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بالفاصله پس از ابالغ

جامعه هدف

بانکهای ارائه دهنده خدمات حساب ویژهی پرداختیاری
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الزامات ،ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداختت
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نگارنده
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_

_

_

_
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_
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 -1مقدمه
شرکتهای پرداختیار ،و نیاز به اعالم پروتکل

در راستای انجام عملیات تسویه شرکت شاپرک با پذیرندگان پشتیبانیشده
درخواستهای تسویه به بانکها و

بانکهای ارائه دهنده خدمات حساب ویژهی پرداختیاری ،جهت ارسال
ارتباطی بین شاپرک و 
دریافت پاسخ از آنها ،مستند حاضر تدوین شده است.

 -2اهداف
هدف از تدوین این سند ارائه روشی یکپارچه به منظور پیادهستازی وب سترویس متورد نیتاز جهتت انجتام عملیتات تستویه بتا
میباشد.
شرکتهای پرداختیار ،

پذیرندگان پشتیبانیشده

 -3کاربران
بانکهای ارائه دهنده خدمات حساب ویژهی پرداختیاری میباشند.
کاربران این سند ،

 -4تعاریف
 -1-4شرکت شاپرک
شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است که وظیفهی اتصال شرکتهای ارائته دهنتده ختدمات پرداختت بته ستامانههتای ملتی
پرداخت ،نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.

 -2-4شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت
شخصیت حقوقی است که در چارچوب مقررات بانک مرکزی ا.ا.ا .و براساس قرارداد منعقده با شرکت شتاپرک ،اقتدام بته ارائته
خدمات پرداخت الکترونیکی مینماید.
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 -3-4شرکت پرداختیار
شخص حقوقی است که در چارچوب مقررات بانک مرکزی ا.ا.ا .و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارائته دهنتده ختدمات
پرداختیار تراکنشهای حاصل از پرداختهای کارتی را دریافت کترده

پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت میکند.
و به شرکت شاپرک ارسال میکند.

 -5شرح
موارد استفاده از این وب سرویس به شرح زیر میباشد:
-

ارسال درخواستهای انتقال وجوه از حساب پرداختیار نزد بانک ،به حساب شاپرک( )10080نزد بانک مرکزی ا.ا.ا.

-

پیگیری درخواستهای انتقال وجوهی که توسط شرکت شاپرک به بانکهای ارائه دهنده خدمات حساب ویژهی
پرداختیاری ارسال شده است


-

دریافت صورتحساب از بانکهای ارائه دهنده خدمات حساب ویژهی پرداختیاری

 -1-5ساختار کلی سرویس ها
الزم است کلیه سرویسها به صورت  RESTFULارائه گردیده و فراخوانی آنها به صورت  POSTباشد .همچنین محتوا با فرمت
 JSONو در قالب  Request Bodyارسال میگردد و خروجی سرویسها نیز با فرمت  JSONدر  Response Bodyبازخواهتد
یباشند و با برقتراری ارتبتاط شتبکهای آدرس پایته
آدرسهای پیشنهادی ارائه شده به صورت نسبی ( )Relativeم 

گشت .همچنین
یگردد.
آدرسهای داده شده اضافه م 

مختص هر سرویس دهنده به ابتدای
الزم به ذکر است در این مستند مرجع اصلی پیادهسازی ،جداول بوده و نمونه  JSONهتای ارائته شتده صترفا جنبته اطالعتات
تکمیلی دارند.
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 -2-5سرویس ثبت درخواست انتقال
مسیر دسترسی:
/transfer/request

هدف از این سرویس امکان ثبت دستور انتقال از حسابی به حساب دیگر و با در نظر گرفتن تمامی شرایط قید شتده بته هنگتام
ثبت درخواست از جمله زمان اجرای انتقال ،نوع انتقال و غیره می باشد.
ورودی این سرویس آرایهای از  objectدرخواست انتقال ( )TransferRequestبوده و خروجی آن نیز به صورت آرایتهای از
 objectپاسخ به درخواستت انتقتال ( )TransferRequestRegistrationResponseمتیباشتد ،بته عبتارت دیگتر در پاستخ
سرویس به ازای هر درخواست ارائه شده یک و فقط یک  objectنتیجه/پاسخ به درخواست ارسال میگردد.
ساختار  objectدرخواست انتقال مطابق جدول زیر میباشد:
اجباری/
اختیاری

