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مقدمه
شركت ايران كيش به منظور ارايه خدمات بانکداری الکترونيکی اقدام به راهاندازی سيستم درگاه پرداخت

اينترنتی از طريق كارت حساب بانکی نموده است .اين سيستم امکان پرداخت هزينه كاال/خدمات را در بستر
اينترنت ،به صورت آنالين و بدون درنگ برای مشتريان سايت پذيرندگان فراهم مینمايد.
كاربر (مشتری) می تواند هزينه خريد كاال/خدمات ارائه شده در سايت فروشنده (سايت ارائهدهنده
كاال/خدمات) را از طريق درگاه پرداخت اينترنتی ،پرداخت نمايد .نحوه پرداخت در سيستم درگاه پرداخت
اينترنتی به اين صورت می باشد كه فروشنده (پذيرنده) سايتی را جهت ارايه كاال/خدمات ايجاد مینمايد .سايت
فروشنده (پذيرنده) بعد از مشخص شدن جمع مبلغ سبد كاال/خدمات مشتری ،از طريق لينک به درگاه
پرداخت اينترنتی ،امکان پرداخت اينترنتی را برای مشتريان خود در محيطی امن فراهم مینمايد .بعد از
پرداخت ،درگاه پرداخت اينترنتی نتيجه تراكنش را به سايت ارائهدهنده كاال/خدمات (پذيرنده) اعالم مینمايد
و مشتری (دارنده حساب) به سايت ارائه دهنده كاال/خدمات باز میگردد .امکان پرداخت وجه از سوی مشتری
به ارائه دهنده كاال/خدمات به عنوان دريافتكننده وجه به سهولت انجام میگيرد و به موجب آن نيازی به
حضور فيزيکی مشتری در شعب و يا نزد ارائه دهنده كاال/خدمات نمیباشد.
2

هدف
هدف از تهيه اين مستند فنی ،نحوه استفاده از سيستم درگاه پرداخت اينترنتی شركت ايران كيش برای

پذيرندگان می باشد .اين مستند راهنمای فنی كاربری درگاه پرداخت اينترنتی شركت ايران كيش جهت
پذيرندگان میباشد كه در آن رويه ای كه پذيرنده برای استفاده از سيستم درگاه پرداخت اينترنتی شركت
ايران كيش به آن نياز دارد ،را شرح داده شده است.
3

ذينفعان سيستم درگاه پرداخت اينترنتی
ذينفعانی كه تحت تأثير اين درگاه پرداخت اينترنتی قرارمیگيرند :
نام

مسئوليت

شرح

پذيرنده (فروشنده) ارائه دهنده كاال يا خدمات توسط سرويس درگاه پرداخت اينترنتی شركت ايران
كيش را خريداری مینمايد.

سايت اينترنتی

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
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مشتری

(دارنده

كارت)
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شخصی كه خريدار كاال يا از درگاه پرداخت اينترنتی جهت پرداخت وجه
خدمات میباشد و دارنده كارت بابت خريد كاال/خدمات از سايت پذيرنده
استفاده میكند.

حساب بانکی است.

بانک كارت بانکی حساب مشتری

بانک پرداختكننده
وجه

بانک حساب بانکی فروشنده

بانک دريافتكننده
وجه
شركت ايران كيش

ايجاد كننده درگاه پرداخت ايجاد كننده و پشتيبان درگاه پرداخت اينترنتی
اينترنتی

4

اصطالحات كليدی
پرداخت اينترنتی :
پرداخت اينترنتی به پرداختن پول از طريق اينترنت ،در قبال دريافت كاال يا خدمات اطالق می شود .به
طوری كه اين پرداخت بدون نياز به حضور فيزيکی در بانک يا فروشگاه و از طريق اينترنت انجام شود .در
واقع خريدار با استفاده از كارت حساب بانکی خود میتواند از اينترنت خريد كرده و وجه آن را همان موقع
پرداخت نمايد.
پرداخت اينترنتی ،انتقال وجه از حساب پرداختكننده (حساب مشتری) به حساب دريافتكننده (حساب
ارائه دهنده كاال/خدمات) از طريق اينترنت میباشد .پرداخت اينترنتی ،پرداختهای مالی را برای پرداخت
كننده و هم برای دريافت كننده  ،ساده تر مینمايد.
ويژگیهای سيستمهای پرداخت اينترنتی :
 امنيت :ايمن ساختن اطالعات به معنای جلوگيری از تحريف و دستيابی به اطالعات توسط افراد غير
مجاز
 قابليت بررسی :سيستم بايد عمليات مالی را ثبت كند تا در صورت لزوم بتوان اشکاالت و خطاهای
احتمالی را رديابی كرد.
 قابليت اطمينان :سيستم بايد بقدر كافی مستحکم باشد تا كاربران در صورت قطع برق پول از دست
ندهند.

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
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پذيرنده :
شخص حقيقی يا حقوقی است كه با استفاده از افتتاح حساب بانکی و اتصال آن به ابزار پذيرش نسبت به
فروش كاال يا ارائه خدمات به دارندگان كارت اقدام مینمايد.

پذيرنده يا فروشنده اينترنتی )Merchant( :
به موسسه /شركتی اطالق میشود كه مطابق با قرارداد منعقده با بانک مجوز دريافت هزينه كاال يا خدمات
مورد ارائه خود را از درگاه پرداخت اينترنتی دارا میباشد .پذيرنده (فروشنده) برای دريافت هزينه از
مشتريان اقدام به خريد سرويس درگاه پرداخت اينترنتی مینمايد .پذيرنده اينترنتی ( فروشنده) بر روی
وب سايت خود به مشتريان كاال يا خدمات ارائه میدهد.
نام و آدرس پذيرنده اينترنتی :
نام تجاری و آدرس سايت پذيرنده میباشد( .نام شركت ارائهدهنده كاال/خدمات يا فروشگاه اينترنتی و
آدرس  URLآن)
دارنده كارت
شخص حقيقی است كه كارت بانکی توسط بانک به نام او صادر شده است و به عنوان صاحب كارت شناخته
میشود.
مشتری :
مشتری در اين مستند به شخصی اطالق می شود كه خريدار كاال يا خدمات از سايت فروشنده (پذيرنده)
است و دارنده كارت حساب بانکی می باشد .مشتری يا دارنده كارت از طريق فضای مجازی اينترنتی قصد
پرداخت پول به فروشنده اينترنتی دارد تا بتواند از كاال يا خدمات فروشنده اينترنتی استفاده نمايد.
كارت بانکی دارنده كارت :
كارتی كه بانک در اختيار مشتری قرار میدهد تا با استفاده از آن بوسيله ابزارهای پرداخت ،اقدام به خريد
كرده و از گروهی از خدمات بانکی مانند انتقال وجوه ،اطالع از مانده حساب ،پرداخت قبوض و غيره بدون
مراجعه به بانک بهره ببرد.
بانک پذيرنده
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  8از 31

