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1 Bevezetés
A „SimplePay_1.0.x_Payment_XX_xxxxxx.pdf” dokumentációban az SDK működő
mintakódja alapján mutattuk be a szükséges fejlesztést a SimplePay online fizetési
módokhoz, azonban technikai részletekre ott nem tértünk ki.
Ez a dokumentáció csak a további részletekre tér ki, mélyebb betekintést ad a
folyamat technikai hátterébe, de az alapokat és a fizetés folyamatát már nem
tárgyalja.
Ezekből adódóan a továbbiak a fent említett dokumentáció ismerete nélkül nem
értelmezhetők, azaz mindenképpen szükséges annak elolvasásával kezdeni a
fejlesztést.
A folyamat megértéséhez és a fejlesztéshez elengedhetetlenül fontos a hivatkozott
dokumentációból a következő fejezetek. Ezek megvalósítás módjától függetlenül
szükségesek a fejlesztéshez, teszteléshez élesítéshez.
-

Rövid összefoglalás
Tranzakció és státuszai
Logók és tájékoztatók
Adattovábbítási nyilatkozat
Tesztelés
Támogatás

Ez a dokumentáció azoknak is segíthet, akik nem PHP programnyelven végzik a
fejlesztést. A megértéshez szükséges alapvető mintakód a címben megjelölt
programnyelveken találhatók meg ebben a dokumentációban.
2 LiveUpdate
A LiveUpdate a fizetési tranzakció elindítása. Ennek során egy formot kell létrehozni,
amit POST metódussal el kell küldeni a SimplePay felé.
2.1
A form adatmezői
A LiveUpdate implementáció során az SDK setField() függvénye segítségével adtunk
adatokat a formhoz.
Amikor ezt tettük az egyszerű, átlátható és rövid magyarázatra való tekintettel nem
néztük végig mezőnként az adatok típusát, méretét, esetleges korlátozásokat.
A továbbiakban minden szükséges és opcionális mezőt végigveszünk, ugyanis fontos
lehet, hogy a megadott mezőket milyen adatokkal tölti fel.
2.1.1 Megrendelés adatai
A megrendelés adatai a tranzakciót globálisan jellemző egyedi adatok. Ide tartoznak
a SimplePay rendszer használatához szükséges adatok is.
Változó neve
MERCHANT

Kötelező
Igen

Méret
16

ORDER_REF

Igen

256

LANGUAGE

Nem

2

ORDER_DATE

Igen

19

Leírás
A kereskedő egyedi fiókazonosítója a
SimplePay rendszerben
A megrendelés egyedi azonosítója a
kereskedő rendszerében
Fizetőoldal és levelek nyelve (ISO 639-1
szerint), lehetséges értékek: CZ, DE, EN, ES,
IT, HR, HU, PL, RO, SK. Az alapértelmezett
a magyar.
A
rendelés
dátuma
Y-m-d
H:i:s
formátumban (2016-03-20 18:52:42)

PRICES_CURRENCY

Igen

3

ORDER_SHIPPING

Nem

8

DISCOUNT

Nem

8

PAY_METHOD

Nem

8

ORDER_TIMEOUT

Nem

4

TIMEOUT_URL

Igen

256

BACK_REF

Igen

256

Az ár devizaneme, lehetséges értékek:
HUF, EUR, USD
Szállítási költség összege, ami a teljes
árhoz adódik hozzá. HUF esetén egész
szám, EUR és USD esetén decimális, két
tizedes jeggyel, a tizedes elválasztó: .
(pont). Nulla, vagy annál nagyobb
számnak kell legyen.
Kedvezmény összege, ami a teljes árból
levonódik. HUF esetén egész szám, EUR és
USD esetén decimális, két tizedes jeggyel,
a tizedes elválasztó: . (pont). Nulla, vagy
annál nagyobb, a teljes összegnél kisebb
számnak kell legyen.
Fizetési
mód.
Bankkártya
esetén
CCVISAMC, utalás esetén WIRE.
Ha nincs átadva a változó (ebben az
esetben a hash számításból is ki kell
venni!), vagy nem értelmezhető a
tartalma,
akkor
alapértelmezetten
bankkártyás fizetés indul el.
A fizetőoldalon a vásárló által eltölthető
idő másodpercben. Általában 300-900
közötti időt praktikus megadni. Ha a
vásárló túllépi ezt az időkorlátot, akkor
automatikusan vissza lesz irányítva a
TIMEOUT_URL-re. Az alapértelmezett érték
300, ha nincs küldve ez a változó.
Erre az URL-re lesz vissza irányítva a
vásárló, ha túllépi az ORDER_TIMEOUT
értékét, vagy a SimplePay fizető oldalán
a „Mégse” gombra kattint.
Tranzakció lezáró weboldal a vásárló
tájékoztatására. Ide van visszairányítva a
vásárló a sikeres, vagy sikertelen fizetés
után.

2.1.2 Kosár adatok
Minden tranzakciónak legalább egy terméket kell, hogy tartalmazzon. Minden
terméket egyforma mezőkkel kell átadni, azaz, ha a nem kötelező mezőt el akarja
hagyni, akkor azt minden termék esetében el kell hagyni.
Változó neve
ORDER_PNAME
ORDER_PCODE
ORDER_PINFO
ORDER_PRICE

Kötelező
Igen
Igen
Nem
Igen

Méret
128
64
128
8

ORDER_QTY

Igen

3

ORDER_VAT

Igen

2

Leírás
A termék neve
A termék egyedi azonosítója
A termék leírása
A termék ár. HUF devizanem esetén
tizedes jegyek nélküli (EUR és USD esetén
két tizedes jegy, ahol a tizedes
elválasztó a pont karakter),
A termék mennyisége, darabszáma.
Pozitív egész szám
A termék ÁFA százaléka. Hozzá adódik
a termék árához

Ha egy termékből több darab van a kosárban, akkor érdemesebb egyszer hozzá adni
a kosárhoz és a mennyiségben (ORDER_QTY) beállítani a darabszámot.
Ha bruttó árat ad át, akkor az ORDER_VAT mezőbe 0 értéket adjon meg. Ha nettó árat
ad át, akkor az ORDER_VAT mezőben az ÁFA százalékát adja át egész számmal,
százalék jel nélkül, pl: 27.
Az ár megadásánál az ajánlott megoldás HUF devizanem esetén tizedes jegyek nélküli
(EUR és USD esetén két tizedes jegy, ahol a tizedes elválasztó a pont karakter), bruttó
összeg átadása, 0 ÁFA értékkel.
Ha tört számokat ad át a szükségesnél több tizedes jeggyel (pl. a bruttó összegből
osztással nyeri ki a nettó összeget és az ÁFA értékét), akkor kerekít a rendszer, ami miatt
eltérhet a vásárló által látott összeg a webáruház oldalán a fizetőoldalon
megjelenítettől.
2.1.3 Számlázási adatok
Változó neve
Kötelező
BILL_FNAME
Nem
BILL_LNAME
Nem
BILL_EMAIL
Igen
BILL_PHONE
Nem
BILL_COMPANY
Nem
BILL_FISCALCODE
Nem
BILL_COUNTRYCODE Nem
BILL_STATE
Nem
BILL_CITY
Nem
BILL_ADDRESS
Nem
BILL_ADDRESS2
Nem
BILL_ZIPCODE
Nem

2.1.4 Szállítási adatok
Változó neve
DELIVERY_FNAME
DELIVERY_LNAME
DELIVERY_EMAIL
DELIVERY_PHONE
DELIVERY_COUNTRYCODE
DELIVERY_STATE
DELIVERY_CITY
DELIVERY_ADDRESS
DELIVERY_ADDRESS2
DELIVERY_ZIPCODE

Kötelező
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Méret
64
64
64
32
128
64
2
64
128
128
128
32

Méret
64
64
64
32
2
64
128
128
128
32

Leírás
Keresztnév
Vezetéknév
Email cím
Telefonszám
Cég neve
Adószám
Ország
Megye
Város
Cím
Cím
Irányító szám

Leírás
Keresztnév
Vezetéknév
Email cím
Telefonszám
Ország
Megye
Város
Cím
Cím
Irányító szám