ردیف

نام فیلد

نام فارسی

نوع فیلد

1

sourceIban

شبای
حساب/سپرده مبدا

)String(26

2

transferType

نوع انتقال

Enum

3

transactionDate

تاریخ انتقال

)Timestamp(3

4

trackingNumber

شماره پیگیری

)String(64

5

referenceNumber

شناسه مرجع
تراکنش

)String(32

O

6

amount

مبلغ انتقال

)Number(15

M

7

destinationIban

شبای
حساب/سپرده
مقصد

)String(26

8

ownerName

نام مالک حساب
مقابل

)String(64

9

شناسه ملی مالک
ownerNationalId
حساب مقابل
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توضیحات

M

مطابق جدول ( )1-6-5مقدار میگیرد
در صورت ارائه ،انتقال در اولین زمان ممکن پس از
زمان ارائه شده صورت میگیرد.
پیگیری درخواستها را مستقل از دریافتت نتیجته
ثبت میسر مینماید.

M
O

M

M

در واریزهای مستقیم این فیلد با مشخصات دارنتده
حساب مقصد و در برداشت مستقیم بتا مشخصتات

M

دارنده حساب مبدا پر میشود
)String(16

در واریزهای مستقیم این فیلد با مشخصات دارنده
حساب مقصد و در برداشت مستقیم با مشخصات
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M
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ردیف

نام فیلد

نوع فیلد

نام فارسی

اجباری/
اختیاری

توضیحات
دارنده حساب مبدا پر میشود

 descriptionشرح تراکنش

10

O

)String(250

جدول 1-2-5

نمونه  JSONورودی سرویس ثبت درخواست انتقال:
[
{
"sourceIban": "IR111111111111111111111111",
"transferType": 0,
"transactionDate": 1533168000000,
"trackingNumber": "13970511PF010000001",
"referenceNumber": "TRX01-13970511-01",
"amount": 7000,
"destinationIban": "IR222222222222222222222222",

",مالک

سپرده تستی" "ownerName":

"ownerNationalId": "1111111111",
"شرح تراکنش" "description":
},
{
"sourceIban": "IR111111111111111111111111",
"transferType": 0,
"transactionDate": 1533168000000,
"trackingNumber": "13970511PF010000001",
"referenceNumber": "TRX01-13970511-01",
"amount": 7000,
"destinationIban": "IR333333333333333333333333",

",مالک

سپرده تستی "ownerName": "2

"ownerNationalId": "2222222222",

"شرح تراکنش

"description": "2
}
]
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ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
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ساختار  objectپاسخ به درخواست انتقال مطابق جدول زیر میباشد:
ردیف

نام فیلد

نام فارسی

نوع فیلد

اجباری/
اختیاری

توضیحات

1

trackingNumber

شماره پیگیری

)String(64

شماره پیگیری ارائه شده هنگام ثبت درخواست

M

2

transactionId

شناسه یکتای
تراکنش

)String(64

این مقدار یکتا توسط سرویس دهنده به هر
درخواست تخصیص داده میشود

M

3

status

وضعیت
درخواست

Enum

مطابق جدول ( )2-6-5مقدار میگیرد

M

4

errors

خطاهای
سرویس

5

registrationDate

تاریخ/زمان ثبت
درخواست

آرایهای از  objectهای خطا؛ این فیلد درصورتی
> List<ErrorObjectکه در پروسه ثبت درخواست خطایی وجود داشته
باشد مطابق جدول ( )3-2-5مقدار دهی میگردد

O

تاریخ/زمان ثبت درخواست در سمت سرویس
دهنده

M

)Timestamp(3

جدول 2-2-5
ساختار  objectخطا مطابق جدول زیر می باشد:

ردیف

نام فیلد

نام فارسی

نوع فیلد

1

errorCode

کد خطا

Enum

2

errorDescription

شرح خطا

)String(128

3

extraData

دادههای کمکی


اجباری/
اختیاری

توضیحات
مطابق جدول ( )3-6-5مقدار می گیرد

M

شرح انگلیسی خطا

M
O

) String(4000داده کمکی جهت تشخیص دقیق منشا خطا

جدول 3-2-5
نمونه  JSONخروجی سرویس ثبت درخواست انتقال:
[
{
"trackingNumber": "13970511PF010000001",
"transactionId": "139705110000000001",
"status": 2,
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ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
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[ "errors":
{
"errorCode": 12,
"errorDescription": "Not Enough Balance",
""extraData": "accountBlance, IBAN:IR111111111111111111111111
}
],
"registrationDate": 1533383379000
},
{
"trackingNumber": "13970511PF010000002",
"transactionId": "139705110000000002",
"status": 2,
[ "errors":
{
"errorCode": 8,
"errorDescription": "Blocked Source Account",
""extraData": "IBAN:IR111111111111111111111111
}
],
"registrationDate": 1533383379000
}
]

 -3-5سرویس استعالم وضعیت درخواست انتقال
آدرس دسترسی:
/transfer/inquiry

هدف از این سرویس استعالم وضعیت درخواست های انتقال ثبت شده و همچنین اطمینان از صحت انجام انتقال و آگاهی از
خطاهای احتمالی پیش آمده در حین پردازش میباشد.
ورودی این سرویس از جنس  objectفیلتر استعالم درخواست انتقال ( )TransferRequestInquiryFilterبوده و خروجی
آن آرایه ای از جنس درخواست های گسترش یافته ( )ExtendedTransferRequestمیباشد.
ساختار  objectفیلتر استعالم درخواست انتقال مطابق جدول زیر میباشد:
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ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
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ردیف

نام فیلد

نام فارسی

نوع فیلد

توضیحات

اجباری/
اختیاری

1

sourceIbans

شباهای مبدا

>List<String

حداکثر  250مقدار در این فیلتد ارستال
خواهند گردید

O

2

transferType

نوع انتقال

Enum

این مقدار یکتا توسط سرویس دهنده بته
هر درخواست تخصیص داده میشود

O

3

fromTransferDate

تاریخ/زمان انجام انتقال
(حد پایین)

مرجع تاریخ/زمان انجام انتقال در ستمت
)Timestamp(3
سرویس دهنده می باشد

O

4

toTransferDate

تاریخ/زمان انجام انتقال
(حد باال)

مرجع تاریخ/زمان انجام انتقال در ستمت
)Timestamp(3
سرویس دهنده می باشد

O

5

fromRegistrationDate

تاریخ/زمان ثبت
درخواست (حد پایین)

مرجتتع تاریخ/زمتتان ثبتتت درخواستتت در

)Timestamp(3

سمت سرویس دهنده میباشد

O

6

toRegistrationDate

تاریخ/زمان ثبت
درخواست (حد باال)

مرجتتع تاریخ/زمتتان ثبتتت درخواستتت در
)Timestamp(3
سمت سرویس دهنده می باشد

O

7

trackingNumbers

شماره های پیگیری

>List<String

حداکثر  250مقدار در این فیلتد ارستال
خواهند گردید

O

8

referenceNumbers

شناسه های مرجع
تراکنش

>List<String

حداکثر  250مقدار در این فیلتد ارستال
خواهند گردید

O

9

transactionIds

شناسه های تراکنش

>List<String

حداکثر  250مقدار در این فیلتد ارستال
خواهند گردید

O

10

status

وضعیت درخواست

Enum

مطابق جدول ( )2-6-5مقدار میگیرد

O

11

fromAmount

مبلغ انتقال (حد پایین)

)Number(15

O

12

toAmount

مبلغ انتقال (حد باال)

)Number(15

O

13

destinationIbans

شباهای مقصد

>List<String

حداکثر  250مقدار در این فیلتد ارستال
خواهند گردید

O

جدول 1-3-5
الزم به ذکر است در  objectفیلتر استعالم ،همواره یکی از فیلدهای ،trackingNumbers ،sourceIbans
 referenceNumbersو یا  transactionIdsمقدار خواهند داشت.