بانکی است كه حساب پذيرنده به منظور واريز وجوه مربوط به داد و ستدهای كارتهای بانکی نزد آن افتتاح
شده است.
بانک صادركننده كارت :
بانکی است كه دارنده كارت نزد آن افتتاح حساب داشته داشته و برای وی كارت صادر مینمايد.
درگاه پرداخت اينترنتی)IPG( :
درگاه پرداخت اينترنتی امکان انجام هرگونه عمليات خريد و پرداخت به صورت  Onlineرا از طريق
اينترنت فراهم میسازد.
ارايه دهنده كاال/خدمات به عنوان پذيرنده ،سايتی را جهت تشکيل سبد كاال/خدمات  ،ايجاد مینمايد.
درگاه پرداخت اينترنتی امکان پرداخت اينترنتی را برای مشتريان پذيرنده فراهم می نمايد و نتيجه
پرداخت به سايت پذيرنده و مشتری اعالم میگردد.
پرداخت اينترنتی
به پرداخت پول از طريق اينترنت در قبال دريافت كاال يا خدمات اطالق میشود به طوری كه اين پرداخت
بدون نياز به حضور فيزيکی در بانک يا فروشگاه و از طريق اينترنت انجام میگيرد.
تراكنش مالی
به فرايند تبادل اطالعات ميان درخواستكننده و سوئيچ اطالق میگردد كه شامل ارسال پيام ،پردازش
آن و اخذ پاسخ مقتضی میباشد.
تراكنش اينترنتی :
منظور از تراكنشهای اينترنتی  ،تراكنشهای مالی هستند كه از طريق پايانههای اينترنتی پذيرفته شدهاند.
مبلغ تراكنش :
مبلغ تراكنش ،ميزان وجه در تراكنش میباشد .مبلغ كل سبد كاال/خدمات طی يک تراكنش انتقال خواهد
يافت.
تائيديه تراكنش توسط پذيرنده (: )Verify
پذيرنده نتيجه تراكنش موفق را تائيد و به بانک اعالم مینمايد.
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.
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سوئيچ :
واسطهای است كه مشتمل بر مجموعهای از سخت افزار ،نرمافزار و پايگاه داده میباشد كه پيامهای مربوط
به تراكنش ها را بين ابزارهای پذيرش و مقصد پردازش تبادل مینمايد.
شتاب
به سوئيچ ملی اطالق میشود كه امکان تبادل مربوط به تراكنشهای مالی بين بانکی را فراهم مینمايد.
شاپرک
شبکه الکترونيکی پرداخت كارتی كه وظيفه اتصال موسسات به سامانههای ملی پرداخت و نظارت بر
عملکرد فنی و اجرايی آن را بر عهده دارد.
: SSL
يک پروتکل امنيتی با يک الگوريتم های رمزنگاری پيشرفته است كه تبادل اطالعات در فضای اينترنتی را
كنترل كرده و با رمز نگاری دادهها موجب میشود كه اطالعات در بين مسير برای شخص سومی قابل خواندن
نباشد.
: SSL Certification
يک گواهينامه امنيتی می باشد كه وظيفه آن كد گذاری (  )Encryptionآنالين بر روی تمامی اطالعاتی می
باشد كه بين دو سايت در فضای اينترنت رد و بدل می باشد.
پروتکل : Https
يک پروتکل  TCP/IPمیباشد كه توسط وب سرورها و مرورگرها جهت انتقال امن و نمايش امن اطالعات
و اسناد مجازی ( )Hypermedia Documentsبکار گرفته میشود .هنگامی كه پروتکل  Httpبر روی
اليه  SSLقرار میگيرد امن شده و به آن  Httpsمیگويند كه مانع از وارد شدن بدون اجازه میشود.
5

واژه نامه فنی
توكن : Token
يک شناسه منحصر به فرد جهت شروع عمليات پرداخت توسط دارنده كارت كه از طريق درخواست
پذيرنده از درگاه پرداخت اينترنتی ايجاد میشود.
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  10از 31

 4( MerchantIdرقمی با حروف بزرگ)  :شناسه پذيرنده
شناسه پذيرنده در هنگام تعريف پذيرندگی به همراه راهنمای راه اندازی درگاه پرداخت اينترنتی به
پذيرنده ارسال شده است.
( PaymentIdحداكثر 12رقمی) _ :شناسه خريد
اين پارامتر كه حاوی شناسه خريد مشتريان پذيرندگان است به صورت اختياری از سايت پذيرنده به
درگاه پرداخت اينترنتی ارسال میگردد .حداكثر طول مجاز برای اين متغير  12رقم میباشد .اين شناسه
در تمامی گزارشات و گردشهای پذيرنده درج شده است و قابل پيگيری است.
( InvoiceNumberحداكثر 12رقمی)  _ :شناسه فاكتور
اين آيتم توسط پذيرنده توليد میگردد .شناسه فاكتور برای رهگيری وضعيت پرداخت توسط پذيرنده
میباشد.
( : Descriptionاختياری)
متنی كه پذيرنده میتواند در پارامترهای ارسالی جهت فراخوانی وب سرويس دريافت Tokenدرج نمايد.
اين متن قابل نمايش در فرم پرداخت اينترنتی میباشد .به عنوان مثال نام پذيرنده و ...
: RevertURL
 URLآدرس صفحه ای از سايت پذيرنده است كه درگاه پرداخت اينترنتی نتيجه تراكنش را به پذيرنده
ارسال مینمايد.
: ResultCode
كدی كه نتيجه وضعيت اجرای تراكنش میباشد .كد  100بدين معناست كه تراكنش به درستی انجام شده
است .كد پاسخ غير از  100نشاندهنده كد خطا میباشد .مراجعه به جدول  1در بخش ضميمه
: ReferenceId

