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 مقدمه
 ، شاملپرداخت اینترنتی رایان پی را شرح می دهدنحوه اتصال به درگاه مستند پیش رو 

رویه های مورد نیاز جهت پیاده سازی، سرویس ها و پارامترهای مورد نیاز. سرویس ها با دو 
 پیاده سازی شده است. Restو  Soapپروتکل 

 محدوده
 شرح دقیق نحوره اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی رایان پی است.محدوده این مستند 

 واژگان فهرست
 شخصیت حقیقی یا حقوقی دارنده کسب و کار که محصولی را از طریق رنده : یپذ

 ئه می دهد.اینترنت ارا
 طریقس از یافت سرویا درید یشتاب كه قصد خر ی: شخص دارنده كارتها دارنده کارت 

 را دارد. یرنده ایپذ
 درگاه های پرداخت و  پذیرندهان یواسط م درگاه:  درگاه پرداخت اینترنتی رایان پی

 .بانکی است
  : یک پرداخت توسط دارنده کارت.، یات مالیك عملیتراكنش 

 نیازمندیهای سامانه جهت پیاده سازی
 ( کد درگاه پرداختMerchant Code کد یکتا و :)کاراکتری که رایان پی به هر  36

 پذیرنده اختصاص می دهد.
  ادرسIP نجی درخواست.پذیرنده : آدرس سرور پذیرنده جهت صحت س 

 ینحوه دسترس
برای دسترسی به سامانه دو راه وجود دارد که میتوانید از هر کدام بنا به ترجیح خود استفاده 

 نمایید:

 Soapسرویس  .1
 Restسرویس  .2
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 Soapسرویس  .1
 آدرس های مورد نیاز جهت دسترسی به سامانه : 

 آدرس توضیحات
/https://pms.rayanpay.com/pg/services سامانه WSDLآدرس 

webgate/wsdl 
آدرس ارجاع کاربران به درگاه پرداخت رایان 

 Authorityپی پس از دریافت 
https://pms.rayanpay.com/pg/startpay/
$Authority 

 ریان مورد نیاز جهت پیاده سازی پرداختج 
ا خدمات مورد یو انتخاب كاال  پذیرندهت یبا مراجعه به وب سایا دارنده کارت دار یخر .1

 .شودیاز، آماده پرداخت مبلغ فاكتور مین
 PaymentRequest متد یرا با فراخوان پرداخت درخواست اطالعات مورد نیاز پذیرنده .2

را  PaymentRequestن متد یرنده این زمان پذیدر ا کند. یم ارسال رایان پیبه 
 فراخوانی می نماید.

 PaymentRequestی متد پارامترهای ورود

وضعیت  نوع نام
 پارامتر

 توضیحات

MerchantID String رندهیپذ یاختصاص یكاراكتر  36كد  اجباری 
Amount Integer مبلغ تراکنش به ریال اجباری 

Description String اطالعات اضافه تراکنش با فرمت  غیراجباریJson دقت(
گردد در صورتی که اطالعات ارسالی با فرمت 

Json )نباشد درخواست رد می شود 
Email String با فرمت صحیح ایمیل آدرس ایمیل مشتری غیراجباری(

 ارسال گردد(
Mobile String با فرمت شماره موبایل مشتری غیراجباری(

09XXXXXXXXX) 
CallbackURL String مشتری پس از انجام ادرس صفحه بازگشت  اجباری

 تراکنش
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PaymentRequest( 

 'MerchantID'  => $MerchantID, 
 'Amount'   => $Amount, 
 'Description'  => $Description,  
 'Email'   => $Email,  
 'Mobile'   => $Mobile,  
 'CallbackURL'  => $CallbackURL); 
 

 PaymentRequestپارامترهای خروجی متد 

 توضیحات نوع نام
Status Integer )نتیجه درخواست)رجوع به جدول کدهای خطا 

Authority String  یمرجع درخواست، درصورت موفق بودن داراشناسه 
 .باشدیم ینصورت خالیر ایكاراكتر و در غ 36طول

 

 ین صورت عددیر ایدر غ 100ز بودن برابر یت آمیصورت موفقدر درخواست نتیجه 
جهت استفاده  Authorityموظف به نگهداری)ذخیره( شناسه رنده یپذ .باشدیم یمنف

 پرداخت است.در مراحل بعدی 

پذیرنده می بایست خریدار را به  PaymentRequestدر صورت موفقیت سرویس  .3
دریافتی در انتهای آدرس درگاه  Authority کند. Redirectدرگاه پرداخت رایان پی 

 رایان پی قرار می گیرد.

