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Rövid összefoglalás

1.1
A SimplePay online fizetés
A SimplePay az OTP Mobil Kft. online bankkártyás fizetési megoldása.
1.2
Fogalmak
A dokumentációban gyakran használt fogalmak
Egy lépcsős fizetés: a fizetés elindítása után megtörténik a kártyaterhelés.
Két lépcsős fizetés: a fizetés után a megadott összeg be lesz foglalva a vásárló
kártyáján, azonban a terhelés ekkor még nem történik meg. Ez után 21 napja van a
kereskedőnek, hogy elindítsa a kártyaterhelést, vagy felszabadítsa a befoglalt
összeget.
Sandbox: teszt rendszer az éles rendszerrel technikailag megegyező funkcionalitással,
azonban a rajta végrehajtott tranzakciók esetén nem történik valós fizetés. Ezen a
rendszeren csak a fejlesztéshez szükséges tesztelésekhez lehet tranzakciót indítani.
Éles rendszer: valós tranzakciók kezelésére használható rendszer. Csak a teszt
rendszeren elvégzett fejlesztés és sikeres tesztelés után érhető el. Technikailag
megegyezik a sandbox rendszerrel.
SDK: fejlesztéshez, saját rendszerbe implementáláshoz felhasználható, a fizetést
megvalósító mintakód.
Tranzakció: a kereskedő weboldaláról elindított fizetés, aminek az eredményéről a
SimplePay rendszere visszajelez a kereskedő felé. A tranzakció tartalma (a kifizetendő
termék) bármi lehet a szerződött kereteken belül. A fizetési tranzakció a kereskedőtől
elindítással indul és a fizetésről történő visszajelzéssel zárul le. A kereskedő oldali
vásárlásnak a fizetési tranzakció csak egy része.
Fizetőoldal: a SimplePay rendszerének eleme. Itt adja meg a kártyaadatait a vásárló,
illetve utalás esetén itt van tájékoztatva a szükséges adatokról
LiveUpdate: fizetési tranzakció elindítása a kereskedő oldalától a SimplePay
fizetőoldalára.
BackRef: tájékoztató oldal a kereskedő rendszerében. Fizetés után ide érkezik vissza a
vásárló a SimplePay fizetőoldaláról.
IPN: háttérben lezajló kommunikáció a SimplePay és a kereskedő rendszere között. A
sikeres fizetésről tájékoztat.
IOS: tranzakció státusz lekérdezése.
IDN: két lépcsős fizetés esetén a második lépcső (terhelés) elindítása a kereskedő által
IRN: visszatérítés indítása a kereskedő által
Kereskedői fiók: a sandbox és az éles rendszerben is létező egyedi kereskedői
adminisztrációs felület.
Devizanem: a tranzakció devizaneme, ami Forint (HUF), Euro (EUR) és Dollár (USD) lehet.
A devizanem a kereskedői fiókhoz kötött.
Fizetési mód: a SimplePay rendszerében bankkártya, vagy átutalás lehet
Logo: a kereskedő oldalán megjelenített SimplePay logo
Adattovábbítási nyilatkozat: a vásárlói adatok továbbításának az elfogadása
regisztrációkor, vagy a tranzakció indítása lőtt.
Kereskedői tesztek: a kereskedő által a fejlesztés közben végzett ellenőrzések a
dokumentációnak megfelelő működés ellenőrzésére.
Tesztelés: élesítés előtti fizetési teszt. A teszt SimplePay oldalról történik. Csak azok a
weboldalak, vagy fizetési rendszerek kerülhetnek élesítésre, ahol a tesztek sikeresek
voltak.
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Élesítés: a sikeres tesztek után a kereskedő számára aktiválva lesz az éles fiók is. Ezen a
fiókon tud online fizetéseket fogadni.
PSD2: az Európai Unió második pénzforgalmi irányelve a digitális pénzügyi
szolgáltatásokról
SCA: (Strong Customer Autentication) erős ügyfélhitelesítés, vagy 2-faktoros ügyfélhitelesítés a PSD2 irányelv alapján
3DS: kártyatársasági szabvány a kétfaktoros hitelesítés (SCA) megvalósítására
1.3
Az online fizetés fejlesztési és élesítési folyamata
Az alábbi feladatokat kell végrehajtani a fejlesztőnek a fejlesztés során.
- Tranzakció elindítása a vásárlói- és a kosár adatokkal.
- A fizetési oldalról visszatérő vásárló tájékoztatása a tranzakció eredményéről
- Az IPN üzenet fogadása
- SimplePay logo elhelyezése a weboldalon
- SimplePay adattovábbítási nyilatkozat elhelyezése a weboldalon
A fenti feladatok végrehajtása után jelezhető a fizetés fejlesztésének elkészülése az
itsupport@otpmobil.com email címen. Ezután kollégáink is ellenőrzik az online fizetést.
Ha a tesztek sikeresek, akkor elindul a fizetés élesítése.
1.4
A fejlesztés időzítése
A SimplePay fizetés implementálásakor az alábbiakra való tekintettel kell tervezni:
- A fejlesztés Ön, vagy fejlesztője számára szükséges ideje
- A weboldal/fizetési rendszer SimplePay általi tesztjének ideje
- Az élesítés technikai átfutásának ideje
Ha teljesen elkészült a fejlesztés és a 8. fejezet alapján minden kötelező pont ellenőrizve
van a fejlesztő által, akkor az itsupport@otpmobil.com címen lehet kérni az weboldal
SimplePay tesztelését.
A tesztelés a bejelentés után 1-3 munkanapon belül megtörténik. A tesztek
eredményéről kollégáink minden esetben visszajeleznek.
Ha a SimplePay technikai tesztek is sikeresek, akkor az oldalon a fizetés élesíthető.
Ebben az esetben a sikeres tesztek után következő 1-5 munkanap alatt történik meg
az éles fiók aktiválása.
FONTOS: Az élesítés feltétele az aláírt szerződés.
A fentiekből adódóan akkor lehet biztos a bankkártyás fizetés Ön által tervezett indulási
határidejének a tarthatóságában, ha 5-8 munkanappal korábban jelzi felénk a
fejlesztés elkészültét.
1.5
Az élesítés kereskedőt érintő lépései
A fejlesztés a teszt rendszer (sandbox) használatával történik. A sikeres tesztek után lesz
aktív az éles rendszer. Az éles és a sandbox rendszerben megegyeznek a tranzakció
indításához szükséges kereskedői azonosító adatok. Ebből adódóan az éles rendszer
aktiválása után Ön egy paraméter megváltoztatásával szabályozhatja, hogy melyik
rendszer irányába küldi a továbbiakban a tranzakciót.
A teszt rendszer és az éles rendszer között nincs kapcsolat, így a fizetést érintő saját
beállításokat az éles rendszerben is szükséges megtenni.
További tennivaló nincs, abban az esetben, ha a fejlesztéshez mellékelt mintakódot
építi be a saját rendszerébe.
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1.6