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  11از 31

كد شناسه تراكنش است كه منحصر به فرد میباشد .اين شناسه تراكنش ،جهت رهگيری در شبکه بانکی
میباشد
: SpecialPaymentID
شناسه  25كاراكتری خاص كه توسط پذيرنده توليد و در رهگيری های آتی تراكنش توسط درگاه پرداخت
اينترنتی ارايه خواهد شد.
سوييچ باالسری :
به سوييچ های نظير سوييچ خدمات انفورماتيک و يا شاپرک گفته می شود كه وظيفه مسيردهی و
پردازش تراكنش تا سوييچ بانک عامل دارنده كارت را دارند .

الزامات

6
6.1

الزامات امنيتی

 .1كليه درگاه های پرداخت اينترنتی دارای گواهينامه امنيتی معتبر از شاپرک میباشند و ارتباط
خريدار با سامانه پرداخت اينترنتی در بستر  SSLو به صورت امن میباشد .داشتن گواهينامه
معتبر برای سايت پذيرنده الزامی نمیباشد.
 .2پذيرنده (فروشنده) از هيچ كدام از اطالعات بانکی دارنده كارت (مشتری) از قبيل شماره كارت،
كلمه رمز عبور و غيره مطلع نمیشود .پذيرنده (فروشنده) هيچگونه اطالعات بانکی و مالی دارنده
كارت (مشتری) را دريافت نمینمايد .تمامی اطالعات بانکی و مالی مشتری فقط در درگاه پرداخت
اينترنتی ورود اطالعات میگردند.
 .3سايت پذيرنده (فروشنده) میبايست دارای  IPثابت باشد كه اعالم میكند و فقط فروشنده
می تواند درخواست تراكنش و تائيد تراكنش نمايد .اين امر برای تصديق هويت پذيرنده
(فروشنده) الزامی میباشد.
 .4برای اطمينان بيشتر در هنگام فعالسازی  IDفروشنده (پذيرنده  ) Merchantبه او كلمه رمزی
میدهد كه فروشنده میتواند با استفاده از آن به سيستم گزارش لحظهای وارد شده و اطالعات
تراكنشهای خود را دريافت نمايد.
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

6.2

شماره بازنگری11 :

صفحه  12از 31

الزامات بانکی

پذيرنده (فروشنده) میبايست يک حساب بانکی سپرده در بانک داشته باشد و در آن بانک درخواست
استفاده از سرويس درگاه پرداخت اينترنتی دهد و مشخصات خود را طبق فرمهای ويژه تکميل نمايد.
بانک نيز به وی يک شماره شناسه ( )Merchantاختصاص میدهد كه در تراكنشهای او مورد استفاده
قرار میگيرد و خود را با اين شناسه به درگاه پرداخت اينترنتی معرفی مینمايد و همچنين يک رمز
عبور اختصاص میدهد كه برای ورود پذيرنده به بخش گزارشات میباشد.

6.3

الزامات سايت

پذيرنده (فروشنده) برای پياده سازی سايت خود از هر تکنولوژی میتواند استفاده نمايد .پذيرنده
(فروشنده) برای اتصال به درگاه پرداخت اينترنتی و درخواست و تائيد تراكنشها ،میبايست استانداردها
و رويه های شرح داده شده در اين مستند ،را بکار برد.
استانداردها و فرآيندها

7
7.1

-

فرآيند انجام تراكنشهای اينترنتی بر اساس استاندارد ايزو 8583

ايجاد و ارسااال تراكنش با شاااخص پيام  ، 200كه در در اين مرحله تراكنش توسااط درگاه پرداخت
اينترنتی و به درخوا ست ترمينال ( سايت پذيرنده) با تامين اطالعات از طرف دارنده كارت توليد و
برای سوييچ باالسری ارسال گردد.

-

پا سخ تراكنش  0200با شاخص  0210از طرف سوئيچ باال سری توليد و به همراه نتيجه انجام عمليات و
پارامترهای مرتبط با پيام شاخص  0200به سوئيچ توليد كننده تراكنش اصلی باز می گردد.

-

در اين مرحله پا سخ منا سب بر ا ساس پارامترهای پيام  0210توليد و به ترمينال درخوا ست دهنده
تراكنش ( سايت پذيرنده ار سال می گردد)(.نحوه ت شخيص نتيجه تراكنش تو سط كدهای پيش بينی
شده مندرج در اين مستند توضيح داده شده است).

-

در صااورت موفق يت آميز بودن تراكنش  ،سااوئيچ در گاه پردا خت اينترنتی منتظز در يا فت تاي يده
دريافت پاسخ تراكنش از طرف ترمينال درخواست دهنده (سايت پذيرنده) در بازه زمانی تعريف شده
و توضيح داده شده در ادامه اين مستند می ماند.

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

-

شماره بازنگری11 :

صفحه  13از 31

در صورت دريافت تاييده تراكنش از طرف ترمينال درخواست دهنده  ،پيام  0220توسط سوئيچ درگاه
توليد و به سوئيچ باالسری ارسال می گردد.



اين اساا تا ندارد به صااورت عمومی در ت مامی در گاه های پردا خت اينترنتی مبتنی بر اساا تا ندارد
 Iso8583رعايت و انجام می گردد  .الزم به ذكر اساات امکان تاييد تراكنش دو مرحله ای به دليل
ارسال پيام ( 0220فقط و فقط يکبار) برای سوييچ باالسری  ،عمال امکان پذير نمی باشد .

