفقودي كارت 41  26

 .ندارد عمومي حساب كارت 42  27

 .شود ضبط دستگاه توسط تكار. باشد مي مسروقه كارت 43  28

 .ندارد گذاري سرمايه حساب كارت 44  29

 .باشد نمي كافي موجودي 51  30

 .ندارد جاري حساب كارت 52  31

 .ندارد الحسنه قرض حساب كارت 53  32

 .است شده سپري كارت انقضاي تاريخ 54  33

 .است نامعتبر كارت رمز 55  34

 .است نامعتبر كارت 56  35

 نميكند پشتيباني را تراكنش اين شما بانك 57  36

 .باشد نمي مجاز دهنده انجام ي پايانه توسط مربوطه تراكنش انجام 58  37

 .است تقلب به مظنون كارت 59  38

 .باشد مي مجاز حد از بيش تراكنش مبلغ 61  39

 .است شده محدود كارت 62  40

 .است گرديده نقض امنيتي تمهيدات 63  41

 باشد). نمي مبلغ اين با اصلي مالي كنشترا.( است نامعتبر اصلي تراكنش مبلغ 64  42

 .باشد مي مجاز حد از بيش تراكنش درخواست تعداد 65  43

 .شود ضبط دستگاه توسط كارت 67  44

 .است مجاز حد از بيش غلط رمز ورود دفعات تعداد 75  45

 .است معتبر نا تراكنش مالي روز 77  46

 .نيست فعال كارت 78  47

 .است اشكال داراي يا ستا نامعتبر كارت به متصل حساب 79  48
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 .است نكرده عمل موفق تراكنش 80  49

 نميدهد پاسخ كارت كننده صادر بانك 84  50

 .است Sign off حالت در تراكنش مقصد يا شاپرك كننده ارسال موسسه 86  51

 ميباشد روز پايان عمليات انجام درحال كارت صادركننده بانك 90  52

 دنميده پاسخ كارت كننده صادر بانك 91  53

 نيستند) معتبر اعالمي هاي موسسه. ( نشد يافت مقصد به تراكنش ارسال براي مسيري 92  54

 قانوني) موارد نقض و منابع كمبود. (نشد انجام موفقيت با تراكنش 93  55

 .تكراري تراكنش ارسال 94  56

 .تراكنش انجام در سيستمي خطاي بروز 96  57

 .است انجام حال در ذيرندهپ يا كننده صادر براي كليد تغيير فرايند 97  58

ت –ه  ج دا گاه  ش با  ا جام  مای گام  گام ا   را

  بصورت خالصه، براي انجام تراكنش با درگاه پرداخت بايد مراحل زير را طي نمائيد:

مايل به دريافت درگاه پرداخت اينترنتي شركت آسان پرداخت فروشگاه حقيقي يا حقوقي ابتدا الزم است  در -1
شركت با ايشان تماس با اين درخواست، از سوي  شركت نمايد.از  اينترنتي رشين، درخواست اخذ پذيرندگيپ

فرم هاي الزم جهت درخواست در اختيار به اطالع ايشان رسانده شده و مراحل حقوقي الزم گرفته خواهد شد و 
 ايشان قرار مي گيرد.

ات نوع اطالعسه الزم است فروشگاه، پذيرندگي  ت باتوافق شرك شدن قطعياز در صورت موافقت شركت و پس  -2
سه آدرس آي پي و شماره شبايي كه با آن تسويه شركت قرار بگيرد: نام فروشگاه، حداكثر زير در اختيار 

 تراكنش ها صورت خواهد گرفت.

يرنده قرار در اختيار پذاتصال به درگاه پرداخت الزم براي مجموعه اطالعات ، دواز دريافت اطالعات بند پس  -3
 خواهد گرفت كه از آن ميان مي توان به نام كاربري، رمز عبور، كليدهاي رمزنگاري و ساير موارد اشاره نمود.

را در سمت خود پياده  و متدهاي پس از انجام پرداخت OperationRequestحال الزم است پذيرنده متد  -4
 :بوداين رويه به صورت زير خواهد بصورت گام به گام، سازي كند. 

a.  ،متد طبق دستورالعمل گفته شدهOperationRequest  پياده سازي كنيد. تست هاي الزم را را
 انجام دهيد تا اطمينان حاصل كنيد كه پاسخ موفق را از اين متد دريافت مي كنيد.
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b.  بخش دوم پاسخ صحيح دريافتي از متدOperationRequest  طبق دستورالعمل گفته شده در را
 ارسال كنيد. 1جدول  4آدرس رديف همين مستند به 

c.  صفحهCallback  دريافت كند و بر را طوري برنامه ريزي كنيد كه بتواند پاسخ درگاه پرداخت را
 ر مورد گام بعدي تصميم گيري كند.مبناي نوع پاسخ د

d.  در صورتي كه پاسخ درگاه پرداخت حاكي از موفقيت آميز بودن تراكنش بود، الزم است طبق
صورتي كه آمادگي ارائه محصول/سرويس/ثبت سند را داريد، گام هاي  ، درمستندات

RequestVerification  وRequestReconciliation  آمادگي صورت دهيد و در صورتي كه را
وجه  RequestReversalمزبور را نداريد يا كااليي براي تحويل نداريد يا موارد مشابه، با استفاده از 

 دهيد. تراكنش را به مشتري عودت


