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 -1پیشنیازها :
برای امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی باید موارد ذیل را داشته باشید :
 -1داشتن اکانت معتبر در موپوز ( باید با یک گوشی با نصب موپوز و گرفتن اکانت عضویت خود را
در سامانه موپوز تثبیت نماید تا شناسایی شود )
 -2ثبت درخواست استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی موپوز از طریق سایت  www.MoPos.irو
دریافت رمز مخصوص درگاه پرداخت اینترنتی موپوز مخصوص اکانت

 -2نحوه کار با درگاه پرداخت اینترنتی موپوز
درگاه پرداخت اینترنتی موپوز طی مراحل ذیل تراکنش خرید و دریافت تاییدیه انجام میشود :
 -1دریافت اطالعات خرید و تعیین مبلغ و نام خریدار و شرح خرید
 -2ارسال اطالعات دریافتی خریدار بصورت متد  Postبه سمت آدرس سایت موپوز :
https:// MoPos.ir/Payment.aspx
 -3ثبت اطالعات خرید در سامانه موپوز ( که بعد از این مرحله  ،اطالعات ثبتی از طریق گزارشات
اکانت موپوز قابل مشاهده و پیگیری است ) و ارسال خودکار سامانه به سمت بانک برای دریافت
مبلغ و تکمیل فرآیند خرید توسط بانک
 -4پس از تکمیل خرید توسط خریدار با اطالعات کارت شبکه شتاب کشوری از همه بانکهای معتبر
ایرانی و پرداخت مبلغ توسط رمز دوم کارت
 -5پس از تکمیل فرآیند خرید برگشت به صفحه فاکتور موپوز و نمایش نتیجه پرداخت
 -6با برگشت به سایت مبداء  ،دریافت نتیجه پرداخت توسط تابع  PayRepازطریق وب سرویس :
https://MoPos.ir/WebServiceMoPos.asmx

 -3نحوه ارسال اطالعات خریدار به سمت صفحه پرداخت موپوز
اطالعات خریدار با فیلدهای ذیل به سمت سایت موپوز به صورت متد  Postبه آدرس :
 https://MoPos.ir/Payment.aspxفرستاده میشود.
لیست فیلدهای ارسالی که باید بصورت متد  Postارسال گردد :
 : ID -1شماره اکانت
 : Res -2شماره پرداختی که برای سایت مبداء دارای ارزش است ( باید بدون تکرار باشد )
 : Amnt -3مبلغ پرداخت ( مبلغ باید باالی 10.000ریال باید باشد )
 : Nam -4نام پرداخت کننده ( بصورت دلخواه )
 : Dsc -5شرح پرداخت ( بصورت دلخواه )
 : RedirectURL -6مسیر و آدرس برگشت به سایت مبداء
تبصره  :درصورت خطای منطقی در ارسال اطالعات سامانه موپوز در صفحه نمایشی آنرا اعالم
خواهد کرد.
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 -4نحوه دریافت نتیجه خرید
بعد از تکمیل فرآیند خرید و نمایش فاکتور خرید و برگشت به آدرس مندرج در فیلد RedirectURL
ارسالی در متد  Postتوضیح داده شده فیلد  Resبصورت متد  getبه آن صفحه ارسال خواهد گردید
و صفحه سایت مبداء با دریافت فیلد  Resمی تواند با استفاده از طریق وب سرویس به آدرس :
https://MoPos.ir/WebServiceMoPos.asmx
و با استفاده از تابع  PayRepو ارسال پارامترهای ذیل :
 : ID -1شماره اکانت
 : Rmz -2رمز عبور مخصوص اکانت
 : Res -3شماره پرداخت مخصوص سایت مبداء
اطالعات پرداخت را با ساختار ذیل که قابل تعریف از خود وب سرویس می باشد را به ساختار ذیل
دریافت نماید :
 : Nam -1نام خریدار
 : Dsc -2شرح و بابت خرید
 : Ref -3رسید دیجیتالی بانک سامان
 : Amnt -4مبلغ پرداخت
 : Dat -5زمان پرداخت
 : Err -6شماره خطا ( درصورت صفر بودن یعنی هیچ خطایی صورت نگرفته و خرید بصورت کامل
و بدون ایراد انجام پذیرفته است )
 : ErrDsc -7شرح خطای خرید
 : DatTasvie -8تاریخ تسویه از سوی بانک مرکزی (که بین یک روز تا سه روز کاری ممکن است طول بکشد)
 : NoTasvie -9شماره پیگیری تسویه بانک مرکزی
 : IP -10شماره آی پی آدرس خریدار
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