نکته مهم  :در صورتی كه تاييديه دريافت نتيجه تراكنش از طرف ترمينال درخوا ست دهنده به سوييچ درگاه
پرداخت بيش از يکبار ار سال گردد و با توجه به الزامات ا ستاندارد و عدم امکان ار سال مجدد پيام  0220به
سوييچ باال سری  ،نتيجه ی درخوا ست تاييديه با كد خطای  -90به ترمينال درخوا ست كننده برگردانده می
شود  .خطای  -90به معنی (تراكنش قبال تاييد شده ا ست) می با شد و به معنی موفقيت آميز بودن تاييديه
تراكنش (موفق) می باشد .
نکته ی مهم  :در تراكن شهای خريد اينترنتی در صورتی كه تراكنش تو سط پذيرنده در مدت زمان  20دقيقه
پس از انجام تراكنش تاييد يا به عبارتی  verifyنگردد  ،تراكنش مذبور به صورت خودكار برگ شت خورده و
پول بدون اينکه به حساب پذيرنده واريز شود به كارت پرداخت كننده واريز خواهد شد .

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

7.2

شماره بازنگری11 :

صفحه  14از 31

نمودار فعاليت انجام تراكنشهای اينترنتی مبتنی بر توكن

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

8

شماره بازنگری11 :

صفحه  15از 31

فرايند كاربری از درگاه پرداخت اينترنتی شركت ايران كيش

 .1مرحله  : 1تکميل سبد خريد و درخواست پرداخت در سايت فروشنده (پذيرنده) توسط مشتری (دارنده
كارت)
 .2مرحله  : 2فراخوانی وب سرويس درگاه پرداخت اينترنتی توسط سايت پذيرنده و دريافت  Tokenاز
درگاه پرداخت اينترنتی ( ) MkeToken , MakeSpecialToken
سايت پذيرنده برای دريافت  ، Tokenوب سرويس شركت ايران كيش را فراخوانی مینمايد .خروجی
اين وب سرويس  Tokenمیباشد.
پارامترهای وب سرويس شامل آيتمهای ذيل میباشد :

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  16از 31

 .1اجباری Amount : String
مبلغی كه بايد از حساب دارنده كارت حساب بانکی (مشتری) به حساب پذيرنده (فروشنده) منتقل گردد.
 .2اجباری

 4( MerchantId: Stringرقمی با حروف بزرگ) _ شناسه پذيرنده

شناسه پذيرنده در هنگام تعريف پذيرندگی به همراه راهنمای راه اندازی درگاه پرداخت اينترنتی به
پذيرنده ارسال شده است.
 .3اجباری

( InvoiceNumber: Stringحداكثر 12رقمی) _ شناسه فاكتور

اين آيتم توسط پذيرنده توليد میگردد .شناسه فاكتور برای رهگيری وضعيت پرداخت توسط پذيرنده
میباشد.
 .4اجباری ( RevertURL : Stringحداكثر طول )URL
 URLآدرس صفحهای از سايت پذيرنده است كه درگاه پرداخت اينترنتی نتيجه تراكنش را به پذيرنده
ارسال مینمايد.
 .5اختياری

( PaymentId : Stringحداكثر 12رقمی) _ شناسه خريد

اين پارامتر كه حاوی شناسه خريد مشتريان پذيرندگان است به صورت اختياری از سايت پذيرنده به درگاه
پرداخت اينترنتی ارسال میگردد .حداكثر طول مجاز برای اين متغير  12رقم میباشد .اين شناسه در تمامی
گزارشات و گردشهای پذيرنده درج شده است و قابل پيگيری است.
 .6اختياری Description: String
متنی كه بنا بر خواست پذيرنده ،قابل نمايش در فرم پرداخت اينترنتی میباشد .به عنوان مثال نام پذيرنده و
...
 .7اختياری SpecialPaymentId: String
شناسه  25كاراكتری خاص كه توسط پذيرنده جهت رهگيری پرداخت در درگاه پرداخت اينترنتی توليد می
شود.
 ExtraParam1 .8تا  4 : ExtraParams4پارامتر اختياری جهت دريافت توكن می باشند كه از نوع كاراكتر
بوده و صرفا در متد MakeSpecialTokenقابل استفاده می باشند .

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  17از 31

برای استفاده از وب سرويس ،شركت ايران كيش آدرس وب سرويس مربوطه را به سايت پذيرنده اعالم می-
نمايد.
آدرس وب سرويس دريافت  Tokenدرگاه پرداخت اينترنتی در ضميمه آمده است.
 .3مرحله  : 3ارسال  Tokenدريافت شده در مرحله قبل و  MerchantIdاز سوی پذيرنده توسط متد
 postبه درگاه پرداخت اينترنتی
 .4مرحله  : 4اعتبارسنجی توكن پذيرنده و نمايش فرم درگاه پرداخت اينترنتی

 .5مرحله  : 5مشتری (دارنده كارت) از طريق اين درگاه ،آيتمهای مورد نياز پرداخت را وارد مینمايد و
گزينه پرداخت در درگاه پرداخت اينترنتی را كليک میكند.
 .6مرحله  : 6ارسال نتيجه تراكنش از درگاه پرداخت اينترنتی به سايت پذيرنده
ارسال پارامترها شامل آيتمهای :
 : Token .1توليد شده در مرحله دوم
 : MerchantId .2شناسه پذيرنده
 : ResultCode .3كدی كه نتيجه وضعيت تراكنش میباشد( .مراجعه به جدول  1در بخش
ضميمه)
 : InvoiceNumber .4اين آيتم توسط پذيرنده توليد میگردد .شناسه فاكتور برای
رهگيری وضعيت پرداخت توسط پذيرنده میباشد.
 : ReferenceId .5كد شناسه تراكنش است كه منحصر به فرد میباشد .اين شناسه
تراكنش ،جهت رهگيری در شبکه بانکی میباشد.

