 .۱انجام تراکنش خريد
فروشنده يا وبمستر خريدار را به نقطه ای ميرساند که آماده ی دريافت پول و نهايی کردن خريد می
باشد .در اين نقطه فروشنده يا وبمستر بايد خريدار را به صفحه ای اتصال دهد که فاکتور خريد صادر
شود و پس از اين که کاربر خريدار از وب سايت بر روی دکمه يا لينک خريد کليک نمايد برنامه نويس ،
وبمستر ،فروشنده ،موظف است اطلاعات زير را به آدرس زير پست نمايد :
نام پارمتر

نمونه مقدار

Amount

۰۲۲۲

CodeId

۵۴۴۵۵۴

ApiKey
RedirectUrl

ASAS-SAS5-554E-DSD5-DSD

توضيحات
جمع نهايی فاکتور (مقدار هزينه ای که قرار است از خريدار
دريافت شود)
نمونه کدی که فروشنده به آن نياز دارد  ،کد خريدار بوده
و اين عدد بايد منحصر به فرد باشد

 APIکه هنگام تاييد درگاه از بيگ پال دريافت
نموده ايد
آدرس بازگشتی هنگام اتمام عمليات توسط خريدار

http://yourdomin.com/test/test

(صفحه فرود بعد از انجام عمليات خريد )

همه ی موارد فوق بايد به صورت  Postبه آدرس زير ارسال شود
http://bigpal.net /Payment/ClientPay

پس از ارسال اين داده ها اعتبار درگاه و  Apiشما تاييد ميشود پس از تاييد کاربر خريدار به صفحه ی
بانک هدايت می شود و پس از وارد نمودن اطلاعات حساب و انجام عمليات پرداخت به بيگ پال منتقل
و صحت پرداخت خريدار تاييد می شود و سپس به به صفحه ای که در هنگام پست داده ها برای بيگ
پال ارسال شده هدايت می شود .
نکته  : ۱تمامی عمليات به صورت امن انجام شده و خريدار در برابر سرقت اطلاعات محفوظ می باشد .

نکته  :۰هنگام هدايت خريدار و پست اطلاعات صحت  IPو صحت دامنه بررسی شود در صورت هر گونه
تغيير در  IPو نام دامنه کاربر خريدار با خطا مواجه ميشود.

 .۲تاييد انجام تراکنش
کاربر پس از انجام خريد به صفحه ی که شما هنگام پست اطلاعات برای بيگ پال ارسال کرده ايد هدايت
می شود پس از رسيد به اين صفحه تراکنش انجام شده هنوز به صورت موقت می شود شما بايد تابع
زير در زبان برنامه نويسی خود صدا بزنيد که تراکنش شما موفق شود .
ApiKey,string CodeID,long

oktransaction(string

شما بايد تابع زير را که از  APIنوشته شده بيگ پال می باشد در زبان برنامه نويسی که استفاده می کنيد
را صدا بزنيد .پس از ارسال تابع فوق تراکنش شما تاييد می شود و به موجودی شما اضافه می شود .
نکته  : ۱خواهشمند است ضميمه و کدها که برای زبان های برنامه نويسی نوشته شده را دانلود نماييد
و از آن راهنمايی بگيريد
نکته  : ۰آدرس نمونه کدها و پلاگين های نوشته شده به صورت زير می باشد .

http://bigpal.net/home/csh

نکته  : ۳درصورت هر گونه بروز مشکل در پنل خود اقدام به ارسال تيکت نماييد تا در اسرع وقت
توسط تيم فنی بررسی و پاسخ داده شود .
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