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 رگاه پرداخت د
 تعریف

 !خدمات یادریافت کاال آنالین، به ازای صورت یعنی پرداخت پول ب، پرداخت اینترنتی

در  یمال یهااست که امکان تراکنش یستمیس IPG ای( Internet Payment Gateway) ینترنتیدرگاه پرداخت ا
 ، فروشگاهبه بانک یتوانند بدون مراجعه حضور یمپرداخت کننده، که  یمعن نیکند. به ایرا فراهم م نترنتیبستر ا

 انجام دهد. شماره کارت و رمز پویابا را  پرداخت اینترنتی ،یدستور  یاستفاده از کارت به کارت و کدها ای

 بعد از انجام مراحل ثبت نام  

 وکارکسب و احراز رای بررسیب ماکارشناسان  ،ثبت در مجموعه رایان پیو  آپلود مدارک، بعد از ارسال اطالعات
پرداخت به ایمیل یادداشت شده در زمان ثبت نام ارسال اطالعات درگاه  تماس خواهند گرفت و بعد از تایید

 .شودمی

 ایمیل دریافتی از مجموعه
 موارد موجود در ایمیل

 افزونه ووکامرس برای استفاده از درگاه پرداخت وردپرس رایان پی  .1
 اطالعات درگاه پرداخت برای پیاده سازی در سایت  .2
 اطالعات مربوط به پنل مدیریت .3
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 اطالعات درگاه افتینحوه در 
  .شودکه موقع ثبت نام وارد کرده اید( ارسال می) ایمیلی  اطالعات درگاه پرداخت از طریق ایمیل

 باشد دهید ارسال اطالعات حساب میعد از دریافت این ایمیل اولین کاری که انجام میب

 نکته :

 اطالعات حساب حتما باید به نام فردی باشد که مدارک شناسایی ارسال کرده است.  
 اطالعات حساب مشترک ارسال نفرمایید. 
  شماره شبا خود را چک کنید تا صحیح باشد تعداد ارقام شماره شبا بعد از حرفIR ،24 رقم است.  
 نیستشود و جایی قابل رویت اطالعات حساب از طریق همکاران ما برای شما ثبت می. 
 در صورتی که تمایل به تغییر اطالعات حساب دارید حتما با پشتیبانی هماهنگ کنید.  
 فقط امکان پذیر است ی رایان پیاز طریق پشتیبانپنل مدیریت رایان پی، رمز و پسورد  امکان تغییر. 
 اطالعات مربوط به درگاه پرداخت خود را در اختیار شخص دیگه ای قرار ، در جهت حفظ امنیت

 .ندهید

 در وردپرس نحوه استفاده از درگاه پرداخت
از طریق لینک ارسالی در ایمیل ل شده است را اهمراه اطالعات درگاه برای شما ارسافزونه ووکامرس که به 

 دانلود کنیدخود 

 

https://rayanpay.com/


 درگاه پرداخت رایان پی صفحه  4

 

 
 العات درگاه پرداخت را در بخش تنظیمات سایت خود قرار بدهیدسپس اط

 

 .دییدرگاه پرداخت خود را فعال نما دیتوان یشما م نه،یگز نیزدن ا کی: با ت یرفعالساز یغ/یفعالساز 

 .شود یداده م شیبه کاربر نما دیخر ی: عنوان درگاه که ط درگاه عنوان

 .داده خواهد شد شیدرگاه نما یپرداخت برا اتیعلم یکه در ط یحاتی: توض درگاه حاتیتوض

شده شما ارسال  یبرا لیمیا قی: پس از ثبت درگاه، از طر یمشتر  شناسه، یعبور مشتر  رمزی، مشتر  کد
 .است

 .دیده شیبعد از پرداخت موفق به کاربر نما دیخواهیکه م یامی: متن پ پرداخت موفق امیپ

 .دیده شیبعد از پرداخت ناموفق به کاربر نما دیخواهیکه م یامی: متن پ پرداخت ناموفق امیپ
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 : تیسا یرو بر پرداخت درگاه نمونه

 
  زیر را مطالعه کنید افزونه و مراحل آن مقالهنحوه نصب طالعات بیشتر درباره ابرای دریافت: 

 ووکامرس نصب آموزش 
 ووکامرس یبرا یپ انیرا افزونه ماتیتنظ و نصب آموزش 

 

