
  س دروازه پرداختياتصال به سرو يراهنما
Parsian Payment Gateway 

 Web Service 
  
 يعموم نكات 

 ك كد يفروشنده،  ياز سو يات بانكيدر هر عملunique  همان فروشنده) تحت نام  ي(واحد براOrderId ،
 خواهد شد.ان يحات هر تراكنش بيات ارسال آن در توضيارسال گردد، جزئبه دروازه پرداخت ست يبايم

 ن يپ(pin) ن يباشد، اين كد ميامن ا ين ملزم به نگهداريبوده و فروشنده آنال يز كد رمز ويفروشنده، شناساگر و ن
 ات الزم است.يهر عمل ياجرا يكد برا

 ت يك كد وضعيات يهر عمل يپس از اجرا(status) آن متد، به  يت فراخوانيوضع يبه معنeShop  برگردانده
ات يز بودن عمليت آميموفق يرد. كد صفر به معنيد صورت گيخاص آن با يند هايبه آن كد فراشود، كه بسته يم

 حات متد آمده است. يهر متد در توض ير كدها براياست، سا

  
 يپرداخت مشتر (Sale) 

انجام  شود.يز ميه حساب به حساب فروشنده واريات تسويكم شده و پس از عمل يپول از حساب مشترتراكنش  نيبا انجام ا
ات) يان عمليت و پايت (موفقين وضعين روند به آخريكامل چرخه پرداخت بوده و چنانچه ا يمستلزم ط شتراكنن يكامل ا

  خواهد شد. Rollbackات يمنجر نشود، كل عمل
  :يمراحل پرداخت مشتر

كند، يان اعالم ميرسق حساب بانك پايپرداخت پول از طر يخود را برا يآمادگ يان فاز انتخاب كاال، مشتريپس از پا - 1
 زند:يس دروازه پرداخت صدا مير را از وب سرويمتد ز eShopن زمان يدر ا

 
PinPaymentRequest(pin,amount,orderId,callbackUrl,ref authority,ref status) 

Pin (string): ن فروشنده يپ   
Amount (integer): رقم پرداخت    

OrderId (integer): ات يكد عمل   
CallbackUrl (string):  پس از انجام عمل پرداختيمشترصفحه بازگشت ،  

Authority (long integer): ن بايات آناليعمل يتمام يو واحد برا يك كد تصادفيدروازه پرداخت كه  ياتيكد عمل  

باشد.ين كد ميا ين ملزم به ثبت و نگهداري، فروشگاه آنالباشديتها ميسا   

Status (byte): تيكد وضع  

قموف :0  
باشدين فروشنده درست نميپ :22 ,20  
30: ت انجام شده است يات قبال با موفقيعمل   
34: باشديشماره تراكنش فروشنده درست نم   

 authorityكند، يم redirectت دروازه پرداخت يكاربر را به سا eShopز بودن متد فوق، يت آميدر صورت موفق - 2
 رد، بعنوان مثال:يت دروازه پرداخت قرار گيسا URL ير انتهاد دي، باauبا نام  Query Stringبعنوان پارامتر 

https://www.pec24.com/pecpaymentgateway/default.aspx?au=791684761124 
 



ات پرداخت خود يمهلت دارد كه عمل يمشتر  قه)يدق 10(حدود  يت پرداخت، زمان محدودياز زمان ارسال كاربر به سا
شود و در صورت درخواست مجدد، يم expireكد   authorityنصورت ير ايت پرداخت بانك، انجام دهد، در غيرا در سا
eShop درخواست  يو يمجددا براauthority كند.يكد م 

 
 

  
 

 
 و كد  گرددين بازميت فروشگاه آناليسا نصراف، كاربر توسط دروازه پرداخت بها ايات و يپس از انجام عمل - 3

authority  وstatus ات بعنوان يعملQuery String  بهeShop كه  يشود. در صورتيارسال مstatus  صفر
 د.يات را سئوال نمايست مجددا از سرور دروازه پرداخت صحت انجام عمليبايم eShopباشد، 

 
PinPaymentEnquiry(pin, authority, ref status) 

  
را  يپرداخت و كيكاربر قطع شود، دروازه پرداخت بصورت اتومات ينترنتين متد ارتباط ايا يچنانچه تا قبل از فراخوان

  كند.يابطال م



 
 

 اتيابطال عمل  (Void) 
 يبرا يچگونه بار ماليون آنكه هه حساب ابطال كند، بديات پرداخت را تا قبل از تسويتواند عمليم (merchant)فروشنده 

  داشته باشد. يمشتر
PinVoidPayment(pin, orderId, orderToVoid, ref status) 

 
 
 اتيبرگشت عمل  (Reversal) 

باشد، فروشنده ين، ميا قطع ارتباط كاربر با فروشگاه آناليو  يص فنياز نقا يدر صورت بروز اتفاقات ناخواسته، كه عمدتا ناش
از دروازه  eShopن مرحله يح داده شد، در آخريتوض Saleات يات خواهد بود، همانطور كه در عمليت عململزم به برگش

ات يجه عمليش نتيمشتر يلين لحظه به بعد چنانچه فروشنده متوجه شود به هر دليات خواهد كرد؛ از ايپرداخت استعالم عمل
 دهد.يام مات برگشت را انجيپرداخت خود را مشاهده نكرده، فروشنده عمل

 
PinReversal(pin, orderId, orderToReversal, ref status) 

  
 برگرداندن تمام يا بخشي از مبلغ عمليات  (Refund) 

به تسويه حساب انجام شده را به حتي بعد از عمليات در صورت نياز تمام يا بخشي از مبلغ  ميتواند (merchant)فروشنده 
  شنده بايد دقت مضاعفي به اين مساله داشته باشد.به همين دليل فرو، مشتري برگرداند

  
PinRefundPayment(pin, orderId, orderToRefund, amount, ref status) 

  
 ه حساب يتسو(Settlement) 
ه حساب به صورت اتوماتيك و روزانه انجام مي گيرد. و صورتحساب از طريق بخش مالي و طبق قرارداد به فروشگاه يتسو
  .ل مي گردديتحو

   