A fizetési tranzakciók folyamata

1.6.1 Bankkártyás fizetés
a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a megvásárolandó
termékeket, majd elindítja a SimplePay online fizetést.
b. A fizetés elindításakor a megrendelés adatai átkerülnek a SimplePay
rendszerébe (LiveUpdate). Ezzel egy időben a vásárló átkerül a SimplePay
fizetőoldalára. A fizetőoldalon tudja megadni a vásárló a kártyájának adatait.
A fizetőoldalra érkezéskor jön létre a tranzakció a SimplePay rendszerében.
c. A kártyaadatok megadása után megtörténik a fizetés banki hitelesítése.
d. A vásárló vissza van irányítva a kereskedő weboldalára (BackRef). Itt a
visszaadott adatok alapján tájékoztatni kell a vásárlót a tranzakció
eredményéről.
e. Ezután a háttérben végrehajtódik a csalás megfigyelő és megelőző folyamat.
Ha ennek során nem észlel a rendszer semmilyen problémát, akkor a háttérben
visszajelzést küld a weboldal felé (IPN). Ez a fizetési tranzakció vége. Miután az
IPN üzenet megérkezik, teljesítheti a megrendelést a kereskedő.
A fejlesztés során az a, d és e pontokban leírtakat szükséges implementálni a
kereskedő weboldalába.

1.6.2 Átutalásos fizetés
a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a megvásárolandó
termékeket,
b. A fizetés elindításakor a megrendelés adatai átkerülnek a SimplePay
rendszerébe (LiveUpdate). Ezzel egy időben a vásárló átkerül a SimplePay
tájékoztató oldalára. Itt találja meg az utaláshoz szükséges adatokat, mint pl.
bankszámla száma, és a közlemény tartalma.
c. A tájékoztató oldalra érkezésekor létrejön a tranzakció, ami az utalandó
összegre vár.
d. A vásárló opcionálisan visszatérhet a kereskedő weboldalára (BackRef), ahol
tájékoztatni kell a tranzakció állapotáról.
e. Amint beérkezik az utalt összeg, a rendszer a háttérben visszajelzést küld a
weboldal felé (IPN). Ez a fizetési tranzakció vége. Miután az IPN üzenet
megérkezik, teljesítheti a megrendelést a kereskedő.
A fejlesztés során az a, d és e pontokban leírtakat szükséges implementálni a
kereskedő weboldalába.
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1.7
SANDBOX rendszer
A SimplePay két egymástól teljesen elkülönülő fizetési rendszerből épül föl. Az egyik
rendszer a fejlesztési tesztekhez használható, míg a másik az éles tranzakciókhoz. A két
rendszer nincs egymással semmilyen kapcsolatban.
A fentiek miatt kiemelten fontos szem előtt tartani azt, hogy minden beállítás, amit
egyik, vagy másik rendszeren elvégez, csak abban a rendszerben érvényesül. Ha
szeretné alkalmazni a másik rendszerben is, akkor ott is szükséges a beállítása.
A sandbox rendszeren végzett sikeres fejlesztői és SimplePay oldali tesztek után lesz
aktiválva Önnek az éles rendszerben is a fiókja. Ha korábban próbál az éles rendszeren
tranzakciót indítani, akkor hibát fog kapni.
A két rendszer között az alábbi lényeges különbségek vannak:
Sandbox
Kizárólag csak teszt tranzakciók indítására alkalmas, amikkel a rendszerhez való
technikai csatlakozás tesztelhető. Csak a fizetőoldalon található tesztkártyákkal lehet
rajta tranzakciót indítani.
Tranzakciók azonosítói jelenleg 9 számjegyűek és jelenleg „5”-ös értékkel kezdődnek
(5xxxxxxxx), emiatt a kereskedő rendszernek legalább 9 számjegyű tranzakció
azonosító tárolására kell alkalmasnak legyen, illetve hosszabb távon gondolkodva
érdemesebb 10 számjeggyel kalkulálni.
Mivel a sandbox a tranzakciókat szimulálja, így az alábbi funkciók tesztjére nem
alkalmazható:
- valódi bankkártya terhelésére
- fizetőoldali Simple accounton alapuló szolgáltatások
- fizetőoldali Simple applikációra alapuló szolgáltatások
- pénzügyi folyamatok és elszámolások
- tranzakciós analitikák generálására
Kereskedői admin felület: https://sandbox.simplepay.hu/admin/
A továbbiakban minden példát a sandbox rendszer használatával mutatunk be.
Éles
Kizárólag csak valós pénzforgalommal járó tranzakciók indítására alkalmas.
Csak érvényes, bank által kiadott bankkártyákkal lehet rajta tranzakciót indítani.
Tranzakciók azonosítói jelenleg 9 számjegyűek és jelenleg „5”-ös értékkel kezdődnek
(1xxxxxxxx), emiatt a kereskedő rendszernek legalább 9 számjegyű tranzakció
azonosító tárolására kell alkalmasnak legyen, illetve hosszabb távon gondolkodva
érdemesebb 10 számjeggyel kalkulálni.
Kereskedői admin felület: https://secure.simplepay.hu/admin/
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2 Működő teszt rendszer 15 perc alatt
A fizetési rendszer implementálásához szükséges PHP mintakód (SDK) ezzel a
dokumentációval együtt elérhető a SimplePay rendszert használó, vagy azt fejlesztő
kereskedők részére.
A mintakód GNU GPL3 licenc feltételek mellett használható a SimplePay rendszerben
való tranzakciók elindításához.
A SimplePay rendszer használatát a SimplePay kereskedői szerződés szabályozza.
A mintakód alkalmas a fizetési tranzakció indítására, ezért leginkább lényeges a saját,
gazda rendszer működésének az ismerete, hogy pontosan átlássa annak logikáját és
be tudja illeszteni a megfelelő helyre az online fizetést.
Az SDK segítségével 15 perc alatt működő teszt rendszert lehet létrehozni. Amint ezt a
kódot kicsomagolja az Ön szerverére és az alábbiak alapján beállítja, akkor azonnal
kipróbálható a bankkártyás fizetés a SimplePay teszt rendszerében (sandbox).
Ha ezt elvégzi, akkor Ön a működő mintakódon pontosan láthatja, hogy mit szükséges
megvalósítson a saját rendszerében.
A fejlesztés alatt nagyban megkönnyíti a hibakeresést, ha változtatás nélküli SDK-t saját,
különálló teszt rendszerként használja. Ebben az esetben, ha a beépített kódjában
problémába ütközik, akkor azonnal össze tudja hasonlítani és ellenőrizni tudja, hogy az
adott funkció hogyan működik.
2.1
Az SDK felépítése
A kicsomagolt SDK az alábbiak szerint épül fel.
/sdk
A
mappában
van
a
bankkártyás
fizetést
megvalósító
mintakód
a
SimplePayment.class.php fájlban. A fájl minden szükséges kódot tartalmaz az összes
megvalósítható funkcióhoz, így a LiveUpdate, BackRef, IPN, IDN, IRN, IOS
kommunikációkhoz is.
Ugyanebben a mappában található meg a config.php fájl. Ebben a fájlban szükséges
beállítani többek között a kereskedői fiók adatait, ami nélkül nem lehet tranzakciót
indítani.
/demo
A mappában található meg a demo felület elemei. Ez a mappa csak a mintakód
használatához és teszteléséhez szükséges, de az implementációhoz nem szükséges,
azaz törölhető.
/log
Az SDK alapértelmezett log mappája. Ha Ön máshova szeretné irányítani a logolást,
akkor a config.php fájlban lehet megadni a saját logolási útvonalat.
/logo
A demo felület által használt logók helye. Ha nem használja a demo felületet, akkor
innen törölhető, vagy Önnek megfelelőbb helyre áttehető.
nogui.zip
Ha a demo felület nélküli, egyszerűsített fájlokból kíván dolgozni, akkor az alábbiakat
tegye meg:
1. Csomagolja ki a főkönyvtárba a nogui.zip fájlt, ami felülírja a főkönyvtárban
található php fájlokat.
2. Törölje a „demo” könyvtárat az sdk-ból.
php fájlok a főkönyvtárban
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Ha a meglevő demo felületből szeretné levezetni a beépítendő kódot, akkor jóval több
dologra kell, hogy figyelmet fordítson. A mintakód könnyű tesztelhetősége miatt el van
látva egy egyszerű webes kezelő felülettel.
Ez a felület amennyire csak lehetséges el van különítve az online fizetést végrehajtó
kódtól. Mivel a mintakód a demo felület használatához készült, a benne levő kód
tartalmaz olyan elemeket is, ami segíthet a megértéshez, de nem szükséges a saját
weboldalban fejleszteni.
Mindegyik fájl egy lehetséges funkció mintakódja.
A főkönyvtárban található php fájlok sok helyen használják a demo könyvtárban
található demo_functions.php fájlban definiált konstansokat. Ha a demo rendszert
nem használja, akkor ezeket a konstansokat el kell, hogy távolítsa, vagy át kell, hogy
írja saját változóinak értékével, különben hibát fog kapni a definiálatlan konstansok
miatt. Ezek a konstansok a nogui.zip-ben található php fájlokból el vannak távolítva.
Ha csak a fizetést végrehajtó forráskóddal szeretne dolgozni, akkor a nogui.zip
tartalmát használja. A nogui.zip csomag tartalmazza a demo felület nélküli
mintafájlokat. A csomag tartalmával felül lehet írni a főkönyvtárban található php
fájlokat.
2.2
SDK config beállításai
Csomagolja ki a mintakódot az ön szerverén. Nyissa meg az sdk/config.php fájlt. A
fájlban egy tömb van, aminek az elemei közül az első tesztekhez elegendő a
kereskedői adatokat és az URL-t beállítani a következőkben leírt módon. Az első
teszthez egyelőre a többi paraméterrel nem szükséges foglalkozni.
2.2.1 Kereskedői fiók adatai
A mintakód alkalmas mindhárom lehetséges devizanem párhuzamos használatára. Ha
több devizanemben is értékesít a weboldalán és van HUF, EUR és USD fiókja is, akkor az
aktuális tranzakció devizaneme alapján tud automatikusan váltani a mintakód az
eltérő devizanemű fiókok között.
A fiókok adatai az alábbi mezőkben adhatók meg
'HUF_MERCHANT' => "",
'HUF_SECRET_KEY' => "",
'EUR_MERCHANT' => "",
'EUR_SECRET_KEY' => "",
'USD_MERCHANT' => "",
'USD_SECRET_KEY' => "",