 .7مرحله ( verify : 7تائيد نهايی پذيرنده)

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  18از 31

در اين مرحله وب سرويس تائيد نهايی پذيرنده در صورت موفق بودن تراكنش دارنده كارت  ،توسط
سايت پذيرنده فراخوانی میگردد .پارامترهای ارسالی وب سرويس شامل آيتمهای ذيل میباشد :
 Token .1دريافتی در مرحله دوم
 : MerchantId .2شناسه پذيرنده
 : ReferenceId .3كد شناسه تراكنش است كه منحصر به فرد میباشد .اين شناسه تراكنش،
جهت رهگيری در شبکه بانکی میباشد

خروجی وب سرويس مربوطه يک عدد است .اگر اين عدد بزرگتر از صفر باشد ،نشاندهنده تائيد موفق
تراكنش می باشد .اين عدد در صورت موفق بودن همان مبلغ تراكنش میباشد و اگر كوچکتر از صفر
باشد (منفی باشد) بدين معناست كه بنابر داليلی  verifyبا موفقيت انجام نشده است( .مراجعه به
جدول  2در بخش ضميمه)
آدرس وب سرويس تائيد نهايی ( )verifyدر ضميمه آمده است.
 .8مرحله  : 8نمايش نتيجه نهايی تراكنش به دارنده كارت يا مشتری پس از انجام عمليات تاييد تراكنش
(مرحله )7
سرويس دريافت جزئيات تراكنش ها

9
9.1

به صورت روزانه getDailyTransaction

اين سرويس برای دريافت اطالعات تراكنش های روز جاری پيش بينی شده است و شامل تمامی پارامترهای
ارسالی از طرف پذيرنده و پارامترهای مرتبط با عمليات پرداخت است.
پارامترهای ورودی
 : MerchsntId شناسه پذيرنده
 : remoteIp آدرس  Ipپذيرنده
 : Offset آدرس شروع شماره ركورد مورد نظر برای بازيابی
 : Limit تعداد ركورد برای بازيابی اطالعات از offset
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  19از 31

مقدار بازگشتی ليستی از  transactionModelشامل جزييات تراكنش می باشد .
مشخصات اين شی در ادامه اين مستند تشريح می گردد.
9.2

به صورت بازه ی زمانی getOfflineTransaction

در اين متد شما می توانيد تراكنشهای يک روز كاری را بر اساس پارامترهای مشخص كه در ادامه آمده
است دريافت كنيد .
پارامترهای ورودی getOfflineTransaction



 : MerchsntIdشناسه پذيرنده



 :Fromdateاز تاريخ مورد نظر می باشد و به صورت هشت رقمی می باشد مثال 13941207



 :Todateتا تاريخ مورد نظر می باشد و به صورت هشت رقمی می باشد مثال 13941207



 : Offsetآدرس شروع شماره ركورد مورد نظر برای بازيابی



 : Limitتعداد ركورد برای بازيابی اطالعات از offset

نکته  :اختالف بازه زمانی نميتواند بيشتر از دو روز باشد
مقدار بازگشتی ليستی از  transactionModelشامل جزييات تراكنش می باشد .
مشخصات اين شی در ادامه اين مستند تشريح می گردد.

9.3

به صورت موردی ( استعالم تراكنش)getLimitedTransaction

در اين متد شما می توانيد مشخصات يک تراكنش خاصی را بر اساس پارامترهای مشخص كه در ادامه آمده
است دريافت كنيد .
پارامترهای ورودی


invoiceNo 
amount 

merchantId

توسط اين متد پس از انجام موفق تراكنش می توان وضعيت تراكنش را استعالم نمود.
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  20از 31

خروجی اين سرويس شی ای از نوع  TransactionModelمی باشد .
مشخصات اين شی در ادامه اين مستند تشريح می گردد.
نکته  : 1اين متد صرفا نتيجه و وضعيت تراكنش صورت گرفته رو به صورت لحظه ای ارايه كرده و هيچ
تاثيری در وضعيت تراكنش ندارد.
نکته  : 2جهت استفاده از اين سرويسها  ،وب سرويس  Verifyخود را بروزرسانی نماييد .

9.4

استعالم تراكنش بر اساس توكن به صورت موردی TransactionInquery

در اين متد شما می توانيد مشخصات يک تراكنش خاصی را بر اساس پارامترهای مشخص كه در ادامه آمده
است دريافت كنيد .
پارامترهای ورودی


merchantId 
token

توسط اين متد پس از انجام موفق تراكنش می توان وضعيت تراكنش را استعالم نمود.
خروجی اين سرويس شی ای از نوع  TransactionModelمی باشد .
مشخصات اين شی در ادامه اين مستند تشريح می گردد.
نکته  : 1اين متد صرفا نتيجه و وضعيت تراكنش صورت گرفته رو به صورت لحظه ای ارايه كرده و هيچ
تاثيری در وضعيت تراكنش ندارد.
نکته  : 2جهت استفاده از اين سرويسها  ،وب سرويس  Verifyخود را بروزرسانی نماييد .

9.5

مشخصات شی TransactionModel

اين شی خروجی تمامی متدهای گزارشگيری و استعالمات محدود پيش بينی شده در اين مجموعه
سرويسها می باشد.
نوع مشخصه

نام مشخصه

شرح فارسی

مقدار

شناسه پذيرنده

}[A-Z0-9]{4

MERCHANTID string

شماره  /شناسه فاكتور

}[0-9]{1,12

invoceNo string

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

تاريخ

تاريخ انجام تراكنش

شمسی

با

شماره بازنگری11 :