 آدرس توضیحات
 https://pms.rayanpay.com/pg/startpay/$Authority نمونه لینک ارجاع

 

قه فرصت دارد كه یدق 15مشتری حداکثر ، درگاه رایان پیاز زمان ارسال كاربر به 
 .شودیم یمنقض Authority نصورتیر ایات پرداخت خود را انجام دهد، در غیعمل

 قیرنده كه از طریت پذیكاربر را به سا رایان پی، پرداخت اتیان عملیبعد از پا .4
CallbackURL ند.گردامی  مشخص شده است باز 
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صفحه  به QueryStringرا به صورت  Statusو  Authorityپارامترهای رایان پی 
 ”OK“دارای دو مقدار ثابت  Status ( ارسال می کند.CallbackUrl) بازگشت مشتری

باشد تراکنش ناموفق و  ”NOK“پارامتر دارای مقدار درصورتی که این  است. ”NOK“و 
می باشد و تراکنش در وضعیت ن PaymentVerificationنیازی به فراخوانی متد 

ارسالی می  Authorityپذیرنده تراکنش معادل را با استفاده از  نهایی ناموفق قرار دارد.
 تواند بازیابی کند.

پذیرنده موظف ( Statusدر پارامتر  ”OK"در صورت موفق بودن تراکنش)دریافت پاسخ  .5
 را فراخوانی نماید. PaymentVerification جهت تکمیل تراکنش متداست 

 PaymentVerificationپارامترهای ورودی متد 

 توضیحات وضعیت پارامتر نوع نام
MerchantID String رندهیپذ یاختصاص یكاراكتر  36كد  اجباری 

Amount Integer تراکنش به ریالمبلغ  اجباری 
Authority String شناسه مرجع تراکنش اجباری 

 
PaymentVerification( 
 'MerchantID'   => $MerchantID,  
 'Authority'   => $Authority, 
 'Amount'   => $Amount  
); 

 

 PaymentVerificationپارامترهای خروجی متد 

 توضیحات نوع نام
Status Integer  درخواست)رجوع به جدول کدهای خطا(نتیجه 
RefID Integer  در صورتی که تراکنش موفق باشد، شماره تراکنش

 پرداخت شده بازگشت داده می شود
 

می تواند به مشتری سرویس خریداری شده را ارائه دهد که نکته: پذیرنده تنها زمانی 
 موفق باشد. PaymentVerificationپاسخ متد 
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  Restسرویس  .2
 آدرس های مورد نیاز جهت دسترسی به سامانه :

 متد آدرس توضیحات
https://pms.rayanpay.com/api/v2/ipg/pay سرویس درخواست پرداخت

mentrequest 
Post 
 

آدرس ارجاع کاربران به درگاه 
پرداخت رایان پی پس از 

 Authorityدریافت 

https://pms.rayanpay.com/pg/startpay/$A
uthority 

GET 

https://pms.rayanpay.com/api/v2/ipg/pay سرویس تایید پرداخت
mentVerification 

Post 

 

 جریان مورد نیاز جهت پیاده سازی پرداخت
ا خدمات مورد یو انتخاب كاال  پذیرندهت یبا مراجعه به وب سایا دارنده کارت دار یخر .1

 .شود یاز، آماده پرداخت مبلغ فاكتور مین

درخواست ریکوئست   bodyدر Json به صورت را  پرداخت اطالعات مورد نیاز پذیرنده
 .نماید می  postقرار داده و  پرداخت

Request Body: 
{  "merchantID": "string", 
  "amount": 0, 
  "description": "string", 
  "email": "string", 
  "mobile": "string", 
  "callbackURL": "string" } 

مشابه پارمترهای  دقیقا bodyی ورودی و خروجی در توضیحات: پارامتر ها
PaymentRequest  در سرویسSoap باشند. می 

 bodyخواهد بود و داخل   Http Status Code=OKپاسخ این سرویس همیشه  .2
 .اطالعات زیر می باشد
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Response Body: 
{   "status": 0,  "authority": "string" } 
 

ن صورت یر ایدر غ 100ز بودن برابر یت آمیدر صورت موفق (status)درخواستنتیجه 
جهت  Authorityموظف به نگهداری)ذخیره( شناسه رنده یپذ .باشدیم یمنف یعدد

 .استفاده در مراحل بعدی پرداخت است
 

، پذیرنده می بایست خریدار را به درگاه  درخواست پرداختدر صورت موفقیت سرویس  .3
دریافتی در انتهای آدرس درگاه رایان پی  Authority کند. Redirectپرداخت رایان پی 

 قرار می گیرد.