2.2
Karakterkódolás
Minden esetben UTF-8 karakterkódolást használjon. A fájlokat UTF-8 BOM nélkül mentse
el.
A nem megfelelő karakterkódolás esetén hibás lesz a tranzakció adataiból generált
hash értéke is, ami miatt a SimplePay rendszere nem tudja értelmezni és eldobja a
tranzakciót.
A karakterkódolás teszteléséhez az összes ékezetes karaktert tartalmazó szöveget
küldje át valamelyik szöveges mezőben, pl. „ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP”. Ha ezzel

megfelelően elindul a tranzakció és az admin felületen is megfelelő formátumban látja
a fenti szöveget, akkor a karakterkódolás megfelelő.
2.3
LiveUpdate implementáció
Az SDK mintakódja segítségével végrehajtott implementáció az esetek legnagyobb
részében elegendő, azonban egyes esetekben szükséges lehet, hogy valaki saját,
egyedi forráskódot hozzon létre.
Ez a fejezet azoknak a fejlesztőknek szól, akik ilyen módon szeretnék megoldani a
SimplePay LiveUpdate integrációt.
A fejezet alapvetően megegyezik az SDK dokumentációjában levő LiveUpdate
implementációban leírtakkal, viszont azt értelmezi és kibővíti forráskód részletekkel.
Annyival azonban több, hogy tárgyalja azokat a részleteket, amiket a mintafájlok
elvégeznek (pl hash kiszámítása), ezért korábban nem volt magyarázva, de ha valaki
le akarja kódolni, akkor szükséges a megértése.
A teljes folyamaton belül a LiveUpdate alatt a fizetési tranzakció adataival elindítjuk a
bankkártyás fizetést.
Ezen a ponton az alábbiakat kell végrehajtani:
- létrehozni és a tranzakció kosár-adataival feltölteni a formot
- POST metódussal elküldeni a formot a SimplePay szervere felé
2.3.1 A HTML form
Az alábbakban látható egy minta a létrehozandó HTML formról.
A formot az alábbi URL-re kell elküldeni POST metódussal:
teszt tranzakció
https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/lu.php
éles tranzakció
https://secure.simplepay.hu/payment/order/lu.php
A tranzakció elindításához szükséges MERCHANT és SECRET_KEY adatok a SimplePay
kereskedői vezérlőpanelén található meg.
A „Fiókkezelő” oldalon a fejlécben megtalálhatók a fiók alap adatai. Ezek között
található meg a Kereskedői azonosító (MERCHANT).
Ezen belül a „Technikai adatok” aloldalon az „Alap adatok” részen található meg a
Hash kód (SECRET_KEY).
Ezek az adatok fiókonként (devizanemenként) változóak.
Az egyedi devizanemű fiókok között a jobb oldali választó menüben (Másik fiók
választása) tud váltani.
A MERCHANT értéke belekerül a generált formba, ez az adat nem titkos. A SECRET_KEY
azonban titkos, ez a kulcs ahhoz, hogy kereskedői oldalon és a SimplePay oldalán
hitelesíteni lehessen hívást. Ez minden kereskedőnél egyedi. A hitelesítő aláírás ez
alapján van kiszámítva és csak a SimplePay és a kereskedő ismeri. Ez az adat szükséges
a később részletesen bemutatandó HMAC signature generálásához.
Mivel mindkét érdekelt fél (a kereskedő és a SimplePay) ismeri, illetve az alapján
történik a titkosítás, ezért

a SECRET_KEY értékét NE küldje át a LiveUpdate során.
A form adatmezőinek tulajdonságait korábban már bemutattuk részletesen. A mezők
alapvetően név és érték párokból állnak, mint például a devizanem:
<input type='hidden' name='PRICES_CURRENCY' id='PRICES_CURRENCY' value='HUF' />

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<form action='https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/lu.php' method='POST' id='SimplePayForm' ac
cept-charset='UTF-8'>
<input type='hidden' name='MERCHANT' id='MERCHANT' value='PUBLICTESTHUF' />
<input type='hidden' name='ORDER_REF' id='ORDER_REF' value='9959' />
<input type='hidden' name='ORDER_DATE' id='ORDER_DATE' value='2016-12-16 08:44:42' />
<input type='hidden' name='ORDER_PNAME[]' id='ORDER_PNAME' value='Lorem ipsum' />
<input type='hidden' name='ORDER_PCODE[]' id='ORDER_PCODE' value='sku0001' />
<input type='hidden' name='ORDER_PINFO[]' id='ORDER_PINFO' value='ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP' />
<input type='hidden' name='ORDER_PRICE[]' id='ORDER_PRICE' value='123' />
<input type='hidden' name='ORDER_QTY[]' id='ORDER_QTY' value='1' />
<input type='hidden' name='ORDER_VAT[]' id='ORDER_VAT' value='0' />
<input type='hidden' name='PRICES_CURRENCY' id='PRICES_CURRENCY' value='HUF' />
<input type='hidden' name='ORDER_SHIPPING' id='ORDER_SHIPPING' value='0' />
<input type='hidden' name='DISCOUNT' id='DISCOUNT' value='0' />
<input type='hidden' name='PAY_METHOD' id='PAY_METHOD' value='CCVISAMC' />
<input type='hidden' name='LANGUAGE' id='LANGUAGE' value='HU' />
<input type='hidden' name='ORDER_TIMEOUT' id='ORDER_TIMEOUT' value='300' />
<input type='hidden' name='TIMEOUT_URL' id='TIMEOUT_URL' value='http://mywebsite.tld/timeout.php?orde
r_ref=9959&order_currency=HUF' />
<input type='hidden' name='BACK_REF' id='BACK_REF' value='http://mywebsite.tld/backref.php?order_ref=
9959&order_currency=HUF' />
<input type='hidden' name='BILL_FNAME' id='BILL_FNAME' value='Tester' />
<input type='hidden' name='BILL_LNAME' id='BILL_LNAME' value='SimplePay' />
<input type='hidden' name='BILL_EMAIL' id='BILL_EMAIL' value='sdk_test@otpmobil.com' />
<input type='hidden' name='BILL_PHONE' id='BILL_PHONE' value='36201234567' />
<input type='hidden' name='BILL_ADDRESS' id='BILL_ADDRESS' value='First line address' />
<input type='hidden' name='BILL_ADDRESS2' id='BILL_ADDRESS2' value='Second line address' />
<input type='hidden' name='BILL_ZIPCODE' id='BILL_ZIPCODE' value='1234' />
<input type='hidden' name='BILL_CITY' id='BILL_CITY' value='City' />
<input type='hidden' name='BILL_STATE' id='BILL_STATE' value='State' />
<input type='hidden' name='BILL_COUNTRYCODE' id='BILL_COUNTRYCODE' value='HU' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_FNAME' id='DELIVERY_FNAME' value='Tester' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_LNAME' id='DELIVERY_LNAME' value='SimplePay' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_EMAIL' id='DELIVERY_EMAIL' value='sdk_test@otpmobil.com' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_PHONE' id='DELIVERY_PHONE' value='36201234567' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_ADDRESS' id='DELIVERY_ADDRESS' value='First line address' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_ADDRESS2' id='DELIVERY_ADDRESS2' value='Second line address' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_ZIPCODE' id='DELIVERY_ZIPCODE' value='1234' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_CITY' id='DELIVERY_CITY' value='City' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_STATE' id='DELIVERY_STATE' value='State' />
<input type='hidden' name='DELIVERY_COUNTRYCODE' id='DELIVERY_COUNTRYCODE' value='HU' />
<input type='hidden' name='ORDER_HASH' id='ORDER_HASH' value='2f8291dd04574cb8055a932d8c3598f6'
/>
<button type='submit'>SimplePay online fizetés indítása</button>
</form>

A termékek esetében ettől eltérően kell átadni az adatokat. Mivel termékből több is
lehet a kosárban és mindegyiknél ugyanazokat a paramétereket kell megadni, ezért
a kosár tartalmának feltöltéséhez tömböket használunk. Ilyen tömbök a következők:
ORDER_PNAME
ORDER_PCODE
ORDER_PINFO
ORDER_PRICE
ORDER_QTY
ORDER_VAT
Egy termék adatai a tömbök azonos helyén találhatók, azaz logikailag a név tömb első
eleméhez tartozik rendre a leírás tömb első eleme, az ár tömb első eleme, stb.
A HTML forráskódban a tömb jelölése a változó neve után írt „[]” jelekkel történik. A
form tömbelemei számmal indexeltek és úgy lehet létrehozni, hogy a mező neve mögé
szögletes zárójelet teszünk. Logikailag ez nem különbözik attól, mint amikor pl. PHP
tömböt hozunk létre.
Példa HTML tömb definiálás:
<input type="hidden" value="Product_1" id="ORDER_PNAME"
name="ORDER_PNAME[]">
<input type="hidden" value="Product_2" id="ORDER_PNAME"
name="ORDER_PNAME[]">
<input type="hidden" value="100" id="ORDER_PRICE" name="ORDER_PRICE[]">
<input type="hidden" value="200" id="ORDER_PRICE" name="ORDER_PRICE[]">
Példa PHP tömb definiálás:
$array['ORDER_PNAME'][] = 'Product_1';
$array['ORDER_PNAME'][] = 'Product_2';
$array['ORDER_PRICE'][] = '100';
$array['ORDER_PRICE'][] = '200';
Akár az első formot küldjük el és vesszük át POST metódussal, majd megjelenítjük a
print_r() föggvény segítségével, akár a PHP kódban létrehozott tömböt íratjuk ki
ugyanúgy; egyforma eredményt fogunk kapni:
Array
(
[ORDER_PNAME]
(
[0]
[1]
)
[ORDER_PRICE]
(
[0]
[1]
)

=> Array
=> Product_1
=> Product_2
=> Array
=> 100
=> 200

)

A HTML tömb esetén nem megfelelő az index megadása, vagy az asszociatív tömb
használata.