ویرایش01-00 :
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صفحهی  11از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
نمونه  JSONورودی سرویس استعالم وضعیت درخواست انتقال:

{
[ "sourceIbans":
""IR111111111111111111111111
],
"transferType": 0,
"fromTransferDate": 1533168000000,
"toTransferDate": 1533168000000,

"fromRegistrationDate": 1533383379000,
"toRegistrationDate": 1533383379000,
[ "trackingNumbers":
""13970511PF010000001
],
[ "referenceNumbers":
""TRX01-13970511-01
],
[ "TransactionIds":
""139705110000000001
],
"status": 2,
"fromAmount": 7000,
"toAmount": 7000,
[ "destinationIbans":
""IR222222222222222222222222
]
}

ساختار  objectدرخواست گسترش یافته انتقال مطابق جدول زیر میباشد:
ردیف

نام فیلد

1

sourceIban

2

transferType

3

transactionDate

ویرایش01-00 :

نام فارسی

شبای
حساب/سپرده
مبدا
نوع انتقال
تاریخ انتقال

1397/05/20

نوع فیلد

اجباری/
اختیاری

توضیحات

)String(26

Enum
)Timestamp(3

M

مطابق جدول ( )1-6-5مقدار میگیرد

M

در صتتورت ارائتته ،انتقتتال در اولتتین زمتتان

O
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صفحهی  12از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار

نام فارسی

ردیف

نام فیلد

4

trackingNumber

5

referenceNumber

6

amount

7

destinationIban

8

ownerName

9

ownerNationalId

10

description

11

transactionId

نوع فیلد

اجباری/
اختیاری

توضیحات

ممکن پس از زمان ارائه شده صتورت متی
گیرد.
شماره پیگیری
مرجع

شناسه
تراکنش
مبلغ انتقال

)String(64

پیگیری درخواستها را مستقل از دریافت
نتیجه ثبت میسر مینماید.

M

)String(32

O

)Number(15

M

شبای
حساب/سپرده
مقصد

)String(26

نام مالک حساب
مقابل

)String(64

M

در واریزهتتای مستتتقیم ایتتتن فیلتتد بتتتا
مشخصتتات دارنتتده حستتاب مقصتتد و در
برداشتتت مستتتقیم بتتا مشخصتتات دارنتتده

M

حساب مبدا پر میشود
شناسه
مالک
مقابل

ملی
حساب

M

حساب مبدا پر میشود

شرح تراکنش
شناسه
تراکنش

)String(16

در واریزهتتای مستتتقیم ایتتتن فیلتتد بتتتا
مشخصتتات دارنتتده حستتاب مقصتتد و در
برداشتتت مستتتقیم بتتا مشخصتتات دارنتتده

یکتای

)String(250
)String(64

12

status

وضعیت
درخواست

Enum

13

errors

خطاهای
سرویس

>List<ErrorObject

14

registrationDate

O

این مقدار یکتا توسط سرویس دهنتده بته
هر درخواست تخصیص داده میشود
مطابق جدول ( )2-6-5مقدار میگیرد

M

M

آرایهای از  objectهای خطتا؛ ایتن فیلتد

درصورتی که درپروسه ثبت و یتا پتردازش
درخواستتت خطتتایی وجتتود داشتتته باشتتد
مطتتابق جتتدول ( )3-2-5مقتتدار دهتتی

O

میگردد

تاریخ/زمان ثبت
درخواست

)Timestamp(3

تاریخ/زمتتان ثبتتت درخواستتت در ستتمت
سرویس دهنده

جدول 2-3-5
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صفحهی  13از21

M

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
: خروجی سرویس استعالم وضعیت درخواست انتقالJSON نمونه

