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 درگاه اعتباری قسطا سرویس وب راهنمای
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 1.01ه نسخ 

1400 دی



 

 مقدمه

مکان اتوانید جاد کرده است که به کمک آن میایی درگاه پرداختگ« پین»پیر یاپرداختبا همکاری قسطا 

چند   به کمک  سایتتان و صرفاًاستفاده شده در وب  بان و فریمورکز  قل ازخرید اقساطی از فروشگاهتان را مست

API    پیاده سازی نمایید.ساده 

گاه  فروشکه  ر صورتیدباشد.  ت شما میسایبر روی وب  اعتباری قسطاگاه  زی درمع پیاده ساجا  راهنمای  ندساین  

ا  ر ووکامرس افزونه  توانید  استفاده از این راهنما می، به جای  نوشته شدهس فروشگاهی ووکامر  ستمسیشما با 

 نصب کنید:  زیر دریافت وه نشانی  ایت قسطا بساز وب

https://ghesta.ir/developers 

 

گ  پین در پی جاد توکن(ای<-درگاه پرداخت)قسمت  از این راهنما الزم است که از پنل خودده استفاقبل از 

 :را دریافت کنید  خودسایت/اپلیکیشن  بومخصوص   توکن

 

 را دنبال کنید:زیر  ل  مراح  تید،هسدرگاه ه استفاده از راهنما برای پیاده سازی اختصاصی  چنانچه مایل ب

 

 

 

 

 

 



 ساخت پرداخت .1

  دلی تو کتای یشما کد یمتد برا  نیا  ی. فراخواندیکن جادیکد پرداخت ا کیهر پرداخت  یبرا ابتدا با این متد

  دای“کد پرداخت” به آن اختصاص پ  کی شودیکه توسط شما ساخته م  یزبان ساده تر، هر پرداخت  به  .کندیم

همه   یبرا  ستیبایم شما  .دیینمایم  تیو درگاه هدا تیاحراز هو  ندیرا به فرا  کاربر  که شما با همان کد،  کندیم

 .میکنیم  ییکد، پرداخت شما را شناسا  نی. ما با ادییبفرما  رهیها کد را سمت خود ذخپرداخت

[GET]   https://api.payping.ir/v2/pay 

 Headers: 

application/json Accept: 

application/json Content-Type: 

bearer [Your Token] Authorization:  

 

 هاورودی ❖

payerName نام و نام خانوادگی پرداخت کننده 

payerIndentity شماره موبایل پرداخت کننده 

amount مبلغ کل سفارش به ریال  

returnURL   آدرسURL شودبازگشتی که کاربر پس از پرداخت به آن هدایت می 

description )توضیح پرداخت )اختیاری 

clientRefId  ت در دیتابیس شمابه شناسایی پرداخیک رشته یکتا برای کمک 

 

 )پاسخ سرویس(  هاخروجی ❖

code کنیدکد پرداخت که با کمک آن کاربر را به درگاه پرداخت هدایت می 

 

  صورتنیا از  ریر غاشد. دب  SSL بستر  یشما بر رو تیسا  ستیبایاز پرداخت ناموفق، حتما م یریجهت جلوگ

و   ودشیکننده ظاهر مپرداخت مرورگر یبر رو  یتیامن یخطا  ند”،یفرآ لی“تکم  نهیگز یبر رو کیکل پس از

 .مراه باشده  httpsشما با پروتکل   تیحتما آدرس بازگشت سا دیبا  نیبنابرا.  دتراکنش ناموفق خواهد ش

 

https://api.payping.ir/v2/pay


 و پرداخت فرآیند احراز هویتاربر به کهدایت  .2

 در ریرا بصورت ز دیکردها افتیکه در مرحله قبل در یو درگاه بانک، کد تیاحراز هو ندیورود به فرا یبرا

URL یتهدا  ریبه آدرس ز  را و کاربر  دیکن (Redirect )کنید. 

http://payping.ir/installment/{CODE}?type=ghesta 

 

 :شدآدرس به این شکل خواهدست،  ا  82a4f72مرحله قبل  طور مثال اگر کد دریافت شده در ب

http://payping.ir/installment/82a4f72?type=ghesta 

 

 پرداختو تکمیل فرآیند   درگاه بانکیاز برگشت  .3

اطالعات پرداخت به  ،یپرداخت نقدشیسطا و پرداخت مبلغ پسط قپرداخت کننده تو تیپس از احراز هو

 ریدر مرحله اول ساخت پرداخت مشخص شده است در بدنه درخواست بصورت ز که returnURLس آدر

 :شودیفرستاده م

curl --location --request POST 'returnUrl' 

'header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded-- 

'=data-urlencode 'code-- 

'=data-urlencode 'refid-- 

'=data-urlencode 'clientrefid-- 

'=data-urlencode 'cardnumber-- 

'=data-urlencode 'cardhashpan-- 

 

ست  ا  یست و مقدارا  نگیپیشماره پرداخت” تراکنش در پ“  د،یکنیم افتیمرحله در  نیدر ا  که refidقدار  م

سمت سرور خود در قسمت   ستیبایم شما  .آن استفاده کردباید از   Verify   متد پرداخت در دییأت  یکه برا

returnUrl    از نوع  متدیpost   را در  شده اطالعات پرداخت که در مرحله اول ذکرشامل  body دیقرار ده .

 .گرداندیپست، اطالعات پرداخت را به شما برم یدر باد  زین  نگیپیپ

http://payping.ir/installment/82a4f72?type=ghesta


 تأیید پرداخت .4

 ، پرداخت را تأیید کنید:متد زیربا استفاده از  

ه  ود، پرداخت باطل شد نش  یپس از پرداخت فراخوان  قهیدق 15متد تا     نیا  که یورتدر ص  دیته باشدر نظر داش

 .باز خواهد گشت  کنندهپرداخت ابو مبلغ به حس

[POST]   https://api.payping.ir/v2/pay/verify 

 Headers: 

application/json Accept: 

application/json Content-Type: 

bearer [Your Token] Authorization:  

 

 هاورودی ❖

amount مبلغ کل سفارش به ریال  

refid که در مرحله قبل دریافت کردید  شماره پرداخت 

 

 )پاسخ سرویس(  هاخروجی ❖

amount مبلغ کل سفارش به ریال  

cardNumber   ماسک شدهشماره کارت 

cardHashPan   هش شدهشماره کارت 

 

 ت.تأیید پرداخت اسدریافت کردید، به منزله  200پاسخ اگر 

 

  یشتر م  یاعتبار  دیخر  اتیشود و عمل  یداده م  یشترست شده به مفوق، اعتبار درخوا  ندیپس از اتمام کامل فرا

 . دیگردخواهد  هیتسو  رندهیذقسطا با پ  قیاز طر  یشده مشتر  یداریخر  یکل فاکتور کاال  مبلغ  سد وریم انیبه پا

https://api.payping.ir/v2/pay