//merchant account ID (HUF)
//secret key for account ID (HUF)
//merchant account ID (EUR)
//secret key for account ID (EUR)
//merchant account ID (USD)
//secret key for account ID (USD)

Ezekhez a mezőkhöz az adatokat a SimplePay kereskedői admin felületén találja meg
a következő URL-en: https://sandbox.simplepay.hu/admin
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” között 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.
2.2.2 Protokol
Az Ön weboldalán használt protokol. Értéke http, vagy https lehet.
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'PROTOCOL' => 'http',

2.2.3

URL-ek

'BACK_REF' => $_SERVER['HTTP_HOST'].'/backref.php', //url of payment backref page
'TIMEOUT_URL' => $_SERVER['HTTP_HOST'].'/timeout.php',
//url of payment timeout page

A BACK_REF változóba az SDK-ban található backref.php fájl elérhetősége kell, ide
érkezik vissza a vásárló a SimplePay fizetőoldaláról.
A TIMEOUT_URL változóba ugyanitt a timeout.php elérhetősége kell. Ide érkezik a
vásárló időtúllépés, vagy megszakított fizetés esetén.
Ha a fentieket beállította és böngészőben meghívja a mintakódban található
index.php fájlt, akkor azonnal tud teszt tranzakciót kezdeményezni, melynek során eljut
a SimplePay fizető oldalára, majd a bankkártya adatok kiválasztása és a fizetés
elindítása után visszajut a mintakód backref.php oldalára.
FONTOS: a teszteléshez használható teszt bankkártya adatokat a fizetőoldalon tud
kiválasztani.
2.2.4 Váltás teszt és éles tranzakció között
Alapértelmezetten a sandbox használata van bekapcsolva az SDK-ban.
'SANDBOX' => true,

Abban az esetben, ha a sikeres tesztek után az éles rendszerre vált, akkor ezt a változót
szükséges false értékre állítani.
A sandbox fiókja az élesítés után is megmarad, így a későbbiekben is tud tesztelni, ha
bármilyen további fejlesztést végez.
2.2.5 Kommunikáció módja
Alapértelmezetten cURL van beállítva a háttérben lezajló kommunikációkhoz.
'CURL' => true,