Helyes használat:
<input type="hidden" name="ORDER_PNAME[]" value=" Product_1" />
<input type="hidden" name="ORDER_PNAME[]" value="Utazó táska" />
Helytelen használat:
<input type="hidden" name="ORDER_PNAME[0]" value=" Product_1" />
<input type="hidden" name="ORDER_PNAME[1]" value="Utazó táska" />
2.3.2 Tranzakció indításához szükséges kötelező mezők
Az alábbi formban levő mezők a minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a tranzakciót el
tudja indítani.
A mezőket és tartalmukat fentebb a LiveUpdate form lehetséges adatainál részletesen
bemutattuk. A hitelesítéshez szükséges ORDER_HASH mező tartalmának a kiszámítását
a következő fejezetben írjuk le.
<form action='https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/lu.php' method='POST' id='SimplePayFo
rm' accept-charset='UTF-8'>
<input type='hidden' name='MERCHANT' id='MERCHANT' value='PUBLICTESTHUF' />
<input type='hidden' name='ORDER_REF' id='ORDER_REF' value='101010514872470318621' />
<input type='hidden' name='ORDER_DATE' id='ORDER_DATE' value='2017-02-16 12:10:31' />
<input type='hidden' name='ORDER_PNAME[]' id='ORDER_PNAME' value='Lorem 1' />
<input type='hidden' name='ORDER_PCODE[]' id='ORDER_PCODE' value='sku0001' />
<input type='hidden' name='ORDER_PRICE[]' id='ORDER_PRICE' value='1108' />
<input type='hidden' name='ORDER_QTY[]' id='ORDER_QTY' value='1' />
<input type='hidden' name='ORDER_VAT[]' id='ORDER_VAT' value='0' />
<input type='hidden' name='PRICES_CURRENCY' id='PRICES_CURRENCY' value='HUF' />
<input type='hidden' name='TIMEOUT_URL' id='TIMEOUT_URL' value='http://mywebsite.tld/timeout.p
hp?order_ref=101010514872470318621&order_currency=HUF' />
<input type='hidden' name='BACK_REF' id='BACK_REF' value='http://mywebsite.tld/backref.php?ord
er_ref=101010514872470318621&order_currency=HUF' />
<input type='hidden' name='BILL_EMAIL' id='BILL_EMAIL' value='sdk_test@otpmobil.com' />
<input type='hidden' name='ORDER_HASH' id='ORDER_HASH' value='3cd244760ab9a23205dea4ef08c7840e
' />
<button type='submit'>Start SimplePay</button>
</form>

2.3.3 Hash kalkulálás, hitelesítés
A küldött adatok hitelesítéséhez tranzakciónként egyedi HMAC_MD5 HASH szükséges,
aminek generálása az Ön fiókjához tartozó titkos kulccsal történik.
Ezt a generált HASH-t kell utolsó paraméterként átadni a LiveUpdate-ben az alábbi
módon:
<input type="hidden" name="ORDER_HASH" value="3cd244760ab9a23205dea4ef08c7840e" />

Itt a value tartalma értelem szerűen minden tranzakciónál egyedi.
A hash-hez tartozó source string kalkulálása úgy lehetséges, hogy hozzáadjuk minden
mező értéke előtt a mező tartalmának a hosszát byte-ben számolva. Tehát ha egy
változó étéke „HUF”, ami három karakter hosszú, akkor a source stringben „3HUF” fog
szerepelni.
Mivel nem a karakterek darabszáma, hanem byte-ben számolt hosszra van szükség,
így ez eltérő értéket adhat például ékezetes karakterek esetén.
13PUBLICTESTHUF
192016-04-08 11:00:01
7Kártya
31ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP

Ha nem UTF-8 karakterkódolást használ, akkor az adatokat még a karakterek
megszámolása előtt kódolja UTF-8 formátumra, mert a szöveg hossza eltérő lehet.
Nagyon fontos, hogy ebben az esetben az UTF-8 enkódolt tartalmat küldje át a form
mezőiben, mert ha csak a hash számításnál alkalmazta, de nem azt küldi, akkor az
eltérőség miatt nem fogja befogadni a SimplePay rendszere a tranzakciót.
Az alábbi táblázatban szereplő mezők számítanak bele a HASH kalkulációba. A mezők
sorrendje kötött az első oszlopban meghatározottak szerint. Ha valamelyik nem
kötelező mező (ORDER_PINFO, ORDER_SHIPPING, DISCOUNT, PAY_METHOD) nincs elküldve a
formban, akkor a HASH számításához sem kell figyelembe venni.
#
1
2

Mező neve
MERCHANT
ORDER_REF

Kötelező
Igen
Igen

3
4
5
6

ORDER_DATE
ORDER_PNAME
ORDER_PCODE
ORDER_PINFO

Igen
Igen
Igen
Nem

7
8
9
10
11
12
13

ORDER_PRICE
ORDER_QTY
ORDER_VAT
ORDER_SHIPPING
PRICES_CURRENCY
DISCOUNT
PAY_METHOD

Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem

Mező értéke
PUBLICTESTHUF
1010105146011598782
53
2016-04-08 11:46:27
Lorem ipsum
sku0001
ÁRVÍZTŰRŐ
TÜKÖRFÚRÓGÉP
331
1
0
0
HUF
0
CCVISAMC

Hossz
13
21

Source string érték
13PUBLICTESTHUF
21101010514601159878253

19
11
7
31

192016-04-08 11:46:27
11Lorem ipsum
7sku0001
31ÁRVÍZTŰRŐ
TÜKÖRFÚRÓGÉP
3331
11
10
10
3HUF
10
8CCVISAMC

3
1
1
1
3
1
8

A fenti adatokból az alábbi source string fűzhető össze:
13PUBLICTESTHUF21101010514601159878253192016-04-08 11:46:2711Lorem
ipsum7sku000131ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP33311110103HUF108CCVISAMC
Abban az esetben, ha egy kötelező változónak nincs értéke, pl. ORDER_PNAME, akkor
a byte-ok száma 0 lesz. Ebben az esetben 192016-04-08 11:46:2707sku0001 lesz a
stringnek ezen a részén.
A teszthez használt kereskedői fiók az alábbi azonosítókkal rendelkezik:
MERCHANT: PUBLICTESTHUF
SECRET_KEY: FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6
A titkosító kulcs (SECRET_KEY) segítségével generáljuk a hash értékét.
A továbbiakban a címben megjelölt programnyelveken írt mintakóddal szemléltetjük
a hash generálást.
FIGYELEM: a példák minden esetben a funkció megvalósításához szükséges minimáls
mintakódot tartalmazzák.
Minden példa esetében a sourceString változó tartalmazza a korábban összefűzött
adatokat és a secretKey változó tartalmazza a SECRET_KEY értékét.
A sourceString értéke
13PUBLICTESTHUF21101010514601159878253192016-04-08 11:46:2711Lorem
ipsum7sku000131ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP33311110103HUF108CCVISAMC

A secretKey értéke
FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6
JAVA MEGOLDÁS
javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
javax.crypto.Mac
private static String calculateHmacMd5AsBytes(String secretKey, String sourceString) {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacMD5");
mac.init(new SecretKeySpec((secretKey).getBytes("UTF-8"), "HmacMD5"));
return ByteHelper.fromByteArray(mac.doFinal(sourceString.getBytes("UTF-8")));
}

ASP .NET MEGOLDÁS
var
var
var
var

secretKey = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes("secretKey");
sourceString = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes("sourceString");
hmacMD5 = new System.Security.Cryptography.HMACMD5(secretKey);
hash = hmacMD5.ComputeHash(sourceString);

PHP MEGOLDÁS
$hash = hash_hmac('md5', $sourceString, $secretKey);

PYTHON MEGOLDÁS
# -*- coding:Utf-8 -*import hmac
digest = hmac.new(secretKey)
digest.update(sourceString)
hash = digest.hexdigest()

RUBY MEGOLDÁS
require 'OpenSSL'
digest = OpenSSL::Digest.new('md5')
hash = OpenSSL::HMAC.hexdigest(digest, secretKey, sourceString)

NODE.JS MEGOLDÁS
var crypto = require('crypto');
var hmac = crypto.createHmac('md5', secretKey)
var hash = hmac.update(sourceString, 'utf8').digest('hex')

A generált hash értéke a fenti adattal és kulcs használatával
programnyelven a következő lesz: 51f48bfda333a8c477bbbedd18a1f787

bármelyik

Több termék a kosárban
Ha több termék van a kosárban, akkor az összes termék adatait bele kell számítani a
hash stringbe. Ebben az esetben a termék adatok típusonként vannak beszámítva,
azaz előbb az összes ORDER_PNAME, majd az összes ORDER_PCODE, stb.