 امکانات درگاه پرداخت
 تراکنش هاپنل مدیریت 

های موفق،ناموفق انجام شده از طریق درگاه توانید تمام تراکنش، شما میرایان پی از طریق پنل مدیریت
 را مشاهده نمایید.خود پرداخت 

 

 نحوه استفاده از پنل مدیریت
  شده است.برای شما به همراه اطالعات درگاه پرداخت ایمیل اسم عبور و کلمه عبور 

 .وارد شوید http://merchant.rayanpay.comبرای مراجعه به پنل مدیریت به آدرس 

 نمایید.خود را وارد اسم عبور و کلمه عبور سپس  

و در  دیکن یخود کپ لیمیاز اشتباه وارد کردن اسم عبور و کلمه عبور بهتر است آن ها را از ا یر یجلوگ یبرا
 .دیقرار ده ریمحل مورد نظر مانند شکل ز 

https://rayanpay.com/
https://rayanpay.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3/
https://rayanpay.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
http://merchant.rayanpay.com/
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 کنید زیر مشاهده میتصوی شوید که در بعد از وارد کردن اسم عبور و کلمه عبور وارد پنل مدیریت خود می

 
  .شده استانتخاب اید، کردهثبت نام وارد فرم نوع پلتفرم فروش شما که در از کاربری نام 

  است.قابل تغییر  با هماهنگی مجموعه در موارد خاص کابرینام 

  

 بخش های  مختلف پنل ادمین و روش استفاده از آن ها

 داشبورد
 ها تراکنش .1

  .شودنمایش داده میساعت و وضعیت پرداخت ، فکیک روزاین بخش به ت شما در تراکنش هاتمام 

 : بینیدهایی که در این بخش میعنوان

 شناسه تراکنش 

چرا که  ،توانید یک پرداختی را پیدا کنیدمی آنشما بر اساس  یکتا برای هر تراکنش است،رقمی  5یک کد 
 .است ساناین کد با شماره رسید مشتری یک

https://rayanpay.com/
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 وضعیت پرداخت 

 به شرح زیر است :وضعیت پرداخت از طرف مشتری  نشان دهنده

 موفق

بعد کسر  و مشتری مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده است، آیکون سبز رنگ و یعنی تراکنش موفق بوده 
  گردد.میواریز  تعیین شدهبه حساب رایان پی بصورت روازنه کارمزد 

 ناموفق

 است و مشتری از پرداخت هزینه انصراف داده است.آیکون قرمز و یعنی تراکنش موفق نبوده 

 در انتظار ارسال به بانک 

 15بعد از  یاآیکون نارنجی و یعنی تراکنش ناموفقی که مشتری مراحل پرداخت خود را کامل انجام نداده 
 .خارج شده استدقیقه از صفحه پرداخت 

 نکته:

  با پشتیبانی  شد، حتمادر صورتی که غیر از این موارد، مورد دیگری در وضعیت پرداخت مشاهده
 .هماهنگ کنید

  امکان پذیر استمشخص شدن وضعیت پرداخت یک مشتری فقط از طریق رسید پرداخت آن. 

 

 لیست تسویه ها ) این بخش در برنامه های آتی قرار دارد( .2

 .و تاریخ تسویه مشاهده کنیدهای هر روز بر اساس مبلغ شما به تفکیک مبالغ تسویه در این بخش قرار است

 لینک های فروش  .3

های ر از سایت در بخشغیه ، اگر شما بپرداخت دریافت کرده اند فعال استاین بخش برای کسانی که لینک 
توانید لینک پرداخت دریافت کنید که در نتیجه این بخش می، کنیدتاگرام هم فعالیت مینسدیگری مانند ای
 .می گرددبرای شما فعال 

 نکته 

 شودفعال نبودن این بخش به درگاه پرداخت مربوط نمی.  
  و  عال شده استما ف همت مجموعساز  پرداخت شما در واقع درگاهبعد از ارسال اطالعات درگاه

 .استفاده کنیدتوانید از آن می
 ووکامرس،  باید این کار را از بخش ،غیر فعال کنیددر سایت  خواهید درگاه خود رااگر به هر دلیلی می