Abban az esetben, ha az Ön szerverén ez a funkció nem lenne elérhető, akkor false
értékre lehet állítani. Ekkor file_get_contents() útján olvassa be az SDK a SimplePay
oldali kimenetet.
2.2.6 Logolás
A logolás a fejlesztés során a hibakereséshez jelent fontos segítséget.
Alapértelmezetten be van kapcsolva az SDK-ban, csak annyira van szükség, hogy az
sdk/log mappa írható legyen.
'LOGGER' => true,
'LOG_PATH' => 'log',

2.2.7 Debug mód
Az logolás a tranzakció alap adatait rögzíti, azonban a program futásának állapotait
nem. A debug mód bekapcsolásával lehet részletes futási adatokhoz jutni.
A debug opciók alapértelmezetten ki vannak kapcsolva. Ha bekapcsolja a fejlesztés
során a hibakereséshez, akkor az összes lehetséges adatot és az SDK futásának az
állapotait beírja a logba a SimplePay fizetés során.
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A debug mód bekapcsoláshoz a kívánt folyamat esetén állítsa true értékre a lenti
config értékeket.
'DEBUG_LIVEUPDATE_PAGE' => false,
'DEBUG_LIVEUPDATE' => false,
'DEBUG_BACKREF' => false,
'DEBUG_IPN' => false,
'DEBUG_IRN' => false,
'DEBUG_IDN' => false,
'DEBUG_IOS' => false,
'DEBUG_ONECLICK' => false,

A DEBUG_LIVEUPDATE_PAGE ha be van kapcsolva, akkor a demo felületen megállítja
a tranzakciót és megjeleníti a LiveUpdate debug adatait. Az összes többi elem
bekapcsolása esetén a log fájlba íródnak a debug adatok.
FONTOS: a debug bejegyzések sokat segítenek a hibakeresésben, azonban a normál
tranzakciók esetén szükségtelen mértékben megnövelhetik a logok méretét. Kérjük,
ennek figyelembevételével alkalmazza.
2.3
Mintakód IPN beállítása
Az Instant Payment Notification (IPN) a fizetési tranzakció vége. Ezen a ponton
tájékoztatja a SimplePay rendszere a kereskedő webáruházát a tranzakció
sikerességéről. Az IPN egy háttér processz a SimplePay és a kereskedő között. Az IPN-t
POST metódussal a kereskedő által megadott URL-re küldi ki a SimplePay rendszere.
Az IPN üzenet csak a sikeres és teljesíthető tranzakcióról van kiküldve. Ez a tranzakció
sikerességének az egyértelmű jelzője. Sikeresség esetén ekkor a kereskedői
rendszerben be lehet állítani a fizetést - az áruháznak megfelelően - fizetett státuszba
és teljesíteni lehet a megrendelést.
Az
IPN
URL
beállítását
a
kereskedői
vezérlőpanelen
(https://sandbox.simplepay.hu/admin/) lehet elvégezni. Az adatokat a „Technikai
adatok” menüpont alatt lehet beállítani.
A mintakód esetén az ipn.php fájl elérési útja: „http://domainnev.hu/ipn.php”
Az IPN beállítását fiókonként el kell végezni. Ha Ön több fiókot használ egy domainen
(pl. HUF és EUR devizanemben is lehet fizetni), akkor mindkét esetben (fiókban) meg
kell adni az URL-t. Az SDK használata esetén a két URL lehet ugyanaz, mert a mintakód
az érkező IPN hívás devizaneméből levezetve a megfelelő kereskedői fiókkal fogja
elvégezni az adatok feldolgozását.
Az IPN URL esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani
- publikusan elérhetőnek kell, hogy legyen
- ne legyen .htpassword védelem rajta
- átirányítási szabályok, SSL beállítások ne akadályozzák az elérését
Az IPN használatával válik teljes értékűvé a teszt rendszere. Az IPN használatának
további részleteiről az IPN tesztelése fejezetben talál további lényeges részleteket.
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3 Tranzakció és státuszai
A fizetési tranzakciót meg kell különböztetni a kereskedő oldali teljes vásárlási
folyamattól, mivel annak csak egy részét képezi. A vásárlás folyamatába tartozik a
termékek kiválasztása, a vásárlói kosár összeállítása, majd opcionálisan a teljesítéshez
szükséges vásárlói adatok bekérése.
Amint a vásárláshoz szükséges minden adat rendelkezésre áll, elindítható a SimplePay
fizetés. Ennek kimenetétől függően teljesíthető a megrendelés és befejezhető a
vásárlási folyamat.
A fizetés állapota, vagy státusza alapvetően a sikeres/sikertelen viszonylatban fontos a
kereskedő vásárlási folyamata szempontjából, azonban ennél jóval összetettebb és
több állapottal rendelkezik.
Az alábbi státuszok bármikor lekérdezhetők az IOS hívással. Az IOS hívás részleteit a
folyamat többi lépésével együtt a későbbiekben bontunk ki részletesen.
Abban az esetben, ha nem létező tranzakcióra van elindítva a kérés, akkor
NOT_FOUND státuszt ad az IOS hívás.
A SimplePay fizetés folyamata az alábbi státuszokkal rendelkezik.
Esemény
Státusz
Folyamat
Megkezdett tranzakció a
CARD_NOTAUTHORIZED
LiveUpdate
fizetőoldalon
Időtúllépés a fizetőoldalon
TIMEOUT
LiveUpdate, Timeout
A fizetőoldalon megszakított CANCELLED
LiveUpdate, Timeout
fizetés
Bankkártya fizetés közben,
WAITING_PAYMENT
LiveUpdate, BackRef
vagy átutalás esetén a
befizetésre várakozás
Sikertelen authorizáció
CARD_NOTAUTHORIZED
BackRef
Sikeres authorizáció
PAYMENT_AUTHORIZED
BackRef
Csalás gyanú
FRAUD
BackRef
Zárolt összeg visszafordítva
REVERSED
IRN
(kétlépcsős)
Sikeres, befejezett
COMPLETE
IPN, IDN
tranzakció
Visszatérített (részleges,
REFUND
IRN
vagy teljes)
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4 Tranzakciók indítása az SDK segítségével
A fejlesztés elkezdése előtt végezzen teszteket a szerződésben meghatározott fizetési
módokkal. Ellenőrizze le a fizetési folyamatot és lássa át, hogy mit kell a saját
rendszerében megvalósítani.
A tranzakció indítása előtt megadhat az index.php fájlban egy valós email címet,
amire a Simple elküldi Önnek a tranzakciós értesítő levelet.
Megadni az index.php fájlban lehet, ahol a BILL_EMAIL változónak kell értéket adni.
$lu->setField("BILL_EMAIL", "sdk_test@otpmobil.com");

