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 ینک پرداخت ل
 تعریف:                  

که سایت ندارند  وکاری استصاحبان کسبرای فت اینترنتی مبلغ از مشتریان بلینک پرداخت، یک سرویس دریا
دهد تا در کنار سایر وکار این امکان را میاین سرویس به صاحبان کسب خواهند سایت داشته باشند.و یا نمی

  دریافت کنند. از طریق درگاه پرداخت ، مبلغ دریافتی خود را به صورت آنالینهزینه های دریافتروش

  م انجام مراحل ثبت نابعد از 
ارسال اطالعات به صورت کامل و ثبت در مجموعه رایان پی از طرف پشتیبان با شما تماس گرفته  ثبت نام و بعد از

  گردد.میداشت شده در زمان ثبت نام ارسال اطالعات لینک پرداخت به ایمیل یاشود و می

 نحوه دریافت اطالعات لینک
 .شود( ارسال میاید ارائه داده)ایمیلی که موقع ثبت نام  یللینک پرداخت از طریق ایماطالعات پنل کاربری و 

 نمونه :

 
 نکته :

  البته فقط در موارد خاصاز طریق پشتیبان فقط امکان پذیر است  نام عبور و کلمه عبورامکان تغییر  
 به لینک پرداخت خود را در اختیار شخص دیگه ای قرار ندهید  بوطاطالعات مر 
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 پرداخت نحوه استفاده از لینک
 توانید در اختیار مشتریان خود قرار دهید.میرا  محصول لینک پرداختکلی، به دو روش 

  فرستادن لینک پرداخت به صورت شخصی برای مشتری 
  جموعه خود یا در انتهای هر محصولدر بیوگرافی م محصول لینکقرار دادن  

 نکته:

  در مجموعه ثبت نام شده است و شما لینک پرداخت که برای شما ارسال شده فقط برای استفاده
 توانید از آن برای مجموعه یا بخش های دیگر کاری خود استفاده کنید.نمی

  دریافت یک لینک  درخواستمجدد در صورت تغییر نام مجموعه و یا ایجاد یک مجموعه جدید باید
 جدید را ثبت کنید.

 

 حوه استفاده از پنل مدیریتن
 ارسال شده است.یل ایم بصورت به همراه لینک پرداخت و پسورد برای شمانام کاربری 

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

ها مه عبور بهتر است آنبرای جلوگیری از اشتباه وارد کردن اسم و کل  .و پسورد خود را وارد کنید نام کاربریسپس  
 .ورد نظر مانند شکل زیر قرار دهیدرا از ایمیل خود کپی کنید و در محل م

 

 
 

 

http://merchant.rayanpay.com/
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 .شویدمی خودوارد پنل مدیریت مانند تصویر زیر، بعد از وارد کردن اسم عبور و کلمه عبور 

 
 . استشده کنید انتخابنام کاربری شما از نوع پلتفرم فروش شما که در زمان ثبت نام وارد می

 باشد.قابل تغییر می هماهنگی مجموعه در موارد خاص، نام کابری قابل تغییر نیست 

 

 و روش استفاده از آن ها مدیریتبخش های  مختلف پنل 
 داشبورد

 .کنیدهای زیر را داخل داشبورد مشاهده میعنوانمدیریت  بعد از ورود به پنل

 صفحه اصلی 
  تراکنش ها 
 لیست تسویه ها 
 محصول مدیریت 

o  تنظیمات محصوالت 
o  لیست محصوالت 

 

 صفحه اصلی : خش اولب
که دهد ارائه میها کنید صفحه اصلی است که به شما گزارش کلی از تراکنشابتدایی که مشاهده می نمای

  .بخش اصلی است 4شامل 
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 . پروفایل1

 بینید حه زیر را میصفبا کلیک کردن روی آن دهد که اسم فروشگاه شما به همراه لوگو را نمایش می

 

 قرار دهید.لوگو فروشگاه خود را  (1
  .شودشناسه فروشگاه برای شما نمایش داده می (2
 .توانید از حساب کاربری خود خارج شویدمی (3

 

 

 

 

 

 . کیف پول2

 کیف پول فروشگاه شما مجموع واریزی های تسویه نشده را به شما نمایش میدهد

 نموداری از مبلغ کل فروش شما . 3

 اری از تعداد فروش شما نمود .4
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 هاتراکنش:  بخش دوم
  نمایید. ها رو به تفکیک موفق یا ناموفق و بر اساس روز مشاهدهتوانید تراکنشدر این بخش شما می

 شناسه تراکنش

 

 کی دیتوانیکد م نیکه شما بر اساس ا کتای یرقم ۵کد  کی
 یکی یر مشت دیکد با شماره رس نیچرا که ا دیکن دایتراکنش را پ

 .است

شما  یرا برا زیر ریپرداخت مانند تصو دیرس یمشتر  د،یاز خر بعد
 دیارسال خواهد کرد، با استفاده از اطالعات پرداخت و شماره رس

 دیرا خواه یپ انیرا تیریپنل مد قیاز طر یر یگیامکان پ ،یمشتر 
 داشت.