Két termék esetén ez a következőképpen számítódik
'ORDER_PNAME' = 'Lorem ipsum',
'ORDER_PCODE' = 'sku0001',
'ORDER_PINFO' = 'ÁRVÍZTŰRŐ',
'ORDER_PRICE' = 123,
'ORDER_QTY' = 0,
'ORDER_VAT' = 1
'ORDER_PNAME' = 'Dolor sit amet',
'ORDER_PCODE' = 'sku0002',
'ORDER_PINFO' = 'TÜKÖRFÚRÓGÉP',
'ORDER_PRICE' = 456,
'ORDER_QTY' = 0,
'ORDER_VAT' = 1
A tranzakció összes adata így a source string összeállítása előtt az alábbi sorrendbe
kell, hogy legyen.
[0] => PUBLICTESTHUF
[1] => 101010514601278769072
[2] => 2016-04-08 15:04:36
[3] => Lorem ipsum
[4] => Dolor sit amet
[5] => sku0001
[6] => sku0002
[7] => ÁRVÍZTŰRŐ
[8] => TÜKÖRFÚRÓGÉP
[9] => 123
[10] => 456
[11] => 1
[12] => 1
[13] => 0
[14] => 0
[15] => 0
[16] => HUF
[17] => 0
[18] => CCVISAMC
A fenti adatokból a hash string a következő lesz:
13PUBLICTESTHUF21101010514601278769072192016-04-08 15:04:3611Lorem
ipsum14Dolor sit
amet7sku00017sku000213ÁRVÍZTŰRŐ17TÜKÖRFÚRÓGÉP3123345611111010103HUF108C
CVISAMC
A generált hash értéke: 6ed529adde57070bf64ce05efa559307
2.3.4 Hash ellenőrzés
Az ellenőrzésre érdemes az alábbi oldalon található ingyenes szolgáltatást használni
http://hash.online-convert.com/md5-generator
A „Text you want to convert to a MD5 hash” mezőbe másolja be a source stringet, majd
a „Shared secret key used for the HMAC variant” mezőbe adja meg a kódoláshoz
használt kulcsot (SECRET_KEY).

Amíg az ezen az oldalon generált hash értéke nem egyezik meg az Ön által a formban
használt hash értékével, addig várhatóan az „Invalid Signature” hibaüzenetet fogja
kapni a SimplePay rendszerétől.
2.4
Hibakeresés
A LiveUpdate során, ha olyan hibával ad meg adatokat, hogy a SimplePay rendszere
nem tudja értelmezni a tranzakciót, akkor azonnal visszairányít arra a weboldalra,
ahonnan a tranzakció érkezik. Ebben az esetben nem történik fizetés.
A hibaüzenet az URL-ben az „err” változóban lesz elérhető.
A fejlesztés során végrehajtandó teszteknél az alábbiakra érdemes figyelmet fordítani.
Ha hiba merül föl, akkor az alábbi lista alapján debugoljon.
Ez a lista nem tartalmazza a forráskód szintaxissal, szerverkörnyezettel, hálózati
kapcsolattal összefüggő lehetséges sokféle hibalehetőséget, hanem csak a SimplePay
online fizetés fejlesztésével kapcsolatos esetleges problémaforrásokra koncentrál.
Mivel ezek típushibák, ezért ha jól fut a kód, akkor is érdemes legalább egyszer
végigellenőrizni.












Logok ellenőrzése
Megfelelő karakterkódolás (UTF-8)
Kereskedői kód (MERCHANT), nincs space előtte, utána (trim() függvény
használata ajánlott)
Titkosító kulcs (SECRET_KEY), nincs space előtte és utána (trim() függvény
használata ajánlott). Ezt az adatot NE adja át!
Kereskedői kódnak (MERCHANT) megfelelő devizanem átadása.
„Invalid Account hibaüzenet, nem megfelelő, vagy hiányzó kereskedői fiók
adat (MERCHANT).
„Invalid Signature” hibaüzenet Hash kódolási hiba a webshop oldalán.
Visszavezethető a SECRET_KEY hiányára, csonkolt használat, vagy space van az
elején, vagy a végén. Utalhat karakterkódolási problémára (nem UTF-8), illetve
a kötelező mezők hiányára.
Hibás BACK_REF és TIMEOUT_URL mezőben megadott URL-ek. Nem létező, vagy
nem elérhető fájlra mutat, esetleg szóköz az URL-ben. HTTP és HTTPS felcserélése.
Hiányzó, vagy nem feltöltött kötelező adatmezők
Nem egyedi a megrendelés azonosító (order ID) a kereskedő rendszerében

3 BackRef
A BackRef egy tájékoztató oldal. Ez a kereskedő rendszerében levő hely, ahova a
fizetőoldalról a vásárló visszaérkezik sikeres, vagy sikertelen fizetés esetén. Sikeres fizetés
esetén ez az oldal kizárólag csak tájékoztató jellegű és még nem a tranzakció vége.
Sikertelen fizetés esetén viszont ez a tranzakció vége.
A BackRef URL-t a tranzakció indításakor a BACK_REF változóban kellett átadni. Az
átadott értékekhez fűzi hozzá a SimplePay rendszere a tranzakció eredményére
vonatkozó adatokat.

A BACK_REF URL-hez fűzött adatok a következők lehetnek
Mező neve
RC
(return
code)

RT (return text)
3dsecure
date
payrefno
ctrl

Mező tartalma
A tranzakció eredményét jelző válaszkód. Amennyiben 000 vagy
001 számmal kezdődik, a tranzakció sikeres, más számok esetén
sikertelen és az ezen eseteknek megfelelő üzenetet kell
megjeleníteni a visszaérkezési oldalon.
A tranzakció eredményét jelző válaszkód szöveges változata
Jelenleg kompatibilitási okokból van csak átadva. Az értéke
minden esetben NO
A banki authorizáció pontos ideje
SimplePay tranzakció azonosító
A BackRef hívást hitelesítő érték. Ez alapján ellenőrizhető, hogy
valóban a SimplePay rendszere felől jön a hívás.

A teljes folyamaton belül a Back Ref alatt a fogadjuk a SimplePay fizetőoldalról a
webáruház weboldalára visszaérkező tranzakciót és tájékoztatjuk a vásárlót annak
kimenetéről.
Ezen a ponton a fejlesztési feladat:
- feldolgozni és hitelesíteni a GET metódussal kapott adatokat
- tájékoztatni a vásárlót a tranzakció eredményéről
- letárolni az adatokat a webáruház egyéni logikája szerint
3.1
Hitelesítés
Az URL hitelesítése a korábban megismert HASH számítási módszerrel történik. Az
egyetlen különbség az, hogy nem változónként van kiszámolva a tartalom hossza,
hanem az egész URL egy értékként, azaz egy stringként van véve.
Minta BackRef string
https://weboldalam.tld/backref.php?order_ref=101010514611570269664&order_curre
ncy=HUF&RC=000&RT=000+%7C+OK&3dsecure=NO&date=2016-0420+14%3A57%3A38&payrefno=99016530&ctrl=a5a268fd200eaef93e87a3f1403ce65f
Ha
egy
stringként
van
kezelve,
akkor
az
utolsó
38
karaktert
(&ctrl=a5a268fd200eaef93e87a3f1403ce65f) kell levágni. A teljes stringből a ctrl
változót levágva a hitelesítéshez a fenti minta esetén az alábbi érték marad meg. Ez
az adat lesz a hash string alapja.
https://weboldalam.tld/backref.php?order_ref=101010514611570269664&order_curre
ncy=HUF&RC=000&RT=000+%7C+OK&3dsecure=NO&date=2016-0420+14%3A57%3A38&payrefno=99016530
Ennek a stringnek a hosszát kell kiszámolni a LiveUpdate leírásában részletezett módon.
Jelen esetben a hossz 165 lesz, amit a string elejéhez fűzünk és ezzel létrehoztuk a source
stringet.
165https://weboldalam.tld/backref.php?order_ref=101010514611570269664&order_c
urrency=HUF&RC=000&RT=000+%7C+OK&3dsecure=NO&date=2016-0420+14%3A57%3A38&payrefno=99016530
A BackRef hitelesítése csak a tranzakció indításához használt kereskedői adatokkal
lehetséges.