4.1
LiveUpdate
Böngészőbe behívva a feltelepített SDK-t az alábbi oldalra jut. Itt a bal oldali füleken
lehet kiválasztani, hogy „Bankkártya”, vagy „Átutalás” fizetési módot szeretne tesztelni.
A fizetési mód kiválasztása után a devizanemnek megfelelő piros gombra kattintva az
adott fizetési módnak megfelelő fizetőoldalra jutunk.
FONTOS: a használható fizetési módok az OTP Mobil Kft. és a kereskedő közötti
szerződésből adódnak és csak azzal lehet tranzakciót indítani, ami aktiválva van a
kereskedő számára.
Az SDK alkalmas HUF, EUR és USD devizanemű SimplePay kereskedői fiókok kezelésére.
Korábban a config.php fájlban beállíthatta a fiókjainak az azonosító adatait. Csak
azok a devizanemek fognak megjelenni az SDK teszt felületén, amihez beállítja a
config.php-ben a MERCHANT és SECRET_KEY értékét.
Ha Ön olyan webáruházat üzemeltet, ahol a vásárló a tranzakciónál kiválaszthatja,
hogy milyen devizanemben kíván fizetni, akkor a devizanem alapján az SDK a
megfelelő SimplePay fiók adataival fogja elindítani a tranzakciót.
Csak a bankkártyás fizetés indítható bármely devizanemben. Átutalás csak HUF
devizanemben indítható.
Teszt bankkártya számot a sandbox fizetőoldalon lehet kiválasztani attól függően,
hogy sikeres, vagy sikertelen fizetést szeretne tesztelni.

2022. 11. 01-től új bekötés API v1-en nem támogatott!

Abban az esetben, ha a config.php fájlban a DEBUG_LIVEUPDATE_PAGE változót true
értékre állítja, akkor az SDK elindítja a tranzakciót, de mielőtt átirányítana a SimplePay
fizető oldalára megszakítja a folyamatot és megjeleníti az összes lényeges technikai
adatát a tranzakciónak.
Az adatokon kívül megjeleníti a kész formot is, amit a LiveUpdate folyamán szükséges
előállítani.
FONTOS: ezt a weboldalon is megjelenő debug beállítást kizárólag a fejlesztéshez és
hibakereséshez használja! A valós vásárlási tranzakciókhoz minden esetben kapcsolja
ki! Természetesen a többi, csak a logokban látható debug lehetőségek bármikor
használhatók, ha szükséges.
4.1.1 Fizetőoldal
Bankkártyás fizetés esetén a fizetőoldal a kártyaadatokat bekérő form. Az adatok
megadása után a „Fizet” gombra kattintva indul el a tranzakció.
Átutalás esetén ez az oldal egy tájékoztató. Ebben az esetben a tranzakció létrejön,
de itt még fizetés nem történik. A vásárlónak megjelenik, hogy hova és milyen
közleménnyel utaljon. Amikor beérkezett a pénz az utalás után, akkor a rendszer hozzá
párosítja a létrejött tranzakcióhoz. A sikeres fizetés befejezéséről az IPN üzenet már
megegyezik a bankkártyás fizetéssel.
4.1.2 LiveUpdate hibák
Ha a tranzakció indításakor olyan hiba van, ami miatt nem tudja befogadni a rendszer,
akkor azonnal visszairányít a BackRef oldalra. A BackRef URL-hez ebben az esetben
hozzáfűzi az „err” változót, aminek az értéke utal a hiba jellegére.
Invalid account: a MERCHANT értéke nem megfelelő. Ebben az esetben azt ellenőrizze,
hogy a bemásolt MERCHANT adat megegyezik-e azzal, ami a kereskedői admin
felületen található, illetve azt is, hogy az elején/végén nincs-e véletlenül space.
Érdemes ellenőrizni, hogy a karakter kódolás UTF-8 legyen.
Invalid signature: a SECRET_KEY értéke nem megfelelő. Ebben az esetben azt
ellenőrizze, hogy a bemásolt SECRET_KEY adatnak az elején/végén nincs-e véletlenül
space. Érdemes ellenőrizni, hogy a karakter kódolás UTF-8 legyen. Abban az esetben is
ez a hiba lép fel, ha a kötelező adatok közül valamelyik hiányzik és emiatt a validáló
hash értéke nem megfelelő. Ezt később a LiveUpdate fejlesztésénél részletezzük.
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A sandbox fizetőoldalon azok a funkciók nem érhetők el, amikhez valós banki adatok,
vagy olyan külső rendszerek szükségesek, amik a SimplePay számára csak éles
üzemben érhetők el.
Ilyenek a
- Simple appban regisztrált kártyák
- Simple mobil applikáció
- QR kódos fizetés
- Push payment
- 3DS SMS ellenőrző kódok
- Installment
A fenti funkciók a kereskedői rendszer által nem befolyásolhatók, emiatt fejlesztést nem
igényelnek.
A fizetőoldal szolgáltatásait teljeskörűen a következő dokumentáció mutatja be:

http://simplepartner.hu/download.php?target=paymentflowhu
4.2
BackRef sikeres és sikertelen kártyaellenőrzés esetén
Ha elvégez egy tranzakciót a fizetőoldalon kiválasztható sikeres, vagy a sikertelen
fizetéshez tartozó kártyaszámmal és korábban a config.php-ben a BACK_REF változót
megfelelően beállította, akkor a fizetőoldal után az SDK backref.php oldalra jut vissza.
Ez az oldal tájékoztatja a vásárlót a tranzakcióról.
Az SDK mintakódjának a demo felülete az alap kereskedői tesztek leegyszerűsítéséhez
készült. Az éles oldalán ezt ne használja olyan módon, hogy a saját weboldalának
kinézetével rendelkező oldalról indítja a tranzakciót, majd az SDK módosítatlan kinézetű
BackRef oldalára érkezteti vissza a vásárlót, mert az eltérő oldal bizalmatlanságot
szülhet a vásárlóban.
Minden esetben a tranzakciót indító oldal kinézetével egyértelműen azonosítható
lezáró oldalra érkeztesse a vásárlót.
4.2.1 Sikertelen fizetés
Ebben az esetben a tranzakció státusza CARD_NOTAUTHORIZED
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.
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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
4.2.2 Sikeres fizetés bankkártyás fizetés esetén
Ebben az esetben a tranzakció státusza PAYMENT_AUTHORIZED
A BackRef oldal sikeres kártyaellenőrzés esetén nem a tranzakció vége, ez csak egy
tájékozató a vevő felé.
A megrendelést csak az IPN üzenet fogadása után lehet teljesíteni.
A sikeres fizetés után a visszatérő oldalon a kötelezően megjelenítendő tájékoztató
adatok
6. Az eredmény, azaz „Sikeres fizetés”, vagy „Sikeres tranzakció”, vagy „Sikeres
kártya ellenőrzés”, illetve opcionálisan megjeleníthető a „Megerősítésre vár”
tájékoztatás is
7. A SimplePay referencia szám, ami a SimplePay tranzakció azonosítója. A
tranzakcióval kapcsolatos bármilyen kérdésre ez alapján tud választ adni a
SimplePay ügyfélszolgálata
8. A kereskedői megrendelés azonosító
9. A tranzakció dátuma
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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 tranzakciót 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.
Sikeres fizetés esetén a BackRef oldalról tesztelhető még az IRN és az IDN funkció. Ez a
két funkció nem része az alap fizetési folyamatnak. Fejlesztésük, vagy elhagyásuk a
kereskedő üzleti logikájától függően szabadon eldönthető. Mindkét funkció elérhető
az admin felületről is.
Ezen kívül innen tesztelhető még az IOS funkció is.
Az IRN, IDN és az IOS funkció később részletesen tárgyalva van.
Ha be van állítva logolás, akkor a BackRef oldal felolvassa a tranzakcióhoz tartozó
bejegyzéseket. A logot az egyedi funkciókhoz tartozás alapján külön, kinyitható
blokkokban jeleníti meg.
A log böngészőben felolvasása kizárólag a fejlesztéshez, vagy hibakereséshez
használható, éles fizetések esetén ezt ne jelenítse meg!
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4.2.3 Sikeres fizetés átutalásos fizetés 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.
Ebben az esetben a tranzakció státusza a backRef oldalra visszaéréskor
WAITING_PAYMENT
A BackRef oldal nem a tranzakció vége, ez csak egy tájékozató a vevő felé.
A megrendelést csak az IPN üzenet fogadása után lehet teljesíteni.
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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
4.3
Megszakított, vagy időtúllépéses tranzakció
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 config.php fájlban 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
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4.4
IPN fogadása
Az IPN kommunikáció a sikeres fizetési folyamat befejező része. Az IPN hívás 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.
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.
FONTOS: ha a kereskedő üzleti logikájához szükséges, akkor bekapcsolható az IPN
küldés már az authorizációról is. A kereskedői admin felületen a „Fiókkezelő/Technikai
adatok” oldalon a „Kereskedő értesítése IPN küldéssel” panelen lehet beállítani az IPN
küldési opciókat.
4.5
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 IOS minden tranzakció esetén fut az SDK-ban a BackRef URLen.
Az olyan üzleti modellek esetén, amikor nagyon időérzékenyek a tranzakciók és szinte
azonnali válaszra van szükség, akkor az IPN feldolgozást ki lehet egészíteni az IOS
használatával.
A tranzakció sikerességének a jele a rendszerben a COMPLETE státusz elérése. Ennek
elérése után történik meg a korábban leírt IPN kiküldése. Az IPN kiküldése időzítve
történik, azaz amint sorra kerül akkor küldi ki a rendszer. Az IOS lekérdezés viszont
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azonnali választ ad, mivel az közvetlenül a tranzakció adataiból dolgozik. A kettő közti
különbség akár percekben is mérhető lehet.
Az IOS a következő módon használva egészítheti ki az IPN-t. A tranzakciónál
megtörténik az authorizáció és a vásárló a böngészőben visszaérkezik a kereskedő
weboldalára. Itt ha sikertelen a fizetés, akkor a tranzakció lezáródik. Ez eldönthető a
BackRef-nél tárgyalt RC parameter értéke alapján, illetva a tranzakció státusza
alapján.
Abban az esetben viszont, ha sikeres (RC=000 és a státusz PAYMENT_AUTHORIZED),
akkor van értelme elindítani az IOS lekérdezést 10-15 másodpercenként.
Amint COMPLETE státusszal tér vissza az IOS, a tranzakció teljesíthető. A COMPLETE
státusz elérésekor le lehet állítani a lekérdezéseket.
Ha az IPN korábban érkezett meg, mint ahogy az első IOS lekérdezés el lett volna
indítva, akkor már nincs is értelme az IOS lekérdezésnek (az IPN tartalmazza a státuszt),
így azt nem szükséges elindítani.
4.6
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.
1. Az 1. lépcsőben zárolásra kerül a tranzakció teljes összege a vásárló kártyáján.
2. 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 megteheti, hogy az IDN helyett IRN (Instant Refund
Notification) használatával felszabadítja a befoglalt összeget a vásárló kártyáján.
Az IDN funkciónak az igénybevételéhez SimplePay oldali beállítás szükséges.
Használatához kérjük, egyeztessen értékesítő kollégánkkal.
4.6.1 IDN működése
a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a megvásárolandó
termékeket, majd elindítja a SimplePay online fizetést.
b. A fizetés elindításakor a megrendelés adatai átkerülnek a SimplePay
rendszerébe (LiveUpdate). Ezzel egy időben a vásárló átkerül a SimplePay
fizetőoldalára. A fizetőoldalon tudja megadni a vásárló a bankkártya adatait.
A fizetőoldalra érkezéskor jön létre a tranzakció a SimplePay rendszerében.
c. A kártyaadatok megadása után megtörténik a fizetés banki hitelesítése.
d. A vásárló visszairányításra kerül a kereskedő weboldalára (BackRef URL). Itt a
visszaadott adatok alapján tájékoztatni kell a vásárlót a tranzakció
eredményéről.
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e. Ezután a háttérben végrehajtódik a csalás megfigyelő és megelőző folyamat.
Ha ennek során nem észlel a rendszer semmilyen problémát, akkor a SimplePay
rendszere a háttérben visszajelzést küld a weboldal felé (IPN). Ekkor a tranzakció
még nincs lezárva, IPN státusza PAYMENT_AUTHORIZED lesz. A vásárló kártyáján
zárolásra került az összeg.
f. A (e) pontban visszakapott IPN után a kereskedő IDN üzenetet küld a SimplePay
rendszerének, amivel lezárja a tranzakciót. Az első IPN üzenetet mindenképp
szükséges lezárni IDN hívás előtt.
g. A kereskedői lezárás után a SimplePay rendszere egy újabb IPN üzenetet küld
a lezárásról. Ekkor az IPN üzenet státusza COMPLETE lesz. Ekkor a vásárló
kártyáján a (e) pontban zárolt összeg terhelésre kerül.
A fejlesztés során az a, d, f és e,g pontokban leírtakat szükséges implementálni a
kereskedő weboldalába.