 دقیقه می باشد. Soap ،15دقیقا مشابه سرویس   Authority** زمان انقضای 

 قیرنده كه از طریت پذیكاربر را به سا رایان پی، پرداخت اتیان عملیبعد از پا .4
CallbackURL ند.گردامی  مشخص شده است باز 

 

صفحه  به QueryStringرا به صورت  Statusو  Authorityپارامترهای رایان پی 
 ”OK“دارای دو مقدار ثابت  Status ( ارسال می کند.CallbackUrlبازگشت مشتری )

باشد تراکنش ناموفق و  ”NOK“است. درصورتی که این پارامتر دارای مقدار  ”NOK“و 
نمی باشد و تراکنش در وضعیت نهایی   تایید پرداختارسال درخواست نیازی به 

ارسالی می تواند  Authorityناموفق قرار دارد. پذیرنده تراکنش معادل را با استفاده از 
 یابی کند.باز
 
 

( پذیرنده موظف Statusدر پارامتر  ”OK"در صورت موفق بودن تراکنش)دریافت پاسخ  .5
 bodyدر  تایید پرداختاست جهت تکمیل تراکنش، اطالعات مورد نیاز را برای سرویس 

 ارسال نماید. httppostبه صورت 

 مراجعه کنید.  Soapبرای توضیح پارمترها به بخش 
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Request Body: 
{ 
  "merchantID": "string", 
  "amount": 0, 
  "authority": "string" 
 } 
 
Response Body: 
{ 
  "status":0, 
  "refId":0 
} 

نکته: پذیرنده تنها زمانی می تواند به مشتری سرویس خریداری شده را ارائه دهد که پاسخ 
 باشد.موفق   statusو پارامتر   HttpStatusCode=Ok تایید پرداختسرویس

 یتیامن یهایازمندین
جهت امنیت ارتباط درگاه پرداخت  باشد. یمعتبر م ینامه هایگواه یدارا رایان پیت یسا 

( باشد.در SSL)رایان پی و پذیرنده توصیه میگردد سایت پذیرنده نیر دارای گواهینامه معتبر
 انجام می پذیرد. SSLاین صورت کل فرایند خرید در بستر 
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 خطاهاجدول کد 
 توضیحات کد

 عملیات با موفقیت انجام شده است 100
 .اطالعات ارسال شده ناقص است 1-
-2 IP ا یMerchant Code ستیح نیرنده صحیپذ. 
سر یشاپرك امكان پرداخت با رقم درخواست شده م یت هایبا توجه به محدود 3-

 .باشد ینم
 .افت نشدیدرخواست مورد نظر  11-
 .افت نشدین تراكنش یا یبرا یات مالیعملچ نوع یه 21-
 .باشد یتراكنش نا موفق م 22-
 .رقم تراكنش با رقم پرداخت شده مطابقت ندارد 33-
 .به متد مربوطه وجود ندارد یاجازه دسترس 40-
 .باشدیرمعتبر میغ AdditionalData اطالعات ارسال شده مربوط به 41-

 در انتظار پرداخت. 100-
 .است یخال یمشتر  بازگشتآدرس  101-
 .رخ داده است ییدر پرداخت خطا 102-
 .نادرست است دییپرداخت جهت تا تیوضع 103-
 .نشد افتی یبا شناسه ارسال یفروشگاه 104-
 اشتباه است مرجع تراکنششناسه  105-
 .پرداخت دییتا یخطا 106-
 صحیح نیست.پرداخت  تیوضع 107-
 .فعال است ریفروشگاه غ 109-
 .شناسه ارسال شده نامعتبر است 110-
 پرداخت با شناسه ارسالی یافت نشد. 111-
 .فرمت توضیحات اشتباه است 112-
 .اشتباه است لیفرمت موبا 113-

 