فرمت

yyyy/MM/dd
نتيجه انجام تراكنش }[1-9]{3

صفحه  21از 31

TRANSDATE string
RESULTCODE string

*
مبلغ تراكنش

Numeric

AMOUNT string

شناسه پرداخت

}[0-9]{1,18

PAYMENTID string

شماره ارجاع **

}[0-9]{8,12

REFERENCENUMBER string

تاريخ انجام تاييديه تاريخ
تراكنش

شمسی

با

فرمت

VERIFYDATE string

سمت yyyy/MM/dd

از

پذيرنده ***
پاسخ

VERIFYRESPONSE string

تاييديه

تراكنش ***
شناسه پرداخت ويژه

}[0-9]{1,30

SPECIALPAYMENTID string

پارامتر اضافه 1

}[a-zA-z0-9]{0-255

EXTRAPARAM1 string

پارامتر اضافه 2

}[a-zA-z0-9]{0-255

EXTRAPARAM2 string

پارامتر اضافه 3

}[a-zA-z0-9]{0-255

EXTRAPARAM3 string

پارامتر اضافه 4

}[a-zA-z0-9]{0-255

EXTRAPARAM4 string

شمسی

تاريخ تسويه ****

تاريخ

شماره رديف

yyyy/MM/dd
Numeric

با

فرمت

SETTLEMENTDATE string
ROWNUMBER string

* -نتيجه انجام عمليات پرداخت  ،مراجعه شود به ضميمه اول
** -شماره ارجاع  ،يک شناسه يکتا توليد شده در سوئيچ درگاه پرداخت در صورت معتبر بودن تراكنش فارق
از نتيجه عمليات
*** -خصيصه های مرتبط با عمليات تاييد تراكنش


 : VERIFYDATEتاريخ انجام تاييديه از سمت پذيرنده

 : VERIFYRESPONSE نتيجه عمليات تاييديه ،
 oدرخصوص كدهای خطا مراجعه شود به ضميمه اول
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  22از 31

 نکته  : 1تاييده موفق تراكنش فقط در زمانی كه اين خصيصه شامل مقدار برابر مبلغ تراكنش
و يا برابر با مقدار  90-باشد.
 نکته  : 2در صورتی كه اين دو خصيصه فاقد مقدار باشد به معنی عدم وقوع عمليات تاييديه
و بازگشت وجه به حساب دارنده كارت است.
**** -تاريخ تسويه  ،با توجه به الزام شبکه پرداخت كارت تسويه تراكنشهای درگاه پرداخت به صورت تک
سيکلی و در سيکل اول شاپركی انجام خواهد شد(.روز بعد از انجام تراكنش)
 10انجام تراكنش تسهيم
تراكنش تسهيم به تراكنشی گفته می شود كه دارای بيش از يک حساب ذينفع باشد و مبالغ به نسبتی بين
تمامی حسابهای ذينفع در قالب يک تراكنش تقسيم گردد.
در شركت كارت اعتباری ايران كيش به جهت حفظ انعطاف پذيری مبلغ كل و مبالغی كه می بايست بين
حسابهای پذيرنده واريز گردد  ،از مرجع انجام تراكنش و توسط پذيرنده با شرايطی كه در ادامه تشريح می
گردد در اختيار درگاه پرداخت قرار می گيرد و تقسيم مبالغ توسط سوئيچ درگاه پرداخت اين شركت انجام
نمی شود.
10.1

نکات مهم در انجام يک تراكنش تسهيم

 انجام تراكنش تسهيم نيازمند راه اندازی اين سرويس توسط اين شركت می باشد و به صورت پيش
فرض برای تمامی پذيرندگان عملياتی نيست.
 انجام تراكنش تسهيم نيازمند ارائه پارامترهای خاص و مقادير مورد انتظار سيستم پرداخت می باشد
و در صورت عدم ارائه اين اقالم اطالعاتی تراكنش به عنوان يک تراكنش معمولی درنظر گرفته می
شود و با حساب پيش فرض تسويه خواهد شد.
 تراكنش تسهيم در حال حاضر فقط برروی راهکار مبتنی بر  Tokenقابل ارائه می باشد.
 فارغ از تعداد شباهای تعريف شده برای هر پذيرنده  ،در هر پرداخت حداكثر تعداد  10شبا می تواند
در تراكنش شركت نمايند.
 10.2پارامترهای ضروری برای انجام يک تراكنش تسهيم
پارامتر ExtraInfo3

مقدار اين پارامتر هميشه می بايست برابر با مقدار " "11باشد.
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

شماره بازنگری11 :

سطح محرمانگی :عادی

صفحه  23از 31

پارمتر ExtraInfo4

مقدار اين پارامتر از الگوی زير ت بعيت می كند و شامل رديف قرار گيری تعريف شباهای ذينفع تراكنش و
مبالغ تسويه هر شبا است.
^([0-9]{1},[1-9]{1}[0-9]{3,11};){2,10}$
نکته  :شماره رديف های شباهای ذينفع از عدد  0شروع می شود.
مثال زير نحوه ارائه يک دستور تسهيم برای يک تراكنش  2حسابی با مبغ كل  2500ريال را نشان می دهد.
به حساب رديف  0مبلغ  1500ريال و به حساب رديف  1مبلغ  1000ريال واريز می گردد.
;"ExtraParam3 = "11
;";ExtraParam4 = "0,1500;1,1000
 10.3كد نمونه  Clientبرای ارائه در خواست تراكنش تسهيم

))(using (var client = new KicccPaymentSystem.TokensClient
{
(var tokenInfo = client.MakeSpecialToken
"2000",
"****",
"1357902468",
"246802468101245089",
null,
"http://www.kiccc.com/paymentresult",
",تسهيم تستی پرداخت"
null,
null,
"11",
;)";"0,1500;1,1000
//
// your code block
//
}
 11سرويس ذخيره و بازيابی اطالعات كارت
برای سهولت و تسريع استفاده از درگاه پرداخت شركت كارت اعنباری ايران كيش توسط دارنده گان كارت
بانکی مورد استفاده قرار می گيرد.

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

11.1

شماره بازنگری11 :

صفحه  24از 31

نکات مهم در انجام ذخيره و بازيابی كارت

 انجام ذخيره و بازيابی اطالعات كارت ارائه پارامترهای خاص و مقادير مورد انتظار سيستم پرداخت می
باشد و در صورت عدم ارائه اين اقالم اطالعاتی تراكنش به عنوان يک تراكنش معمولی درنظر گرفته
می شود.
 فرايند ذخيره و بازيابی اطالعات كارت در حال حاضر فقط برروی راهکار مبتنی بر  Tokenقابل ارائه
می باشد.
 ذخيره كارت زمانی انجام می شود كه دارنده كارت تراكنش موفق انجام دهد.
 كارت تکراری برای يک پذيرنده با كليد يکسان ذخيره نمی شود .
 11.2سرويس ذخيره كارت
پارامتر ExtraInfo3

مقدار اين پارامتر هميشه می بايست برابر با مقدار " "1باشد.
پارمتر ExtraInfo4
مقدار اين پارامتر شناسه منحصر به فرد شخص صاحب كارت می باشد .مثل شماره تلفن يا نام كاربری.