4.6.2 IDN indítása a kereskedői admin oldalról
Az kétlépcsős fizetés második lába az IDN a kereskedői admin oldalról is elindítható. A
„Tranzakció listából” kiválasztva az adott tranzakció részletes adatlapján a „Tranzakció
lezárása” gomb megnyomásával lehet elindítani.
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4.7
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.
4.7.1 IRN működése
a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a megvásárolandó
termékeket, majd elindítja a SimplePay online fizetést.
b. A fizetés elindításakor a megrendelés adatai átkerülnek a SimplePay
rendszerébe (LiveUpdate). Ezzel egy időben a vásárló átkerül a SimplePay
fizetőoldalára. A fizetőoldalon tudja megadni a vásárló a bankkártya adatait.
A fizetőoldalra érkezéskor jön létre a tranzakció a SimplePay rendszerében.
c. A kártyaadatok megadása után megtörténik a fizetés banki hitelesítése.
d. A vásárló visszairányításra kerül a kereskedő weboldalára (BackRef URL). Itt a
visszaadott adatok alapján tájékoztatni kell a vásárlót a tranzakció
eredményéről.
e. Ezután a háttérben végrehajtódik a csalás megfigyelő és megelőző folyamat.
Ha ennek során nem észlel a rendszer semmilyen problémát, akkor a SimplePay
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rendszere a háttérben visszajelzést küld a weboldal felé (IPN). Ekkor a tranzakció
még nincs lezárva, IPN státusza PAYMENT_AUTHORIZED lesz.
f. A (e) pontban visszakapott IPN után a kereskedő IRN üzenetet küld a SimplePay
rendszerének, amivel visszaforgatja, visszatéríti a tranzakciót. Az első IPN
üzenetet mindenképp szükséges lezárni IRN hívás előtt.
g. A kereskedői lezárás után a SimplePay rendszere egy újabb IPN üzenetet küld
a lezárásról. Ekkor a második IPN üzenet státusza REFUND lesz.
A fejlesztés során az a, d, f és e, g pontokban leírtakat szükséges implementálni a
kereskedő weboldalába.

A tranzakció visszatéríthető a kereskedő oldaláról indított IRN üzenettel vagy a
kereskedői admin rendszerben manuálisan.
4.7.2 IRN indítása a kereskedői admin oldalról
A „Tranzakció listából” kiválasztva az adott tranzakció részletes adatlapján a
„Visszatérítés” gomb megnyomásával lehet a tranzakció összegét visszatéríteni.
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5 Implementáció az SDK mintakódja segítségével
A továbbiakban a kipróbált mintakód szükséges részeit kell, hogy beépítse az Ön
rendszerébe.
Mivel a mintakód önmagában is működőképes és használható az összes jelenleg
elérhető SimplePay fizetési módra és devizanemre, ezért ettől a ponttól kezdve a
legfontosabb az Ön saját rendszerének a megfelelő ismerete.
FONTOS: Mielőtt a fejlesztést elkezdi, készítsen biztonsági mentést webáruházáról,
adatairól!
A fejlesztés ideje alatt fokozott figyelmet fordítson arra, hogy a még fejlesztés alatti,
vagy teszt alatt álló bankkártyás fizetést éles vásárláshoz, éles fizetési tranzakcióhoz
ne lehessen használni! Ez főleg akkor igényel fokozott figyelmet a fejlesztő részéről, ha
már működő webáruházba illeszti be a SimplePay rendszert új fizetési módként.
Abban az esetben, ha nem megoldható különálló fejlesztői rendszer és az üzemelő
webáruházban végzi a fejlesztést, akkor jelezze a vásárlónak, hogy ne válassza a
bankkártyás fizetést, mert még fejlesztés/tesztelés alatt van.
5.1
LiveUpdate
Minta: index.php
A LiveUpdate a fizetési tranzakció kezdete. Ezen a ponton történik meg a tranzakciós
adatok összegyűjtése a kereskedői rendszerben, majd azok továbbítása a SimplePay
felé.
Az adatok között található a megrendelés globális adatai, a kosár tartalom, számlázási
adatok, szállítási adatok, SimplePay rendszer-specifikus adatok (backref URL, timeout
URL, stb).
A szükséges adatok átküldése egy formban, POST metódussal történik, aminek során a
vásárló átkerül a SimplePay fizető felületére. Itt megtörténik az átküldött adatok
feldolgozása és a vásárló kártyaadatainak a bekérése, majd végül a tranzakció a
„Fizet” gombra kattintva elindul.
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Első lépésként keresse meg a saját rendszerében azt a pontot, ahol a megrendelés
már nem változtatható és minden szükséges adat rendelkezésre áll a fizetéshez. A
teljes mintakód az index.php fájlban található meg. Ha grafikus felület nélküli kódból
szeretne dolgozni, akkor a főkönyvtárban levő nogui.zip csomagban található
index.php fájllal írja felül a főkönyvtárban levő index.php-t.
Legkésőbb ezen a ponton szükséges a fájl include-ok végrehajtása. Itt feltételezzük,
hogy a config.php fájlban a korábban leírt módon már be vannak állítva az Ön
kereskedői fiókjainak az adatai. A SimplePayment.class.php fájl tartalmaz minden
szükséges funkciót a fizetéshez.
require_once 'sdk/config.php';
require_once 'sdk/SimplePayment.class.php';

A fenti két fájl tartalma értelemszerűen nem kell, hogy külön fájlban legyen. Ezek
alkalmazása teljesen az Ön rendszerének működési logikáján múlik.
Ezek után meg kell határozni a tranzakció devizanemét, ami HUF, EUR, vagy USD lehet.
Ha ezek közül több devizanemben is lehet fizetni az Ön weboldalán, akkor a saját
rendszerének a devizanemet tároló változója alapján adjon értéket ennek. Ha csak
egy devizanemet használ folyamatosan, akkor így „bevasalva” is megadhatja az
értékét. A tranzakcióhoz felhasználandó kereskedői fiók a devizanem alapján lesz
beállítva.
$orderCurrency = 'HUF';

Majd meg kell adni a tranzakció kereskedő oldali egyedi azonosítóját.