 

 

 وضعیت پرداخت 

 .طرف مشتری خود بشوید توانید متوجه وضعیت پرداخت ازدر این بخش شما می

 موفق

 .سر کارمزد به حساب شما واریز شودآیکون سبز رنگ و یعنی تراکنش موفق بوده و باید در تسویه بعد ک 

 ناموفق

 آیکون قرمز و یعنی تراکنش موفق نبوده 

 در انتظار ارسال به بانک 

 .کامل انجام نداده و خارج شده استآیکون نارنجی و یعنی تراکنش ناموفقی که مشتری مراحل پرداخت خود را 

 نکته:

 رایان پی با پشتیبانی دگری در وضعیت پرداخت مشاهده کردیدر صورتی که غیر از این موارد، مورد دی 
 .هماهنگ کنید 

 سید پرداخت آن ها امکان پذیر استمشخص شدن وضعیت پرداخت یک مشتری فقط از طریق ر. 
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 متا دیتا:

کنید تا از آن برای که شما در زمان پرداخت هزینه از مشتری خود دریافت می متادیتا اطالعات اضافی است
 شناسایی مشتری خود استفاده کنید.

 شود:در لینک پرداخت متا دیتایی که دریافت می

 نام پرداخت کننده 

  شماره موبایل 

 …. 

  درس، ایمیل و..که وجود دارد، مانند کدپستی، آایجاد محصول  سفارشی در زمان فیلدامکان اضافه کردن
 شوند.در بخش متادیتا نمایش داده می

  کنید که با کلیک بر روی آن اطالعاتی مانند فلش مشاهده می کای هر ردیف در تراکنش شما یابتد
  کنید.مشاهده میرا خود اضافه کرده باشید  محصولو هر دیتایی که در  شماره موبایل و نام واریز کننده

 مانند شکل زیر:

 ی این فلش برای دیدن اطالعات کلیک کنیدبر رو (1

 متادیتااطالعات قابل مشاهده  (2

 
 نکته 

  های فیلداگر اطالعاتی بیشتری برای انجام خرید و فروش خود احتیاج دارید با استفاده از ایجاد محصول
 .بخش اطالعات مشتری خود وارد کنیدمورد نیاز خود را در نمایش جزئیات در 
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 کنید:مشاهده میها تراکنشبخش عنوان هایی که در 

 .دهدزمان انجام تراکنش را به شما نمایش می زمان تراکنش:

 .دهدمبلغ واریز شده را به شما نمایش می مبلغ تراکنش:

   .دهدشود را نمایش میای که از طرف درگاه برای بانک ارسال میشناسه شناسه یکتا پرداخت:

  .دهدیشود را نمایش میطرف بانک به درگاه ارسال م ای که ازهسشنا شناسه یکتای بانک :

 )پرداخت شده توسط لینک ( و یا لینک سایت )پرداخت شده توسط درگاه نمایش دهنده سرویس نوع تراکنش:
 .باشد( می پرداخت

 
 .دهدهای انجام شده مجموعه شما را نمایش میتعداد تراکنش (1
  ها را دانلود نمایید.نشاز تراک توانید خروجی اکسلبا این بخش می (2
تر تراکنش مد نظر تا سریع را بر اساس نیاز خود فیلتر کنید هاتوانید بخشی از تراکنشبا این بخش می (3

 خود را جستجو نمایید. فیلتر براساس:

 

 شناسه تراکنش خود  .1
 نوع سرویس )لینک یا درگاه( .2
 شناسه یکتای بانک .3
 تاریخ و ساعت  .4
 وضعیت تراکنش .۵
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 هاتسویهلیست  بخش سوم :
بر اساس روز هایی که رایان پی برای شما انجام داده است را توانید لیست تسویهشما میها تسویهاز بخش 

 .مشاهده کنیدتسویه 

 
 تعداد تسویه های شما را نمایش میدهد  .1
 با این بخش شما میتوانید خروجی اکسل از تسویه ها دریافت کنید  .2

 مدیریت محصوالت بخش چهارم: 
 .دهدمیرا ارائه محصول  هر هایلینک پرداخت بر اساس ویژگیمحصول با این بخش به شما اجازه ایجاد 

 ایجاد محصول 
ایجاد  محصولتوانید به صورت نامحدود برای با استفاده از لینک اصلی، می مدیریت رایان پی با استفاده از پنل

 توضیحات و ....( نام، ند ) قیمت،های مورد نظر خود مانقابلیت ثابت کردن آیتم. کنید

 :نحوه استفاده 

 .از بخش داشبورد وارد قسمت مدیریت محصول شوید

  .شودنمایش داده می تظیمات محصوالت و لیست محصوالت شدن به بخش مدیریت محصول دو عنوان با وارد
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 تنظیمات محصوالت
 .شود در این بخش برای شما لینک اصلی نمایش داده می