 11.3سرويس بازيابی كارت

 قبل از دريافت توكن با استفاده از متد  GetCardsPerKeyاطالعات كارت به همراه كليد برای پذيرنده
ارسال می شود (اين متد در سرويس  verifyمی باشد) كه شامل كليد و شماره كارت می باشد سپس
با استفاده از متد دريافت توكن كليد را برای درگاه پرداخت ايران كيش ارسال مينماييد كه منجر به
نمايش اطالعات كارت در صفحه پرداخت می شود.
11.4

فراخوانی متد GetCardsPerKey

با توجه به ورودی های اين متد تمامی كارت های ذخيره شده با همراه كد به ازای پذيرنده و كليد ارسال
می شود.
پارامترهای ورودی GetCardsPerKey



 : MerchsntIdشناسه پذيرنده

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی



شماره بازنگری11 :

صفحه  25از 31

 :CardKeyشناسه ای كه توسط پذيرنده ارسال می شود مثل شماره تلفن يا نام كاربری

مقدار بازگشتی ليستی از  CardModelشامل كارت و كد اختصاص يافته به كارت می باشد.
 11.5مشخصات شی CardModel
نوع مشخصه

نام مشخصه

شرح فارسی

مقدار

شماره كارت

}[0-9]{16,19

CardNo string

شماره كد كارت

}[0-9]{1,50

HCode string

پارامتر ExtraInfo3

مقدار اين پارامتر هميشه می بايست برابر با مقدار " "2باشد.
پارمتر ExtraInfo4

مقدار اين پارامتر  HCodeمی باشد كه از سرويس  GetCardsPerKeyدریافت شده است.
نکته  :در صورتی كه مشخصات كارت تغيير كند با كليدی كه از قبل ارسال شده كارت جديد ذخيره
می شود.
 12سرويس پرداخت قبض
برای پرداخت قبوض با شناسه پرداخت و شناسه قبض از اين سرويس استفاده می شود.
 12.1نکات مهم در انجام پرداخت قبض

 ارائه پارامترهای خاص و مقادير مورد انتظار سيستم پرداخت می باشد و در صورت عدم ارائه اين اقالم
اطالعاتی تراكنش به عنوان يک تراكنش معمولی درنظر گرفته می شود.
 فرايند ذخيره و بازيابی اطالعات كارت در حال حاضر فقط برروی راهکار مبتنی بر  Tokenقابل ارائه
می باشد.
 مبلغ وارد شده می بايست مطابق شناسه پرداخت باشد .
 برای دريافت توكن می بايست از  MakeSpecialTokenاستفاده كرد

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  26از 31

 12.2پارامتر های ارسالی برای دريافت توكن
پارامتر ExtraInfo2

مقدار اين پارامتر هميشه می بايست برابر با مقدار " "10باشد.
پارامتر ExtraInfo3

مقدار اين پارامتر شناسه قبض می باشد.
پارمتر ExtraInfo4

اين پارامتر شناسه پرداخت می باشد .

 13سرويس های تاييد خاص و عودت مبلغ تراكنشReverse /
این سرویس ها جهت برگشت مبلغ تراکنش توسط پذیرنده بکار می رود  .در این سرویس پذیرنده می تواند حداکثر  30دقیقه پس
از تایید تراکنش نسبت به برگشت مبلغ به حساب دارنده کارت اقدام نماید  .الزم به ذکر است جهت استفاده از این امکان پذیرنده باید
جهت تایید تراکنش از سرویس خاصی که در ادامه توضیح داده شده است استفاده نماید  .در صورتی که پس از مدت  30دقیقه بعد از
تایید تراکنش توسط پذیرنده دستور برگشت به درگاه پرداخت ارسال نگردد ،تراکنش به صورت خودکار تایید شده تلقی شده و دستور
تسویه به سوییچ های باالسری ارسال خواهد گردید.

 13.1سرويس تاييد تراكنشهای خاص

این سرویس جایگزین تایید تراکنش های عادی مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت نیاز به عودت مبلغ تراکنش فراخوانی آن
الزامی می باشد .
Response<ApiSpecialVerifyResponse> KicccSpecialVerification(string token, string merchantId, string
;)referenceNumber

-

پارامترهای ورودی :





Token
merchantId
referenceNumber

توضیحات مورد نیاز در خصوص پارامترهای فوق مطابق متد تایید تراکنش عادی می باشد که در بخش های قبلی ارایه گردیده
است .
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

-

شماره بازنگری11 :

صفحه  27از 31

شی خروجی یا پاسخ
مقدار خروجی یا پاسخ این سرویس شی ای از نوع >  Response< ApiSpecialVerifyResponseمی باشد که توضیحات
آن به شرح ذیل می باشد :



عنوان

نوع

نام

کد پاسخ

String

code

شرح پاسخ

String

Description

کد پاسخ در درخواستهایی که با موفقیت انجام شده است مقدار  00می باشد .

نکته ی اول  :در صورتی که پذیرنده نیاز به عودت مبلغ تراکنش تا حداکثر زمان  30دقیقه پس از تایید را داشته باشد باید قبل از
استفاده از سرویس عودت از سرویس فوق جهت تایید استفاده نماید  .در صورت استفاده از سرویس تایید تراکنش عادی ،امکان عودت
مبلغ تراکنش بعد از تایید وجود نخواهد داشت و پذیرنده می بایست از سرویسهای ویژه ریفاند که توسط شرکت کارت اعتباری ایران
کیش و در مستند جداگانه ارایه می شود استفاده نماید .
نکته ی دوم  :در صورتی که پس از انجام تراکنش توسط دارنده کارت از سرویس تایید عادی جهت تایید تراکنش استفاده گردد
امکان استفاده از این سرویس وجود نخواهد داشت و تراکنش جهت تسویه به سوییچ باالسری ارسال خواهد گردید.