A kereskedői fiók az alábbi azonosítókkal rendelkezik:
MERCHANT: PUBLICTESTHUF
SECRET_KEY: FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6
A hash generálása ettől a ponttól pontosan ugyanaz, mint ahogy a LiveUpdate esetén
korábban le lett írva.
A sourceString értéke ehhez
165https://weboldalam.tld/backref.php?order_ref=101010514611570269664&order_c
urrency=HUF&RC=000&RT=000+%7C+OK&3dsecure=NO&date=2016-0420+14%3A57%3A38&payrefno=99016530
A secretKey értéke
FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6
A generált hash értéke így a5a268fd200eaef93e87a3f1403ce65f lesz, ami megegyezik
a BackRef hivásban a ctrl változóban megadott értékkel.
Ha a generált és a kapott érték megegyezik egymással, akkor a biztos lehet a kapott
érékek hitelességében.
3.1.1 Hibalehetőségek a hitelesítés során
A SimplePay rendszere az URL enkódolt teljes URL-re számolja ki a ctrl változóban
elküldött hash értékét. Ebből adódóan a kereskedő oldalán is még minden átalakítás
előtt kell elvégezni a hitelesítést, mert különben nem fog megegyezni a kalkulált érték
a ctrl változóban kapottal.
3.2
Tájékoztatás
A BackRef oldal a vásárló tájékoztatására szolgál. Abban az esetben, ha a hitelesítés
sikeres volt, akkor értelmezhető a kapott adat.
A tájékoztatásból egyértelműen ki kell derülni a tranzakció eredményének (sikeres,
sikertelen), a SimplePay tranzakció azonosítónak (payrefno változóból) és a kereskedői
tranzakció azonosítónak.
Az RC változó tartalma sikeres tranzakció esetén 000, vagy 001. Minden egyéb esetben
sikertelen a tranzakció.
3.2.1

Tájékoztatás sikertelen bankkártyás tranzakció esetén

Sikertelen fizetés esetén ez a tranzakció vége.
A sikertelenség oka lehet, hogy nem létezik, vagy lejárt a vásárló kártyája. Elképzelhető,
hogy nincs megfelelő fedezet a kártyán, vagy van fedezet, de a vásárló elérte az
általa beállított napi limitet.
A sikertelenség konkrét okára vonatkozó felvilágosítást a vásárló részére a kártyáját
kibocsátó bank tud adni.
A sikertelen fizetés után a visszatérő oldalon a kötelezően megjelenítendő
tájékoztató adatok
1. Az eredmény, azaz „Sikertelen fizetés”
2. A következő tájékoztató:

Kérjük, ellenőrizze a tranzakció során megadott adatok helyességét. Amennyiben
minden adatot helyesen adott meg, a visszautasítás okának kivizsgálása kapcsán
kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni kártyakibocsátó bankjával.
3. A SimplePay referencia szám, ami a SimplePay tranzakció azonosítója. A
tranzakcióval kapcsolatos bármilyen kérdésre ez alapján tud választ adni a
SimplePay ügyfélszolgálata
4. A kereskedői megrendelés azonosító
5. A tranzakció dátuma

Minta a tájékoztatásra
Sikertelen tranzakció.
Kérjük, ellenőrizze a tranzakció során megadott adatok helyességét.
Amennyiben minden adatot helyesen adott meg, a visszautasítás okának kivizsgálása
kapcsán kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni kártyakibocsátó bankjával.
SimplePay referenciaszám: 99013817
Megrendelés azonosító: 101010514582296094262
Dátum: 2016-03-17 16:46:52
3.2.2 Tájékoztatás sikeres bankkártyás tranzakció esetén
A BackRef oldal sikeres kártyaellenőrzés esetén nem a tranzakció vége, ez csak egy
tájékozató a vevő felé.
A megrendelést csak a 5. fejezetben tárgyalt IPN üzenet fogadása után lehet
teljesíteni.
A sikeres fizetés után a visszatérő oldalon a kötelezően megjelenítendő tájékoztató
adatok
1. Az eredmény, azaz „Sikeres fizetés”, vagy „Sikeres tranzakció”, vagy „Sikeres
kártya ellenőrzés”, illetve opcionálisan megjeleníthető a „Megerősítésre vár”
tájékoztatás is
2. A SimplePay referencia szám, ami a SimplePay tranzakció azonosítója. A
tranzakcióval kapcsolatos bármilyen kérdésre ez alapján tud választ adni a
SimplePay ügyfélszolgálata
3. A kereskedői megrendelés azonosító
4. A tranzakció dátuma

Minta a tájékoztatásra
Sikeres kártya ellenőrzés.
SimplePay referenciaszám: 99013247
Megrendelés azonosító: 101010514577073006166
Dátum: 2016-03-11 15:41:43
Ezen a ponton még a háttérben fut a csalásszűrés (fraud monitoring). Ennek
sikeressége esetén küldi ki a rendszer az IPN üzenetet. Az IPN üzenet a tranzakció vége.
Ekkor teljesítheti a kereskedő a megrendelést.

Nagyon fontos tudni, hogy a háttérben az IPN üzenet akár ugyanabban az időben
(vagy akár korábban) is megérkezhet, mint ahogy a vásárló a böngészőben
visszaérkezik a BackRef oldalra.
FONTOS: A megrendelést minden esetben az IPN alapján teljesítse.
Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az Ön rendszerében különálló státuszok tartoznak
ezekhez az eseményekhez, akkor az IPN minden esetben legyen magasabb rendű,
mint a BackRef, azaz a BackRef státusza soha ne írja felül az IPN státuszát.
3.2.3 Tájékoztatás sikeres átutalásos tranzakció esetén
A folyamat átutalás esetén a fizetés elindításáig csak a fizetési módban különbözik. A
fizetőoldal ebben az esetben egy tájékozató az utaláshoz szükséges adatokkal.
A tájékoztató oldalon a vásárlónak nem szükséges semmit tegyen (az utalást
netbankjából végre tudja hajtani), emiatt erről az oldalról nem biztos, hogy visszatér a
kereskedő weboldalára.
Abban az esetben, ha rákattint a „Vissza” gombra és visszatér a kereskedő
webáruházába, akkor tájékoztatni kell. A tájékoztatás ebben az esetben különbözik a
bankkártyás fizetéstől.
A BackRef oldal nem a tranzakció vége, ez csak egy tájékozató a vevő felé.
A megrendelést csak az 5. fejezetben tárgyalt IPN üzenet fogadása után lehet
teljesíteni.
Az utalásos fizetés után a visszatérő oldalon a kötelezően megjelenítendő
tájékoztató adatok
1. Ezen a ponton még csak megrendelés történt, fizetésről itt még nem lehet
tájékoztatni, azaz „Sikeres megrendelés”
2. Jelezni kell, hogy a teljesítés csak egy későbbi időpontban történik meg, azaz
„Az utalás megérkezése után lesz teljesítve a megrendelés”
3. A SimplePay referencia szám, ami a SimplePay tranzakció azonosítója. A
tranzakcióval kapcsolatos bármilyen kérdésre ez alapján tud választ adni a
SimplePay ügyfélszolgálata
4. A kereskedői megrendelés azonosító
5. A tranzakció dátuma
Minta a tájékoztatásra
Sikeres megrendelés.
Az utalás megérkezése után lesz teljesítve a megrendelés
SimplePay referenciaszám: 99014232
Megrendelés azonosító: 101010514599378142316
Dátum: 2016-03-29 12:16:55
4 Timeout
Megszakított tranzakció esetén a LiveUpdate elindítása után a vásárló megérkezik a
SimplePay fizetőoldalra, azonban valami miatt vissza szeretne lépni a kereskedő
weboldalára. Ebben az esetben megnyomhatja a „Mégse” gombot, amivel ezt a
visszatérést elindíthatja.
Időtúllépés esetén a LiveUpdate elindítása után a vásárló megérkezik a SimplePay
fizetőoldalra, azonban az ORDER_TIMEOUT változóban megadott idő lejártáig még
nem indítja el a fizetést. Ilyen esetben az idő túllépésekor a fizetőoldal automatikusan
visszairányítja a vásárlót kereskedő weboldalára.

