راهنمای اتصال به درگاه درونبرنامهای pardano.com -

راه اندازی
پس از ورود به پنل کاربری از قسمت «درگاههای درون برنامهای» گزینهی «ایجاد درگاه درون برنامهای جدید» را انتخاب
کرده ،متناسب با محصول خود ،درگاه را تنظیم و اپلیکیشن خود را ارسال نمایید.
درگاه درون برنامهای پس از بررسی توسط پردانو تایید و قابل استفاده خواهد بود.

پیشنیازها
جهت اتصال به وب سرویس فقط نیاز به کتابخانه دریافت از پروتکل  HTTPکه معموال  HttpUtilsاست می باشد .همچنین
نمایش درگاه و فرم پرداخت با استفاده از  WebViewبه کاربر نمایش داده میشود.

آدرس وب سرویس
}http://pardano.com/p/mobilepayment/{API_KEY

مرحله اول :ارسال درخواست
با اجرای آدرس وب سرویس در صورت فعال بودن درگاه درون برنامهای شماره سفارش که عددی مثبت است برگردانده
میشود و ادامه عملیات از طریق شماره سفارش انجام میشود.

نمونه:
 .۱اجرای آدرس } http://pardano.com/p/mobilepayment/{API_KEYبا متد  POSTبا مقادیر ارسالی زیر:
API

ایپیآی درگاه درون برنامهای

AMOUNT

مبلغ (تومان)

 .۲دریافت نتیجه (عدد صحیح مثبت به معنای شماره سفارش جهت پرداخت) مثال 467
 .۳هدایت به صفحهی پرداخت http://pardano.com/p/payment/467

خطاهای ارسال درخواست
API_INVALID

ایپیآی نامعتبر است.

API_NO_STATUS

ایپیآی هنوز تایید نشده است.

API_UNAPPROVED

ایپیآی غیرفعال است.

AMOUNT_DEFICIENT

مبلغ وارد شده صحیح نیست یا کمتر از  ۱۰۰تومان است.

IP_BANNED

آیپی پرداخت کننده به دلیل ارسال درخواست زیاد محدود شده است.

مرحله دوم :صحتسنجی پرداخت
پس از هدایت به صفحه پرداخت بانک و انجام عملیات (پرداخت یا انصراف) ،کاربر به صفحهی صحتسنجی پرداخت هدایت
میشود که با توجه به دادههای بازگشتی از سوی بانک صحت پرداخت انجام شده بررسی شده و نتیجه نمایش داده میشود.
همچنین بررسی پرداخت با شماره سفارش و مبلغ پرداختی از طریق پیوند زیر با متد  GETقابل انجام است.
http://pardano.com/p/mobileverify/467?au=467&amount=100
(در این آدرس ،عدد  467شماره سفارش و  ۱۰۰مبلغ پرداخت شده میباشد که برای تایید پرداخت ضروری هستند).

IP_INCORRECT

آی پی کاربر پرداخت کننده مطابق سفارش دهنده نمیباشد.

ALREADY_PAID

پرداخت قبال انجام شده است.

PAYMENT_EXPIRED

پرداخت به علت عدم پرداخت در زمان مقرر منقضی شده است.

ORDER_INVALID

شماره سفارش نامعتبر است.

PAYMENT_CANCELED

کاربر از انجام تراکنش منصرف شده است.

PAYMENT_SUCCESS

تراکنش با موفقیت انجام شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت تجارت الکترونیک میهن ویژن محفوظ می باشد.

