
 پذیرنده از طریق اپلیکیشن  به اتصال یراهنما
 

 

 

 

 پذیرنده  از طریق اپلیکیشن سیزپی شخصی پرداخت لینک به اتصال  یراهنما

است  الزم ،) مثال ربات تلگرام ( پذیرنده ای ه از طریق اپلیکیشن پیسیزشخصی  پرداخت لینک به اتصال جهت

که به درگاه اینترنتی شما اختصاص داده شده سیزپی    پرداخت شخصی  لینک به آدرس      postمقادیر زیر را به صورت  

  وصفحه لینک پرداخت سیزپی هدایت شده  به عملیات خریدار ) دارنده کارت (  اینانجام   باارسال نمایید است 

 پرداخت تراکنش انجام آمادهخودکار در صفحه پرداخت شخصی قرار گرفته و  پارامترهای ارسالی اپلیکیشن به صورت  

  .گردد می

 مفهوم ام پارامترن

Amount  مبلغ تراکنش 

PayID شناسه پرداخت 

BackURL  هپذیرند صفحه به  پرداخت سیزپی آدرس بازگشت از صفحه رسید 
 

1- ipgId  ص داده گاه شما اختصاکه به در می باشدسیزپی شخصی  شناسه لینک پرداختهمان  فوقدر آدرس

 است. شده

2- Amount جهت انجام عملیات پرداخت می باشد.غ تراکنش مورد نظر : مبل 

3- PayID  : که لزوما بایستی منحصر به  که توسط اپلیکیشن پذیرنده تولید می شودمورد نظر شناسه پرداخت

 فرد باشد.

4- BackURL   : ر رسید پرداخت سیزپی به خریدا، صفحه در صفحه درگاه بانکیپرداخت پایان عملیات پس از

هدایت شخص شده است م BackURL به صفحه پذیرنده که در پارامتر تأییدنمایش داده می شود که پس از 

 باشد به صفحه لینک پرداخت سیزپی هدایت می شود.این پارامتر خالی می شود. در صورتی که 

 لینک با آن در صفحه  باکس متناظرموجود در جدول باال  پارامترهایداشته باشید با ارسال هریک از خاطر به  -5

 وجود ندارد.امکان تغییر توسط خریدار و  درآمدهخواندنی به صورت فقط سیزپی پرداخت شخصی 

 .خالی مقداردهی نمایید ا رشتهآن را برامترها، ل هر کدام از پاارسانیاز به در صورت عدم  -6
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 مونه کد جهت راهنمایی بیشتر در ادامه آمده است :ن

 

 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function postData() { 

    var form = document.createElement("form"); 

    form.setAttribute("method", "POST"); 

    form.setAttribute("action", "https://mershant.sizpay.com/Shop/Index/ID"); 

    form.setAttribute("target", "_self");  

    var hiddenField = document.createElement("input"); 

    hiddenField.setAttribute("name", "Amount"); 

    hiddenField.setAttribute("value", AmountValue); 

    form.appendChild(hiddenField);  

    var hiddenField1 = document.createElement("input"); 

    hiddenField1.setAttribute("name", "PayID"); 

    hiddenField1.setAttribute("value", PayIDValue); 

    form.appendChild(hiddenField1);  

   var hiddenField2 = document.createElement("input"); 

    hiddenField2.setAttribute("name", "BackURL"); 

    hiddenField2.setAttribute("value", BackURLValue); 

    form.appendChild(hiddenField2);  

    document.body.appendChild(form); 

    form.submit(); 

    document.body.removeChild(form); 

} 

</script> 

 

 