[
{

"sourceIban": "IR111111111111111111111111",
"transferType": 0,
"transactionDate": 1533168000000,
"trackingNumber": "13970511PF010000001",
"referenceNumber": "TRX01-13970511-01",
"amount": 7000,
"destinationIban": "IR222222222222222222222222",
"ownerName": "سپرده تستی

"مالک,

"ownerNationalId": "1111111111",
"description": ""شرح تراکنش,
"transactionId": "139705110000000001",
"status": 2,
"errors": [
{
"errorCode": 12,
"errorDescription": "Not Enough Balance",
"extraData": "accountBalance, IBAN:IR111111111111111111111111"
}
],
"registrationDate": 1533383379000,
"lastUpdate": 1533383379000
},
{
"sourceIban": "IR111111111111111111111111",
"transferType": 0,
"transactionDate": 1533168000000,
"trackingNumber": "13970511PF010000001",
"referenceNumber": "TRX01-13970511-01",
"amount": 7000,
"destinationIban": "IR333333333333333333333333",
"ownerName": "2 سپرده تستی

"مالک,

"ownerNationalId": "2222222222",

21 از14 صفحهی
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01-00 :ویرایش

. پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میباشد، چاپ،هرگونه استفاده

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
",شرح تراکنش

"description": "2

"transactionId": "139705110000000001",
"status": 2,
[ "errors":
{
"errorCode": 12,
"errorDescription": "Not Enough Balance",
""extraData": "accountBalance, IBAN:IR111111111111111111111111
}
],
"registrationDate": 1533383379000,
"lastUpdate": 1533383379000
}
]

 -4-5سرویس دریافت صورتحساب
آدرس دسترسی:
/statement/inquiry

هدف از این سرویس دریافت صورتحساب (لیست گردشهای) حساب با توجه به فیلترهای ارائه شده میباشد.
ورودی این سرویس از جنس  objectفیلتر صورتحساب ( )AccountStatementFilterو خروجی آن از جنس

object

صورتحساب ( )AccountStatementمیباشد.
ساختار  objectفیلتر صورتحساب مطابق جدول زیر میباشد:
اجباری/
اختیاری

ردیف

نام فیلد

نام فارسی

نوع فیلد

1

Iban

شماره شبای حساب

)String(26

M

2

fromDate

تاریخ/زمتتان گتتردش
(حد پایین)

)Timestamp(3

M

3

toDate

تاریخ/زمتتان گتتردش
(حد باال)

)Timestamp(3

M

4

turnoverType

ویرایش01-00 :

نوع گردش

1397/05/20

Enum

توضیحات

این فیلد مطابق جدول ()4-6-5
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صفحهی  15از21

O

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
اجباری/
اختیاری

توضیحات

ردیف

نام فیلد

نام فارسی

نوع فیلد

5

fromAmount

مبلتغ گتتردش (حتتد
پایین)

)Number(15

O

6

toAmount

مبلتغ گتتردش (حتتد
باال)

)Number(15

O

)String(256

O

)String(256

O

مقداردهی میگردد

 voucherDescriptionشرح سند
 articleDescriptionشرح بند سند

7
8
9

referenceNumbers

شناستتتتته هتتتتتای
تراکنش

>List<String

10

offest

اندیس اولین رکورد

Integer

11

pageSize

حتتتتداکثر تعتتتتداد
رکوردها

Integer

آرایهای از شمارههای پیگیری

از یک شروع شده و اندیس اولین
رکورد بازگردانده شده را میدهد
تعداد حداکثر رکوردهای خروجی
سرویس را مشخص میکند

O

M

M

جدول 3-3-5
الزم به ذکر است در  objectفیلتر ،بازه تاریخ نمیتواند بزرگتر از یک ماه ( 31روز) بوده و همچنین حداکثر تعداد رکورد نیز
نمی تواند باالی  1000باشد.
نمونه  JSONورودی سرویس دریافت صورتحساب:

{
"Iban": "IR111111111111111111111111",
"fromDate": "2014-01-01T00:00:00.000Z",
"toDate": "2018-07-28T00:00:00.000Z",
"turnoverType": 0,
"fromAmount": 1000,
"toAmount": 2000,
",شرح تراکنش" "voucherDescription":
",شرح بند" "articleDescription":
"referenceNumbers": ["TRX01-13970511-01"],
"offest": 50,
"pageSize": 50
}

ویرایش01-00 :
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صفحهی  16از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار

ساختار  objectصورتحساب مطابق جدول زیر میباشد:
ردیف

نام فیلد

نام فارسی

1

turnovers

2

errors

گردشهای

حساب

نوع فیلد

اجباری/
اختیاری

توضیحات

آرایهای از جنس  objectگردش حساب؛ این فیلتد


>List<Turnover

مطابق جدول ( )3-3-5مقداردهی میگردد.

O

آرایهای از  objectهای خطا؛ ایتن فیلتد درصتورتی

خطاهای
سرویس

>List<ErrorObject

کتته درپروستته پتتردازش فیلترهتتا و تولیتتد دادههتتای
خروجی خطایی وجود داشتته باشتد مطتابق جتدول

O

( )3-2-5مقدار دهی میگردد.
جدول 4-3-5
در هر  object ،instanceصورتحساب ،بسته به موفقیت و یا عدم موفقیت عملیات ،صرفا یکی از دو فیلد  turnoversو
 errorsمقدار گرفته و دیگری مقدار  nullمیگیرد.
ساختار  objectگردش حساب مطابق جدول زیر میباشد:
ردیف

نام فیلد

نوع فیلد

نام فارسی

اجباری/
اختیاری

توضیحات

1

voucherDate

تاریخ سند

)Timestamp(3

M

2

voucherDescription

شرح سند

)String(256

O

3

articleDescription

شرح بند سند

)String(256

O

4

amount

مبلغ

)Number(15

M

5

turnoverType

Enum

نوع گردش

این فیلتد مطتابق جتدول ()4-6-5
مقدار دهی می گردد

M

6

balance

موجتتودی پتتس از
گردش

)Number(15

M

7

voucherBranchCode

کتتد شتتعبه صتتادر
کننده سند

)String(16

M

8

نتتام شتتعبه صتتادر
voucherBranchName
کننده سند

)String(64

M

9

شناستتتته مرجتتتتع
تراکنش

)String(32

O

referenceNumber
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صفحهی  17از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار

ردیف

نام فیلد

10

voucherId

نوع فیلد

نام فارسی

اجباری/
اختیاری

توضیحات

)String(64

شناسه سند

M

جدول 5-3-5
نمونه  JSONخروجی سرویس دریافت صورتحساب:

{
[ "turnovers":
{

"voucherDate": "2017-03-13T16:37:26+0330",
",شرح تراکنش" "voucherDescription":
",شرح بند" "articleDescription":
"amount": 100000,
"turnoverType": 0,
"balance": 5000,
"voucherBranchCode": "2239",
",شعبه دسترسی مجازی" "voucherBranchName":
"referenceNumber": "TRX01-13970511-01",
""voucherId": "139703114563728
},
{
"voucherDate": "2017-03-13T18:25:43+0330",
",شرح تراکنش "voucherDescription": "2
",شرح بند "articleDescription": "2
"amount": 2300000,
"turnoverType": 1,
"balance": 2305000,
"voucherBranchCode": "1414",
",شعبه مرکزی تهران" "voucherBranchName":
"referenceNumber": null,
""voucherId": "139703114563996
}
],
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1397/05/20

SHP_INS_BANKSYSWBSPROTOCOL

هرگونه استفاده ،چاپ ،پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میباشد.