 13.2سرويس عودت مبلغ تراكنش قبل از تسويه

این سرویس جهت عودت مبلغ تراکنش به دستور پذیرنده و در بازه ی زمانی حداکثر  30دقیقه بعد از تایید تراکنش خاص مورد
استفاده قرار میگیرد .
Response<ApiRevereseResponse> KicccReverse(string token, string merchantId, string
;)referenceNumber

-

پارامترهای ورودی :





Token
merchantId
referenceNumber

-

توضیحات مورد نیاز در خصوص پارامترهای فوق مطابق متد تایید تراکنش عادی می باشد که در بخش های قبلی ارایه
گردیده است .

-

شی خروجی یا پاسخ

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

شماره بازنگری11 :

سطح محرمانگی :عادی

صفحه  28از 31

مقدار خروجی یا پاسخ این سرویس شی ای از نوع >  Response< ApiRevereseResponseمی باشد که توضیحات
آن به شرح ذیل می باشد :



عنوان

نوع

نام

کد پاسخ

String

code

شرح پاسخ

String

Description

کد پاسخ در درخواستهایی که با موفقیت انجام شده است مقدار  00می باشد .

 14ضميمه اول
شرح

توضيحات

تراكنش با موفقيت انجام شد

100

انصراف دارنده كارت

110

موجودی حساب كافی نمی باشد

120

مبلغ تراكنشهای كارت بيش از حد مجاز

121

اطالعات كارت نا درست می باشد

130

رمز كارت اشتباه است

131

كارت مسدود است

132

كارت منقضی شده است

133

زمان مورد نظر به پايان رسيده است

140

خطای داخلی بانک

150

خطای انقضای كارت و يا اطالعات  CVV2اشتباه است

160

بانک صادر كننده كارت شما مجوز انجام تراكنش را صادر نکرده است

166

خطا در مبلغ تراكنش

167

مبلغ تراكنش بيش از حدنصاب مجاز

200

مبلغ تراكنش بيش از حدنصاب مجاز برای روز كاری

201

مبلغ تراكنش بيش از حدنصاب مجاز برای ماه كاری

202

تعداد تراكنشهای مجاز از حد نصاب گذشته است

203

خطای سيستمی  ،لطفا مجددا تالش فرماييد

499

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  29از 31

خطا در تاييد تراكنش های خرد شده

500

خطا در تاييد تراكتش  ،ويزگی تاييد خودكار

501

آدرس آی پی نا معتبر

502

پذيرنده در حالت تستی می باشد  ،مبلغ نمی تواند بيش از حد مجاز تايين شده برای
پذيرنده تستی باشد

503

خطا در بررسی الگوريتم شناسه پرداخت

504

مدت زمان الزم برای انجام تراكنش تاييديه به پايان رسيده است

505

پذيرنده يافت نشد

506

توكن نامعتبر/طول عمر توكن منقضی شده است

507

توكن مورد نظر يافت نشد و يا منقضی شده است

508

خطا در پارامترهای اجباری خريد تسهيم شده

509

خطا در تعداد تسهيم | مبالغ كل تسهيم مغاير با مبلغ كل ارائه شده | خطای شماره
رديف تکراری

510

حساب مسدود است

511

حساب تعريف نشده است

512

شماره تراكنش تکراری است

513

پارامترهای ضروری برای طرح آسان خريد تامين نشده است

514

كارت مبدا تراكنش مجوز انجام عمليات در طرح آسان خريد را ندارد

515

پذيرنده مجوز انجام تراكنش در طرح آسان خريد را ندارد

516

توكن موفق و عدم ورود به درگاه

517

توكن موفق و عدم انجام تراكنش

518

خطا در پارامترهای ورودی دريافت توكن

519

) خطا در تخصيص توكن به مرچنت (كمبود منابع

520

پذيرنده با شناسه ارائه شده يافت نشد  /غير فعال است

521

پيکره بندی سوئيچ نا معتبر

522

قبض قبال پرداخت شده است

523

شماره فاكتور نامعتبر

524

شناسه پذيرنده نا معتبر

525

آدرس مربوط به دريافت پاسخ تراكنش نا معتبر

526

خطای عمومی

527

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

سطح محرمانگی :عادی

شماره بازنگری11 :

صفحه  30از 31

شماره ارجاع تراكنش نا معتبر

528

خطا در پارامترهای ورودی متد تاييد تراكنش

529

تراكنش نامعتبر  /تراكنش يافت نشد

-80

درخواست غير مجاز برای تاييديه

-51

تراكنش قبال تاييد شده است

-90

تراكنش قبال برگشت خورده است

-30

وجود كاراكترهای غير مجاز در درخواست

-20

طول رشته درخواست عير مجاز است

-50

خطای داخلی بانک

-81

)تراكنش ناموفق (تاييديه تراكنش ناموفق

530

درحال حاضر امکان انجام تراكنش به دليل اعمال تغييرات بروی سوئيچ ميسر نمی

531

باشد
بانک پذيرنده مجوز انجام تراكنش را صادر نکرده است

532

الگوريتم شناسه خريد نامعتبر است

540

عمليات تاييد تراكنش خاص و يا عودت با موفقيت انجام شد

00

اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

شماره بازنگری11 :

سطح محرمانگی :عادی

صفحه  31از 31

جدول 1

جدول 2
آدرس صفحه پرداخت :
https://ikc.shaparak.ir/TPayment/Payment/index
آدرس  WSDLجهت فراخوانی وب سرويس دريافت : Token
https://ikc.shaparak.ir/TToken/Tokens.svc

آدرس  WSDLجهت فراخوانی سرويس تائيد تراكنش :
https://ikc.shaparak.ir/TVerify/Verify.svc
اين مستند متعلق به شركت كارت اعتباری ايران كيش است و هيچ كس بدون اجازه كتبی حق انتشار ،كپیبرداری و افشای
آن را ندارد.