  نکته 
 فعال کنیدغیراصلی را فعال یا توانید لینک شما می. 
 دنشوفعال میاید غیرکه ایجاد کرده محصوالتی هاییفعال کنید تمام لینکدر صورتی که لینک اصلی را غیر. 
 وجود دارد. یا مشتریکامزد لینک از شما  امکان تنظیم کردن کسر 

 
 .د لینک خود را کپی کنیدتوانیمی (مربعآیکون کپی ) با استفاده از این  
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 لیست محصوالت 
جدید ایجاد کنید و لینک  را محصول با جزئیات مد نظر دتوانید هر تعدادی که تمایل داشتیاز این بخش شما می

 .مربوط به آن را دریافت کنید

 برای ایجاد لینک جدید روی عالمت + بزنید 

 
 .شودکادر زیر برای شما نمایش داده می

 
 آن ثابت باشد وارد کنید هر بخشی را که میخواهید دیتای 

 .ها شوددر نهایت ایجاد محصول را بزنید تا لینک جدید شما وارد لیست محصول
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 تنظیم محصوالت
 .ه خود را غیر فعال و یا حذف کنیدتوانید لینک ساخته شدشما می

  گردد.برای این کار کافی است بر روی عالمت سه نقطه کنار نام محصول بزنید تا کادر زیر باز 

 
 پرداخت محصوللینک  کپی کردن .1
 به آن اضافه کنید  خود را ببینید و یا جزئیات بیشتریجزئیات لینک  .2
 لینک را غیر فعال کنید  .3
 لینک ساخته شده خود را حذف کنید  .4

 بیشتر جزئیاتنحوه اضافه کردن 
 .فحه زیر برای شما نمایش داده شودوی گزینه نمایش جزئیات محصول بزنید تا صر
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 شود:دسته تقسیم می 3جزئیات به  بخش

 .دارد ویرایشل جدید وارد شده و قابلیت وهمان اطالعاتی که در زمان ایجاد محص اطالعات محصول:

 لینک شما بر اساس تغییرات و جزئیاتی که وارد کردین  آدرس لینک :

 د.خود قرار بدهیحصول معکس برای لینک  ۵توانید حداکثر تا با کلیک بر روی عالمت + می ول:صتصاویر مح

 بخش اطالعات مشتری
توانید واقع اطالعاتی است که مشتری قبل از وصل شدن به درگاه پرداخت باید تکمیل کند شما می این بخش در

  نمایید.این موارد را حذف و یا اضافه کنید و یا پر کردن آن را اختیاری و یا اجباری 

 
 .فعال کنیدکدام از بخش ها را فعال یا غیر توانید هربا زدن روی عالمت آبی می 

 .دن آن را اجباری یا اختیاری کنیدتوانید تکمیل کربا عالمت زدن داخل مربع زیر هر عنوان می

برای فروشگاه  عنوان یا فیلد سفارشیتوانید یک در نهایت بر اساس نوع فعالیت مجموعه و دیتاهای مورد نیاز می
 .ایجاد کنیدخود 

  نکته 

  .توانید به لیست اضافه کنیدمی یا فیلد سفارشی عنوان ۵فقط 
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 لینک جدید برای محصوالتنحوه ایجاد 
 روی عالمت + پایین صفحه بزنید. 
 توضیحات مد نظر خود را وارد کنیدو  نام. 
  جدید شما ثبت شود فیلدروی ایجاد فیلد سفارشی کلیک کنید تا. 

 
  ویرایش کنید.و آن را  مداد کلیک کنیددارد روی عالمت  ویرایش ایجاد شده احتیاج به لینکدر صورتی که 
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 یک نمونه محصول ایجاد شده

 
  برای این محصول یک عکس در نظر گرفته شده 
  قیمت ثابت وارد شده 
  و محصول دارای توضیحات است 

 

 قسمت اطالعات محصول مشتری
 .است ایل و آدرس اجباری تعیین شدهدر این قسمت بخش نام و موب
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 بیند:زیر را می فیلدهای فرم پرداختدر زمان پرداخت مشتری 

 
 نکته 

 ماندمحصول جدید در لیست محصوالت شما باقی می
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 کارمزد لینک پرداخت 
شما بابت دریافت لینک پرداخت هزینه ای را پرداخت نمیکنید فقط باید بابت هر تراکنش موفقی که با این لینک 

ت کنید که میتوانید از بخش تنظیمات محصول انتخاب کنید این مبلغ از شما یا مشتری کسر انجام میشود پرداخ
 شود.

 نکته

  میلیون ناموت است  ۵0سقف استفاده از لینک پرداخت 

  ناموت باشد کل مبلغ به عنوان کارمزد کسر میشود. ۵00اگر تراکنش شما کمتر از 

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

 پشتیبانی
 انجام میشود 17-9پشتیبانی در مجموعه رایان پی در ساعات اداری از ساعات 

 طی راه های ارتبا

  88627369 تلفن :

 09022233108 واتساپ:

  info@rayanpay.com ایمیل:

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

