باسمه تعالی
راهنمای استفاده از وب سرویس پیامکی درگاه پرداخت
برای بهره مندی از خدمات ارسال پیامک در سایت و نرمافزار خویش در ابتدا نیاز هست که حساب کاربری پیامکی
خویش را با ارسال مدارک زیر به ایمیل  ariacoders@yahoo.comبه تأیید برسانید.
مدارک لزم جهت تاییدیه حساب کاربری پیامکی در درگاه پرداخت:
* کپی صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی بصورت رنگی
* اعل ن شماره تلفن ثابت منزل
* اعل ن آدرس کامل پستی بهمراه کد پستی  10رقمی
* کپی قبض موبایل
برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس پیامکی کافیست نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
 در ابتدا نیاز هست که موجودی پیامکی داشته باشید که از طریق خرید بسته پیامکی امکا نپذیر است. حساب پنل پیامکی شما باید تأیید شده باشد که با ارسال مدارک برای درگاه پرداخت امکا نپذیر هست. حساب پنل پیامکی شما نباید مسدود شده باشد که بطور پیشفرض هیچ حساب پیامکی مسدود نیست. بهره مندی از کد نمونه ارایه شده برای ارسال پیامک و استفاده از آ ن کدها در سایت یا نرمافزار خویشآدرس وب سرویس پیامکی درگاه پرداخت :
http://epaybank.ir/secure_gateway/sms.php
شرح تابع ارسال پیامک از طریق وب سرویس  SMSدرگاه پرداخت :
;))"$result=$client->call("requestsendsms",array("MerchentId","DestinationNumber","YourText

نام متد  requestsendsmsمیباشد که باید به همین صورت حروف کوچک استفاده گردد.
این متد دارای سه پارامتر ورودی هست که بشرح زیر هستند:
 MerchentIdهما ن کد پذیرندگی شما میباشد که قابل مشاهده در پنل کاربریتا ن هست و بهنگام عضویت نیز
ایمیل گردیده است.
 DestinationNumberشماره موبایلی هست که میخواهید پیامک بدست آ ن برسد .لزم بذکر هست که فرمت
موبایل بصورت  09xxxxxxxxxمیباشد و باید صحیح وارد گردد.
 YourTextهما ن متنی هست که شما میخواهید انرا بشماره همراه مورد نظر  SMSکنید .این متن میتواند فارسی
یا انگلیسی باشد و تعرفه ارسال مجزایی مبنی بر کاراکتر فارسی یا انگلیسی در سیستم وجود ندارد.

کدهای پاسخ دریافتی از وب سرویس پیامکی درگاه پرداخت:
 -1حساب پنل پیامکی تأیید نشده است.
 -2حساب پنل پیامکی مسدود هست.
 -3اعتبار پیامکی شما برای ارسال پیامک کافی نیست.
 -4کدپذیرندگی نامعتبر هست و در سیستم وجود ندارد.
 -5شماره تلفن معتبر نیست.
 -6شماره تلفن عددی نیست.
 -7پیامک ارسال گردیده است.
 -8متن پیامک ارسالی نمیتواند خالی باشد
 -9خطای داخلی سیستم  .نیاز به ارسال مجدد.
 -20وب سرویس ارسال پیامک بدلیل مخابراتی قطع می باشد.
در صورت سوء استفاده از وب سرویس پیامکی یا محتویات متن پیامششک ارسششالی شششامل مششوارد
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه باشششد ،در صششورت درخواسششت مراجششع ذیصششلح ،اطلعششات و
مشخصات پذیرنده در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت و حساب پذیرنده نیز مسدود خواهششد
شد و برای همیشه از دیگر خدمات درگاه پرداخت نیز محروم خواهد شد.
در صورت نیاز به دریافت راهنمایی و یا اطلعات بیشتر میتوانید با پشتیبانی آنلین سایت
مکاتبه یا گفتگو نمایید.

با سپاس از توجه شما
درگاه پرداخت