Mindkét esetben a LiveUpdate során megadott TIMEOUT_URL változóban megadott
URL-re érkezik vissza.
Nagyon fontos figyelembe venni a tájékoztatásnál, hogy egyik esetben sem történt
fizetés, hiszen még a kártyaadatok megadása és a fizetés elindítása előtt lett
megszakítva a fizetés. Ebből adódóan nem is lehet a vásárlót itt sikertelen fizetésről
tájékoztatni.
Megszakított, vagy időtúllépéses tranzakció után a visszatérő oldalon kötelezően
megjelenítendő tájékoztató adatok
1. Az eredmény, azaz „Megszakított tranzakció”, vagy „Időtúllépéses
tranzakció”
2. A következő tájékoztató megjelenítése: „Ön megszakította a fizetést, vagy
lejárt a tranzakció maximális ideje!”
3. Opcionálisan megjeleníthető a kereskedő megrendelés azonosítója és a
dátum
Minta a tájékoztatásra
Megszakított tranzakció
Ön megszakította a fizetést, vagy lejárt a tranzakció maximális ideje!
Megrendelés azonosító: 10101051458143998
Dátum: 2016-03-16 16:00:07
5 IPN
Az IPN (Instant Payment Notification) kommunikáció a sikeres fizetési folyamat befejező
része. Az IPN hívás POST metódussal a kereskedő által megadott URL-re van kiküldve a
SimplePay rendszeréből.
Az URL a SimplePay kereskedői vezérlőpanelén (https://sandbox.simplepay.hu/admin)
adható meg a Fiókkezelő/Technikai beállítások menüpont alatt az „Alap adatok”
panelen.
Ezen a ponton a bankkártyás tranzakció már átment a banki kártyaellenőrzésen, illetve
a csalásszűrésen. Nagyon fontos, hogy IPN kizárólag csak a sikeres fizetésről van
kiküldve. Ha az authorizáció sikertelen volt, akkor már a BackRef-re sikertelen
fizetésként érkezett vissza és ott lezáródott a tranzakció.
Ha sikeres volt a kártya authorizáció, de utána a csalásszűrésen akad meg, akkor a
SimplePay ügyfélszolgálata veszi fel a kapcsolatot a kereskedővel és a tranzakció nincs
tovább engedve (és nincs IPN üzenet kiküldve) addig, amíg nem tisztázódik az
esetleges visszaélés gyanúja.
Átutalásos fizetés esetén akkor van kiküldve az IPN, ha már beérkezett a pénz a
vásárlótól az OTP Mobil Kft. számlájára és az utalás közleménye alapján
hozzárendelhető volt a tájékoztató oldalon létrejött tranzakcióhoz.
Az első IPN kiküldésekor a tranzakció státusza COMPLETE
Ettől eltérő akkor lehet, ha két lépcsős fizetést alkalmaz és már a kártya authorizációról
is kér IPN üzenetet. Ebben az esetben a státusz megegyezik a BackRef oldalon is látható
PAYMENT_AUTHORIZED értékkel.
A fentiekből adódóan az IPN minden esetben a fizetés sikerességét jelzi.
Az IPN-t manuálisan is ki lehet küldeni, főleg tesztelési és debugolási célból. Ez a
lehetőség csak sikeres tranzakció esetén adott.

Ha a kereskedői vezérlő panelen a tranzakció listában a megrendelés referencia
számára kattint, akkor megnyílik a tranzakció adatit mutató oldal. Itt a kék „IPN
újraküldése” gombra kattintva indíthatja el a küldést.
A kiküldés eredményét ugyanazon az oldalon a „Kommunikáció” fülön az „IPN
üzenetek” között láthatja. Mivel a kiküldés elindításakor egy feladat listába kerül a
kérés, így nem biztos, hogy azonnal feltűnik a listában a küldés eredménye.
Az IPN üzenetet megnyitva ellenőrizheti, hogy elérhető-e az Ön rendszerében a
megadott URL-en az IPN üzenetet feldolgozó weboldal. Ha a válasz HTTP kódjának az
értéke nem 200, akkor valamilyen okból nem érhető el.
Ugyanitt ellenőrizheti az Ön weboldala felé küldött adatokat, illetve azt a választ, amit
az Ön weboldala adott az IPN üzenetre.
Ezen a ponton a fejlesztési feladat:
-

hitelesíteni a hívást
visszajelzés a sikeres fogadásról a SimplePay felé

5.1
Hitelesítés
A hitelesítéshez az összes küldött mező értékét fel kell dolgozni, kivéve a HASH nevű
változót. Arra fordítson fokozott figyelmet, hogy az IPN üzenetben tömbök is
szerepelhetnek, pl. a termék adatoknál. Ebben az esetben a tömböket is föl kell olvasni
és tartalmukat hozzá kell adni a stringhez.
Például az alábbi tömb esetén a hash string a következő módon állítható össze
Array
(
[CURRENCY] => HUF
[IPN_PNAME] => Array
(
[0] => Product_1
[1] => Product_2
)
[IPN_PCODE] => Array
(
[0] => SKU0001
[1] => SKU0002
)
[IPN_TOTALGENERAL] => 8319
)

Hash string részlet minta
3HUF9Product_19Product_27SKU00017SKU000248319
A hash string összeállításának logikája és ebből a hash kiszámítása megegyezik a
LiveUpdate során leírt módszerrel.
Ha a HASH változóban kapott érték megegyezik a kiszámítottal, akkor a hitelesítés
sikeres.
Az IPN üzenetben az alábbi adatok találhatók meg. Ha az adat a LiveUpdate során
lett megadva, akkor a harmadik oszlopban látható az a változó, aminek az értéke volt.

Az IPN adat tartalmából a kereskedői azonosító (REFNOEXT) és/vagy a SimplePay
azonosító (REFNO) szükséges a tranzakció kereskedő oldali beazonosításához. A
tranzakció aktuális státusza (ORDERSTATUS) alapján dönthető el a teljesítés. Az IPN_PID,
IPN_PNAME és az IPN_DATE szükséges a SimplePay felé a visszajelzéshez. A HASH
validálja az IPN hívást.
Minden egyéb mező kiegészítő és tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz, aminek a
feldolgozása opcionális.

IPN változó
SALEDATE
REFNO
REFNOEXT
ORDERSTATUS
PAYMETHOD
FIRSTNAME
LASTNAME
COMPANY
ADDRESS1
ADDRESS2
CITY
STATE
ZIPCODE
COUNTRY
PHONE
CUSTOMEREMAIL
FIRSTNAME_D
LASTNAME_D
COMPANY_D
ADDRESS1_D
ADDRESS2_D
CITY_D
ZIPCODE_D
COUNTRY_D
PHONE_D
IPADDRESS
CURRENCY
IPN_PID[]

IPN_PNAME[]
IPN_PCODE[]
IPN_INFO[]
IPN_QTY[]
IPN_PRICE[]

Tulajdonság
A tranzakció indításának ideje
(2017-01-14 07:58:34)
SimplePay tranzakció azonosító
(Megegyezik a BackRef-en
visszaadott payrefno értékével).
Kereskedői tranzakció
azonosító
A tranzakció státusza
Fizetési mód
Keresztnév
Vezetéknév
Cég neve
Cím
Cím2
Város
Megye
Irányítószám
Ország
Telefon
E-mail
Keresztnév
Vezetéknév
Cég neve
Cím
Cím2
Város
Irányítószám
Ország
Telefon
A vásárló IP címe
Devizanem
A rendszer által generált
termékazonosító.
Kompatibilitási okok miatt
történik meg az elküldése.
Értéke random szám, maximum
2147483648. Az IPN
visszaigazolásához szükséges.
Termék név. Az IPN
visszaigazolásához szükséges.
Termék azonostító
Termék infó
Termék mennyiség
Termék ár

LiveUpdate változó
ORDER_DATE

ORDER_REF
PAY_METHOD
BILL_FNAME
BILL_LNAME
BILL_COMPANY
BILL_ADDRESS
BILL_ADDRESS2
BILL_CITY
BILL_STATE
BILL_ZIPCODE
BILL_COUNTRYCODE
BILL_PHONE
BILL_EMAIL
DELIVERY_FNAME
DELIVERY_LNAME
DELIVERY_COMPANY
DELIVERY_ADDRESS
DELIVERY_ADDRESS2
DELIVERY_CITY
DELIVERY_ZIPCODE
DELIVERY_COUNTRYCODE
DELIVERY_PHONE
PRICES_CURRENCY

ORDER_PNAME
ORDER_PCODE
ORDER_PINFO
ORDER_QTY
ORDER_PRICE

IPN_VAT[]
IPN_TOTAL[]
IPN_TOTALGENERAL
IPN_SHIPPING
IPN_DATE
HASH

Termék ÁFA
Termékenkénti totál összeg
Tranzakció teljes összege
Szállítási költség
IPN üzenet küldésének ideje. Az
IPN visszaigazolásához
szükséges. (20170214085902)
Az IPN adatait validáló hash
értéke

ORDER_VAT
ORDER_SHIPPING

Az alábbi mezők kompatibilitási okok miatt elküldésre kerülnek az IPN-ben, azonban
nem tartalmaznak adatot, vagy konstans érték a tartalmuk.