  نمایید.غیر فعال درگاه پرداخت رایان پی را پرداخت، تب پیکیربندی، 

https://rayanpay.com/
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 جستجو در پنل
ها را بر اساس شماره تراکنش و تاریخ ها و تراکنشتوانید مشتریمی ل مدیریت رایان پی،با وارد شدن به پن

 .تراکنش جستجو کنید

 نحوه جستجو
 بر روی عالمت نشان داده شده کلیک کنید 

 
 .شودزیر برای شما نمایش داده می تصویر

 نمایید.توانید تراکنش مورد نظر خود را جستجو حال می

 

جستجو با شماره رسید مشتری است که با یادداشت شماره رسید و کلیک بر این بخش برای  .1
 را مشاهده خواهید کرد. تراکنش مربوطهپرداخت  وضعیت، روی عالمت جستجو

 .توانید شروع تاریخ جستجو تراکنش خود را وارد کنیددر این بخش شما می .2

  .پایان تاریخ جستجو تراکنش خود را وارد کنیدتوانید در این بخش شما می .3

https://rayanpay.com/
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دیتای مورد نظر شما  ذره بین، های جستجو با زدن بر روی این عالمتبعد از تکمیل کردن کادر .4
  شود.و نمایش داده می را جستجو

ارائه خروجی از جستجو با کلیک بر روی این بخش به شما یک خروجی اکسل  دریافت ایبر .5
 شود.می

 

 متا دیتا
 نیتا ا دیر یرا بصورت متا در نظر بگ یاطالعات دیتوانیم ،یپ انیدرگاه پرداخت را سیدر زمان استفاده از سرو

 نمایش داده شود.شما  نیاطالعات در پنل ادم

 انیرا یتیر یدر پنل مدو...  ،سشماره تما دار،یمانند نام خر  یاطالعاتنیاز به عالوه بر اطالعات تراکنش،  شما
سفارش  بیشتر در مورد اطالعات ، امکان مشاهدهمتا دیتا به رایان پیطریق از  ارسال اطالعاتدارید، با  یپ

 داشت.خواهید دهنده را 

  :دیارسال اطالعات بصورت متا استفاده کن یاز آن برا دیتوان یکه م ییرهاییمتغ

{ 

"CustomerDescription":"Masoud", 

"CustomerFullName":"bahador aradaran", 

"CustomerMobileNo":"0912…50", 

"ProductName":"product108", 

"PaymentLinkUrl":"https://rayanpay.com", 

"Description":"buy " 

{ 

https://rayanpay.com/
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 پرداخت درگاهکارمزد 
  ثبت نام و دریافت آن رایگان است.کنیدپرداخت هزینه ای را پرداخت نمی درگاهشما بابت دریافت ، 
  شود و کامال بعد از دریافت اطالعات درگاه پرداخت کارمزدی از شما دریافت نمیهفته  دوبه مدت

 .رایگان است
  تومان به عنوان کارمزد کسر  6000% تا سقف 1بابت هر تراکنش موفق شما بعد از دوهفته اول

 (تومان است  6000کنید واقع بیشترین مبلغی که شما به عنوان کارمزد پرداخت می )در. شودمی
  هزار  6000 کارمزد ثابت ،هزار تومان 600بیش از  کارمزد و درصد 1تومان،  600.000تا  1000از مبالغ

 شود.کسر میدر زمان تسویه تومان 

 نکته

  میلیون تومان است 50 درگاه پرداخت برای هر کارتسقف استفاده از. 
 امکان پرداخت کارمزد شودکسر کارمزد در حال حاضر از مبلغی است که به حساب شما واریز می ،

 اضافه خواهد شد. در آینده مشتریتوسط 
 موجود در پنل مدیریت حتما با پشتیبانی مجموعه  در صورت مشاهده مغایرت بین رقم تسویه و رقم

 تماس بگیرید.

 

 تسویه رایان پی 
 روزانه مراجعه کنید. تسویهبرای دیدن جدول زمان بندی تسویه خودکار روزانه به سایت رایان پی و بخش 

 

 پشتیبانی
 .شودانجام می 17-9پشتبانی در مجموعه رایان پی در ساعات اداری از ساعات 

 

 راه های ارتباطی 

 88627369 تلفن :

 09022233108 واتساپ:

 info@rayanpay.com  ایمیل:

 

 

 

https://rayanpay.com/
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https://rayanpay.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87