صفحهی  18از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
"errors": null
}

 -5-5امنیت وب سرویس
جهت اطمینان از امنیت استفاده از وب سرویس ،در کنار موارد مربوط به امنیت کانال از قبیل

 SSL EncryptionوIP

یگردند ،نیاز است تا شاپرک نیز در هنگام فراخوانی
 Restrictionو  ،VPN Tunnelکه از سمت سرویس دهنده اعمال م 
سرویس اطالعات مربوط به تصدیق هویت  -اعم از نام کاربری و کلمه عبور -را در  Headerدرخواست ارسال نمایند.
قالب ارسال اطالعات تصدیق هویت به روش ) Basic Access Authentication (BAو به شرح زیر خواهد بود:
رشتهای از نام کاربری و کلمه عبور که با دو نقطه ( ):از هم جدا شدهاند ایجاد میگردد

.1

><user_name>:<password

 .2رشته تولید شده در بند قبل به قالب  Base64تبدیل می گردد بعنوان نمونه:
==PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg

یگردد
 .3نتیجه با کلید  Authorizationو با یک فاصله پس از کلمه کلیدی  Basicدر  Headerدرخواست ارسال م 
بعنوان نمونه:
==Authorization: Basic PHVzZXJfbmFtZT46PHBhc3N3b3JkPg

 -6-5اطالعات پایه
 -1-6-5جدول نوع انتقال
ردیف مقدار

عنوان

1

0

واریز مستقیم پایا

2

1

واریز مستقیم ساتنا

3

2

برداشت مستقیم
جدول 1-6-5

توضیح  :1در خصوص موارد مندرا در جدول فوق ،الزم به ذکر است در حال حاضر صرفا ردیف اول (واریز مستقیم پایا) مورد
استفاده قرار میگیرد و سایر موارد برای کاربردهای آتی درنظر گرفته شدهاند.
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صفحهی  19از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
 -2-6-5جدول وضعیت درخواست انتقال
ردیف مقدار

عنوان

1

0

در انتظار پردازش

2

1

ارسال دستور انتقال (پرداخت/برداشت)

3

2

دریافت تاییدیه انتقال (تایید نهایی)

4

3

رد شده در سمت مبدا

5

4

رد شده در سمت مقصد
جدول 2-6-5

 -3-6-5جدول کد خطا
عنوان

ردیف مقدار

1

0

خطای عمومی (جزئیات مرتبط در  extraDataذکر میگردد).

2

1

عدم ارسال مقدار برای فیلد اجباری (نام فیلد عینا در  extraDataذکر میگردد).

3

2

قالب یا  check digitنادرست داده ارسالی (نام فیلد عینا در  extraDataذکر میگردد).

4

3

ارسال داده تکراری (دادههای تکراری عینا در  extraDataذکر میگردند).

5

4

عدم همخوانی بین دادههای ارائه شده (نام فیلدهای مغایر عینا در  extraDataذکر میگردند).

6

5

عدم همخوانی داده ارائه شده با قراردادهای سرویس (نام فیلد مغایر عینا در  extraDataذکر میگردد).

7

6

عدم وجود داده مورد اشاره (نام فیلد مغایر عینا در  extraDataذکر میگردد).

8

7

بسته بودن حساب (شماره  IBANدر  extraDataذکر میگردد).

9

8

مسدودی حساب (شماره  IBANدر  extraDataذکر میگردد).

10

9

غیر قابل واریز بودن حساب (شماره  IBANدر  extraDataذکر میگردد).

11

10

غیر قابل برداشت بودن حساب (شماره  IBANدر  extraDataذکر میگردد).

12

11

خطای داخلی سیستم سرویسدهنده
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هرگونه استفاده ،چاپ ،پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میباشد.

صفحهی  20از21

ضوابط و مقررات شاپرک_پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواستهای
تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکتهای پرداختیار
عنوان

ردیف مقدار

عدم وجود منابع کافی جهت تکمیل درخواست (نام منبع – بترای مثتال  - accountBalanceدر
13

12

extraData

ذکر میگردد).
جدول 3-6-5

 -4-6-5جدول نوع گردش
ردیف مقدار

عنوان

1

0

بدهکار

2

1

بستانکار

جدول 4-6-5
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هرگونه استفاده ،چاپ ،پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع میباشد.

صفحهی  21از21