Változó
ORDERNO
IDENTITY_NO
IDENTITY_ISSUER
IDENTITY_CNP
REGISTRATIONNUMBER
CBANKNAME
CBANKACCOUNT
IPN_VER[]
IPN_DISCOUNT[]
IPN_PROMONAME[]
IPN_DELIVEREDCODES[]
IPN_COMMISSION

Tartalom
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Üres
Konstans: 0.0

5.2
Visszaigazolás az IPN üzenetre
Abban az esetben, ha sikeres volt a hitelesítés, akkor vissza kell erről jelezni a SimplePay
rendszere felé.
A SimplePay rendszere ennek a visszaigazolásnak az alapján értesül arról, hogy a
kereskedő megkapta és feldolgozta a tranzakció sikerességéről szóló IPN üzenetet. A
visszajelzés fontos, ugyanis ha ez nem történik meg, vagy nem megfelelő, akkor
ismételten megpróbálja kiküldeni az IPN-t.
A nem fogadott IPN utáni újraküldés logikája a következő az első IPN után:
-

5, 10, 15, 30, 45 perccel
1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 órával
1, 1.5, 2, 2.5, 3 nappal

Ezek után a szerver a továbbiakban nem küldi ki az adott tranzakcióra az IPN üzenetet.
A kereskedői admin felületen
kezdeményezni az IPN kiküldését.

természetesen

manuálisan

ezután

is

lehet

A visszaigazolás során az IPN üzenet fogadása és validálása után ki kell íratni a
következő formátumú választ, ami tartalmazza az aktuális dátumot, illetve az IPN-ben
kapott adatok egy része alapján képzett hash értéket:

<EPAYMENT>2016040813427|8a23a1f99f95eaafddf4d35a9671ef3b</EPAYMENT>

A visszaigazoláshoz az alábbi adatok szükségesek
#
1

Változó
IPN_PID[0]

Forrás
Az IPN üzenet tartalmazza

Tartalom
Az első termék azonosítója

2
3

IPN_PNAME[0]
IPN_DATE

Az IPN üzenet tartalmazza
Az IPN üzenet tartalmazza

4

DATE

A
kereskedői
aktuális ideje

Az első termék neve
Az
IPN-ben
szereplő
dátum
YmdHis
formátumban,
pl.
20160408113426
A visszajelzéskor generált
időbélyeg
YmdHis
formátumban,
pl.
20160408113427

szerver

A visszajelzés hash számításához a fenti táblázatban található négy értéket kell
felhasználni a fenti sorrendben az alábbiak szerint:
IPN_PID[0] = 42
IPN_PNAME[0] = Product_1
IPN_DATE = 2016040813426
DATE = 2016040813427
Az IPN_DATE és a generált dátum (DATE) gyakran azonos lehet, de ez nem minden
esetben igaz. Ha nem ugyanabban a másodpercben történik meg a visszajelzés, vagy
a szerverek órái nincsenek szinkronban, akkor ez az érték különböző lehet.
A fenti adatok alapján a source string a következő lesz:
2429Product_1142016040813426142016040813427
A kereskedői fiók az alábbi azonosítókkal rendelkezik:
MERCHANT: PUBLICTESTHUF
SECRET_KEY: FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6
A hash generálása a LiveUpdate során leírt módszerrel történik, ami a fenti adatok
esetén a következő: 8a23a1f99f95eaafddf4d35a9671ef3b
A visszaigazolást az alábbi formában kell megjeleníteni. A dátum a hash stringbe is
beleszámító, generált dátum (DATE), a hash pedig a visszajelzéshez generált érték. A
két adat | jellel van elválasztva.
FIGYELEM: Szóköz nincs a visszajelzésben
<EPAYMENT>2016040813427|8a23a1f99f95eaafddf4d35a9671ef3b</EPAYMENT>

Az IPN üzenet megérkezésekor a tranzakció státusza COMPLETE lesz.
5.3
IPN sikerességének ellenőrzése
Az IPN visszajelzés sikerességét a kereskedői admin felületen tudja ellenőrizni. A
tranzakció listában ha megnyitja a konkrét fizetést, akkor a „Kommunikáció”
menüpontban találja meg a „IPN üzenetek” között.
Ha itt nem OK a kiküldött üzenet státusza, akkor nyissa meg és a részletekben
ellenőrizze, hogy milyen visszajelzést ad az Ön weboldala.

A hibalehetőségek között a leggyakoribbak:
-

nem érhető el az IPN URL
nem 200 a http állapotkód
nincs a válaszban az EPAYMENT tag

6 Tranzakciók módosítása és lekérdezése
A további fejezetekben található funkciókban (IOS, IDN, IRN) közös elem, hogy egy
már megtörtént tranzakciót módosít, vagy az adatait lekérdezi.
Mindegyik a böngészőn kívül, a háttérben történik a kereskedő szervere és a SimplePay
szervere között. A megadott adatokat egy háttérben lezajló POST hívással kell elküldeni
a SimplePay szervere felé, ami azt végrehajtja és azonnal válaszol.
Ennek során az adott kommunikációhoz tartozó URL-re kell elküldeni a szükséges
adatokat, majd a kapott kimenetet kell feldolgozni.
Minden megvalósítás esetén két adatra van szüksége; az URL ahova küldi a hívást,
illetve az elküldendő adatra név-érték párokban.
A lenti példa a kommunikációt mutatja csak be, a tartalma jelenleg nem fontos.
A példában az URL értéke a következő:
https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.php
Az elküldendő adat név-érték párjai:
MERCHANT = PUBLICTESTHUF
REFNOEXT = 101010514615913074586
HASH = 9607a566c832821b8447eea204e6da1e
A válasz a fenti adatokkal történő hívásra XML formátumú az alábbi tartalommal:
<order>
<order_date>2016-04-25 13:35:07</order_date>
<refno>99016764</refno>
<refnoext>101010514615913074586</refnoext>
<order_status>COMPLETE</order_status>
<paymethod>Visa/MasterCard/Eurocard</paymethod>
<hash>76621655113b7fd00d605075d28023f1</hash>
</order>

JAVA MEGOLDÁS
HttpPost httpPost = new
HttpPost("https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.php");
List<BasicNameValuePair> formparams = new ArrayList<BasicNameValuePair>();
formparams.add(new BasicNameValuePair("MERCHANT", "PUBLICTESTHUF"));
formparams.add(new BasicNameValuePair("REFNOEXT", "101010514615913074586"));
formparams.add(new BasicNameValuePair("HASH", "9607a566c832821b8447eea204e6da1e"));
httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(formparams));
HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()
));
StringBuffer result = new StringBuffer();
String line = "";
while ((line = rd.readLine()) != null) {

result.append(line);
}
Pack resultXml = new XmlPack(result.toString()).setInt("responseCode", response.getStatusLine(
).getStatusCode());
return resultXml;

ASP .NET MEGOLDÁS
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
var postData = new Dictionary<string, string>();
postData.Add("MERCHANT", "PUBLICTESTHUF");
postData.Add("REFNOEXT", "101010514615913074586");
postData.Add("HASH", "9607a566c832821b8447eea204e6da1e");
var pspClient = new SimplePSPClient();
Task.Run(async () =>
{
var xml = await pspClient.GetString(new Uri("https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.ph
p"), postData);
});
Console.ReadLine();
}
}
public class SimplePSPClient
{
private HttpClient client;
public SimplePSPClient()
{
client = new HttpClient();
}
public async Task<string> GetString(Uri uri, Dictionary<string, string> postData)
{
var content = new FormUrlEncodedContent(postData.ToList());
var response = await client.PostAsync(uri, content);
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
var data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
return data;
}
else
return null;
}
}
}

PHP MEGOLDÁS
$url = 'https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.php';
$data = array(
'MERCHANT' => 'PUBLICTESTHUF',
'REFNOEXT' => '101010514615913074586',
'HASH' => '9607a566c832821b8447eea204e6da1e'
);

PHP cURL használatával
$curlData = curl_init();
curl_setopt($curlData, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
curl_setopt($curlData, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_USERAGENT, 'curl');
curl_setopt($curlData, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
$resultXml = curl_exec($curlData);
curl_close($curlData);
$result = (array) simplexml_load_string($resultXml);

PHP file_get_contents() használatával
$options = array(
'http' => array(
'method' => 'POST',
'header' =>
"Accept-language: en\r\n".
"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
'content' => http_build_query($data, '', '&')
));
$context = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, true, $context);

PYTHON MEGOLDÁS
# -*- coding:Utf-8 -*import httplib, urllib
merchant = "PUBLICTESTHUF"
renoext = "101010514615913074586"
hash = "9607a566c832821b8447eea204e6da1e"
params = urllib.urlencode({'MERCHANT': merchant, 'REFNOEXT': renoext, 'HASH': hash})
headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "Accept": "text/plain", 'Accept-Charset': '
UTF-8'}
conn = httplib.HTTPSConnection("sandbox.simplepay.hu")
conn.request("POST", "/payment/order/ios.php", params, headers)
response = conn.getresponse()
result = response.read()
conn.close()

RUBY MEGOLDÁS
require "net/http"
require "uri"
url = URI.parse("https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.php")

merchant = "PUBLICTESTHUF"
renoext = "101010514615913074586"
hash = "9607a566c832821b8447eea204e6da1e"
response = Net::HTTP.post_form(url, {"MERCHANT" => merchant, "REFNOEXT" => renoext, "HASH" =>
hash})
puts response.body

NODE.JS MEGOLDÁS
var request = require('request');
url = 'https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.php?'
url += "MERCHANT" + "=" + "PUBLICTESTHUF" + "&"
url += "REFNOEXT" + "=" + "101010514615913074586" + "&"
url += "HASH" + "=" + "9607a566c832821b8447eea204e6da1e"
request.post({ url: url}, function (error, response, body) {
console.log(body)
})

