به نام خدا
سامانه پرداخت یاری شاناکو
 Apiاتصال به درگاه و پرداخت
با سالم و تقدیم احترام
بزای پزداخت ٍ اتصال بِ درگاُ اس طزیق سایت پزداخت یاری ضاًاکَ بِ صَرت سیز عول کٌیذ
-1ارسال اطالعات درخَاستی بِ ٍب سزٍیس ضاًاکَ
 -2دریافت لیٌک پزداخت
 -3دریافت ًتیجِ تزاکٌص بِ سایت ٍ صفحِ هَرد ًظزتاى
 -4ارسال تاییذیِ صحت اًجام تزاکٌص بِ سایت ضاًاکَ

 -1ارسال اطالعات درخواستی به وب سرویس شاناکو
آدرس ٍب سزٍیس :

http://shanapay.ir/pnaApi.ashx/Token
{
"Terminal": "01932135",
"MerchantID": "01913767",
"Data": "",
"Mobile": "",
"SwitchAmount": 10000,
"FaktorCode": "123456",
"ValueAdded": false,
""URL": "http://shanapay.ir/callback.aspx
}

در هتي  jsonباال :
ضوارُ تزهیٌالی کِ اس سایت ضاًاکَ دریافت کزدُ ایذ=Terminal
ضٌاسِ پذیزًذگی کِ اس سایت ضاًاکَ دریافت کزدُ ایذ=MerchantID
اطالعات اختیاری کِ هایلیذ در باًک ضاًاکَ ثبت ضَد=Data
ضوارُ تلفي هطتزی – ایي فیلذ اختیاری هیباضذ=Mobile
هبلغ عذدی کِ بایذ پزداخت ضَد=SwitchAmount
ضوارُ فاکتَر در سیستن هطتزی کِ پس اس پایاى تزاکٌص بِ ضوا بزگطت دادُ خَاّذ ضذ=FaktorCode
اگز هایل بِ هبلغ هَرد ًظز ضوا  9درصذ ارسش افشٍدُ اضافِ ضَد ایي گشیٌِ را فعال ًواییذ=ValueAdded
آدرس صفحِ ای کِ اطالعات پس اس پایاى تزاکٌص بِ آى صفحِ پست خَاّذ ضذ=URL

 -2در یافت لینک پرداخت :
اگز هزحلِ یک بِ خَبی اًجام ضَد ًتیجِ بِ صَرت هتي jsonبزایتاى ارسال خَاّذ ضذ کِ حاٍی یک لیٌک پزداخت هیباضذ ٍ
ضوا هیبایذ بِ لیٌک هَرد ًظز ریذایزک ًواییذ ٍ هطتزی بِ درگاُ اًتقال دادُ خَاّذ ضَد ٍ عولیات پزداخت اًجام هیطَد.
ًوًَِ هَفق ٍ ًاهَفق بَدى درخَاست پزداخت بِ ضزح سیز است.
{
"status": "Error",
"code": 1,
",ضزح خطا" "message":
}
یا
{
"status": "Ok",
"token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"url": "http://shanapay.ir/pay.aspx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
}
 -3دریافت نتیجه تراکنش به سایت و صفحه مورد نظرتان
پس اس پزداخت هبلغ هَرد ًظز ًتیجِ تزاکٌص بِ صفحِ ای کِ در ابتذا بزای ٍب سزٍیس ارسال کزدُ ایذ پست خَاّذ ضذ.
آیتوْای پست بِ ضزح سیز هیباضذ.
هقذار تَکٌی کِ در هزحلِ یک دریافت کزدُ ایذ= token
 OKوضعیت پزداخت در صورت موفق بودن = State
شماره ترمینال= ResNum
کد پیگیزی تزاکنش در صورت موفق بودن= RefNum
شناسو پذیزنده= MID
شماره کارت ماسک شده مشتزی= CardMaskPan
کد ثبت شاناکو= goodReferenceId
داده اختیاری در مزحلو یک= merchantData

 -4ارسال تاییدیه صحت انجام تراکنش به سایت شاناکو
بزای ایٌکِ صحت تزاکٌص در درگاُ پزداخت ٍ سایت ضاًاکَ ثبت ضَد هیبایست هزاحل سیز را اًجام دّیذ.
 RefNum ٍ goodReferenceIdدریافتی اس درگاُ را در  jsonجایگذاری ٍ ارسال ًواییذ ٍ ًتیجِ بِ صَرت  jsonبزایتاى
ارسال خَاّذ ضذ.
http://shanapay.ir/pnaApi.ashx/Verify
{
"goodReferenceId": "xxxx",
"RefNum": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyy",
}

ًتیجِ پزداخت بِ صَرت  jsonبزایتاى ارسال خَاّذ ضذ.
{
"status": "Ok",
"code": 0,
",پزداخت با هَفقیت اًجام ضذُ است" "message":
}
* تَجِ داضتِ باضذ تا سهاًی کِ لیٌک باال فزاخَاًی ًطَد پزداخت بِ درستی اًجام ًخَاّذ ضذ ٍ حتی پس اس کسز ٍجِ اس حساب
هطتزی بِ هطتزی عَدت دادُ خَاّذ ضذ.
*در صَرت تکزار هجذد ٍ فزاخَاًی هجذد لیٌک پیام خطا دریافت خَاّیذ کزد.