7 IOS tranzakciós adatok lekérdezése
Az IOS (Instant Order Status) használatával egy tranzakció aktuális státuszát
kérdezhetjük le a SimplePay rendszeréből. Az IOS hívás bármikor elindítható a
kereskedő oldaláról.
Az előző fejezetben a mintakód esetében egy IOS hívás volt a példa, így annak néhány
eleme ismétlődni fog ebben a fejezetben is.
Az IOS hívás URL: https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/ios.php
Szükséges adatok
A kereskedő azonosítója
MERCHANT = PUBLICTESTHUF
A tranzakció azonosítója a kereskedő rendszerében
REFNOEXT = 101010514615913074586
A hitelesítő hash
HASH = 9607a566c832821b8447eea204e6da1e
A HASH értéke ebben az esetben a MERCHANT és a REFNOEXT változók értékeire
kiszámított hash string alapján van generálva. A hash string összeállítását és a hash
értékének a kiszámítását a 2.3.3 fejezetben leírt módon szükséges elvégezni.
Ha a fenti értékekkel van elindítva az IOS hívás, akkor az alábbi XML választ adja vissza
a SimplePay szervere.
<order>
<order_date>2016-04-25 13:35:07</order_date>
<refno>99016764</refno>
<refnoext>101010514615913074586</refnoext>
<order_status>COMPLETE</order_status>
<paymethod>Visa/MasterCard/Eurocard</paymethod>
<hash>76621655113b7fd00d605075d28023f1</hash>
</order>

A válaszban az alábbi adatok szerepelnek:
order_date: a megrendelés dátuma
refno: a tranzakcióhoz tartozó SimplePay referencia szám

refnoext: a tranzakcióhoz tartozó kereskedői referencia szám
order_status: a tranzakció aktuális státusza
paymethod: a fizetési mód
hash: a válasz adatait hitelesítő hash, amit a 2.3.3 fejezetben leírt módon szükséges
ellenőrizni.
8 IDN indítása
Az IDN (Instant Delivery Notification) a kétlépcsős fizetési mód esetén használt funkció,
amikor a kereskedő minden tranzakciót saját jóváhagyással zár le.
Két lépcsős fizetés esetén a LiveUpdate során nem történik meg a teljes fizetés, hanem
csak a megadott összeg befoglalása. Ez annyit jelent, hogy az adott összeg zárolva
van a vásárló számláján, de nincs beterhelve. Az IDN küldésével lehet elindítani a
terhelést és a fizetés befejezését.
Ebben az esetben kizárólag azok a tranzakciók lesznek elszámolva, amelyek IDN
üzenettel meg lettek erősítve. A fizetés 2 lépcsőben történik.
Az 1. lépcsőben zárolásra kerül a tranzakció teljes összege a vásárló kártyáján.
A 2. lépcsőben, az IDN beküldése után történik meg a valós terhelés.
FONTOS: az IDN beküldésére a kétlépcsős fizetés esetén a kereskedőnek 21 naptári
napja van. Ha addig nem teszi ezt meg, akkor a foglalt összeg automatikus feloldásra
kerül.
Ha a kereskedő úgy dönt a 21. nap előtt, hogy nem akarja beterhelni az összeget (pl.
mert nem tud teljesíteni), akkor az IDN helyett IRN (Instant Refund Notification)
használatával felszabadítja a befoglalt összeget a vásárló kártyáján.
A tranzakció
státusza ebben az
esetben az
összeg
befoglalásakor
PAYMENT_AUTHORIZED lesz. Ebben a státuszban marad addig, amíg a következők
megtörténnek:
-

IDN beküldésével a terhelés is megtörténik
IRN beküldésével felszabadul a vásárló kártyáján a befoglalt összeg
a 21 nap letelte után automatikusan felszabadul a befoglalt összeg

A sikeres IDN után a tranzakció státusza COMPLETE lesz.
Az IDN funkciónak az igénybevételéhez SimplePay oldali beállítás szükséges.
Használatához kérjük, egyeztessen értékesítő kollégánkkal, vagy ügyfélszolgálatunkkal.
Az IDN hívás URL: https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/idn.php
Szükséges adatok:
A kereskedő egyedi azonosítója
MERCHANT = PUBLICTESTHUF
A tranzakció SimplePay azonosítója
ORDER_REF = 99017183
A megrendelés teljes összege
ORDER_AMOUNT = 331
Az összeg devizaneme
ORDER_CURRENCY = HUF
IDN küldés ideje

IDN_DATE = 2016-04-29 11:16:37
A fenti adatokból számított hash értéke
ORDER_HASH = 1a542b752502a620c243573f73bc8472
Az ORDER_HASH értékét ebben az esetben is a már a 2.3.3 fejezetben leírt módon lehet
számolni.
A fenti kérést elindítva az alábbi választ adja vissza a SimplePay rendszere abban az
esetben, ha megfelelő adatokkal lett elindítva a hívás.
<epayment>99017183|1|OK|2016-04-29 11:16:37|39d5a164d54b10c707b5a0fd32088cf9</epayment>

A fenti kimenet egy | jelekkel tagolt stringet tartalmaz az <epayment> tagek között.
Az adatok a következők:
A tranzakció azonosítója, amire az IDN el lett indítva
99017183
A visszatérési értéke a hívásnak
1
A szöveges visszatérési értéke a hívásnak
OK
A dátuma a hívásnak
2016-04-29 11:16:37
A fenti adatokból generált hash, ami alapján hitelesítheti a kereskedő a kapott választ
39d5a164d54b10c707b5a0fd32088cf9
Az IDN üzenet sikeresen csak egyszer küldhető el. Ha egy már sikeres IDN-re ismételten
rá van küldve, akkor hibát fog kapni.
99017183|6|Hiba a rendelés megerősítésekor.|2016-04-29 11:29:03|d60f650b5994b4e063737c467365d4
a6

9 IRN indítása
Az IRN (Instant Refund Notification) üzenet bármelyik tranzakcióra elküldhető, amikor a
kereskedő a tranzakció teljes összegét vissza kívánja téríteni, vagy egy két lépcsős
tranzakciónál az első lépcsőben zárolt összeget fel akarja oldani. Ennek a funkciónak
az igénybevételéhez nincs szükség SimplePay oldali beállításra.
Az IRN teljes tranzakció összegben minden sikeres authorizáció (pl. két lépcsős fizetés
esetén), vagy teljes sikeres fizetés után indítható.
Ha már COMPLETE a fizetés státusza, akkor részösszegre is el lehet indítani.
Az IRN-ben megadott összegnek 0-nál nagyobbnak kell, hogy legyen és az egy vagy
több IRN együttes összege nem lehet több, mint az eredeti tranzakció teljes összege. A
visszatérítés az eredeti fizetési tranzakcióval megegyező devizanemben történik.
FONTOS: a SimplePay rendszere az IRN kérés befogadásával egy időben elindítja a
visszatérítést. A kártyatulajdonosnak azonban a kártyáját kibocsátó bank egyedi
elszámolási rendjének megfelelő időben íródik jóvá az összeg.

FONTOS: Az IRN elindítható manuálisan is a kereskedői admin felületről. Ezt a
„Tranzakció listából” kiválasztva az adott tranzakció részletes adatlapján a
„Visszatérítés” gomb megnyomásával lehet elindítani.
Az IRN hívás URL: https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/irn.php
Szükséges adatok:
A kereskedő egyedi azonosítója
MERCHANT = PUBLICTESTHUF
A tranzakció SimplePay azonosítója
ORDER_REF = 99017212
A megrendelés teljes összege
ORDER_AMOUNT = 331
Az összeg devizaneme
ORDER_CURRENCY = HUF
IRN küldés ideje
IRN_DATE = 2016-04-29 12:59:57
A visszatérítendő összeg
AMOUNT = 331
A fenti adatokból számított hash értéke
ORDER_HASH = 14aa6a4cefe5698cc5b45dc204da80e8
Az ORDER_HASH értékét ebben az esetben is a már a 2.3.3 fejezetben leírt módon lehet
számolni.
A fenti kérést elindítva az alábbi választ adja vissza a SimplePay rendszere abban az
esetben, ha megfelelő adatokkal lett elindítva a hívás.

<epayment>99017212|1|OK|2016-04-29 12:59:57|2c071f3bc310ba6a2df2f93095ac2c91</epayment>

A fenti kimenet egy | jelekkel tagolt stringet tartalmaz az <epayment> tagek között.
Az adatok a következők:
A tranzakció azonosítója, amire az IDN el lett indítva
99017212
A visszatérési értéke a hívásnak
1
A szöveges visszatérési értéke a hívásnak
OK
A dátuma a hívásnak
2016-04-29 12:59:57
A fenti adatokból generált hash, ami alapján hitelesítheti a kereskedő a kapott választ
2c071f3bc310ba6a2df2f93095ac2c91