$testOrderId = '42';

A következő lépés a LiveUpdate folyamatot végrehajtó class példányosítása a config
adatokkal. A kereskedői azonosítónak tranzakciónként egyedinek kell, hogy legyen.
Sikertelen, vagy megszakított fizetés után újra elindítható ugyanazzal az azonosítóval a
fizetés.
$lu = new SimpleLiveUpdate($config, $orderCurrency);
$lu->setField("ORDER_REF", $testOrderId);

setField()
A setField függvény használatával lehet mezőket hozzáadni a tranzakcióhoz. Az első
paraméter
(BILL_EMAIL)
a
mező
neve,
a
második
paraméter
(sajatemail@example.com) a mező értéke.
$lu->setField("BILL_EMAIL", "sajatemail@example.com");

A lehetséges változók a szállítási és számlázási címekkel kapcsolatosak és a
mintakódban találhatók meg. A nem kötelező mezők jelölve vannak.
Az SDK alapértelmezett értékekkel indítja el a tranzakciót, azonban ezek egyedileg
módosíthatók. A módosításhoz a setField() függvény használatával kell definiálni az új
értéket.
Az alábbi változók értéke változtatható meg:
2022. 11. 01-től új bekötés API v1-en nem támogatott!

-

-

-

LANGUAGE a fizetőoldal nyelve szabályozható vele, értéke CZ, DE, EN, IT, HR,
HU, PL, RO, SK
ORDER_TIMEOUT a fizetőoldalon tölthető idő másodpercekben megadva. Ha
ezt túllépi a vásárló, akkor automatikusan visszairányítódik a vásárló a
kereskedő oldalára
PAY_METHOD a fizetési módot szabályozza. Értéke bankkártyás fizetés esetén
CCVISAMC átutalás esetén WIRE lehet
DISCOUNT árengedmény értéke. Ez az összeg le lesz vonva a termékek
összesített árából. Nulla, vagy annál nagyobb, a teljes összegnél kisebb
számnak kell legyen.
ORDER_SHIPPING szállítási költség. Ez az összeg hozzá lesz adva a termékek
összesített árához. Nulla, vagy annál nagyobb számnak kell legyen.
BACK_REF a config.php-ben megadott BackRef URL-t írja felül, ha ezt
tranzakcionálisan szeretné szabályozni
TIMEOUT_URL a config.php-ben megadott Timeout URL-t írja felül, ha ezt
tranzakcionálisan szeretné szabályozni

addProduct()
Az addProduct függvény használatával lehet termékeket hozzáadni a tranzakcióhoz.
A függvénynek egy paramétere van, ami egy asszociatív tömb. A tömbön belül lehet
megadni a termék adatait.

$lu->addProduct(array(
'name' => 'Termék neve',
'code' => 'sku0002',
'info' => 'Leírás a termékről',
'price' => 159,
'vat' => 0,
'qty' => 2
));

A tömbben az alábbi mezők találhatók meg
- name: termék neve
- code: termék egyedi azonosítója az Ön rendszerében
- info: termék bővebb leírása
- price: termék ára
- vat: adó (áfa) százalék
- qty: termék darabszáma
A code mezőbe a termék egyedi azonosítója kerül. Ennek a mezőnek a tartalma az
Ön rendszerében egyedi kell, hogy legyen.
Ha egy termékből több darab van a kosárban, akkor érdemesebb egyszer hozzá adni
a kosárhoz és a mennyiségben (qty) beállítani a darabszámot.
Ha bruttó árat ad át, akkor a vat mezőbe 0 értéket adjon meg. Ha nettó árat ad át,
akkor a vat mezőben az ÁFA százalékát adja át egész számmal, százalék jel nélkül, pl:
27.
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FONTOS: 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.
createHtmlForm()
A megadott adatokból az SDK egy formot generál. Ennek az elküldésével indul el a
tranzakció. A createHtmlForm függvénynek három paramétere van:
Az első paraméter a form neve, ami szabadon átírható az Önnek megfelelő értékre.
A második paraméter a form indítási módját határozza meg, ahol a lehetséges érékek
- link: egy linket generál, amire kattintva indítható a fizetés
- button: egy gombot generál, amire kattintva indítható a fizetés
- auto: a generáláskor automatikusan elküldi a formot
A harmadik paraméter a formot elindító elem felirata, ami szabadon átírható az Önnek
megfelelő értékre.
$display = $lu->createHtmlForm('SimpleForm', 'button', 'Start Payment');

errorLogger()
A form generálása után a logba írja az esetleges hibákat, vagy a config értékek között
a DEBUG_LIVEUPDATE bekapcsolása esetén a debug adatokat.
$lu->errorLogger();

Form megjelenítése
Az elkészült formot megjelenítjük. Ha „auto” értékkel lett létrehozva, akkor azonnal
átirányítódik a vásárló a fizető oldalra. Ha „button”, vagy „link”, akkor a vásárló
kattintására indul el az átirányítás.
echo $display;

FONTOS: 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.
5.1.1 Fizetési mód választás
Jelenleg a SimplePay rendszerében az alábbi fizetési módok érhetők el
- bankkártyás fizetés: CCVISAMC
- átutalás: WIRE
A LiveUpdate során kell meghatározni, hogy melyik fizetési móddal szeretnénk a
tranzakciót elindítani. Az SDK-ban az alapértelmezett a bankkártyás fizetés. Ha
átutalást szeretne indítani, akkor az alábbi módon lehet megváltoztatni a fizetési
módot:
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$lu->setField("PAY_METHOD", 'WIRE');

A fizetési mód megadását a createHtmlForm() függvény futtatása előtt kell megtenni.
5.2
LiveUpdate erős ügyfélhitelesítéssel (SCA, 3DS)
A 2020 szeptember 30-án érvénybe lépő erős ügyfél hitelesítés megköveteli a kibővített
tranzakciós adatok küldését. Abban az esetben, ha az alábbi adatok küldve vannak
a „LiveUpdate” kommunikációban, akkor a kereskedő eleget tesz ezen szabályoknak.
Az erős ügyfélhitelesítésről a 2. mellékletben olvasható további információ.
BILL_EMAIL: a vásárló e-mail címe
BILL_FNAME és BILL_LNAME (magánszemély) vagy BILL_COMPANY (cég) közül az egyik.
Ha mindkettő küldve van akkor a BILL_COMPANY van kiértékelve
BILL_COUNTRYCODE: ország szövegesen megadva
BILL_STATE: megye szövegesen megadva
BILL_CITY: város
BILL_ZIPCODE: irányítószám
BILL_ADDRESS: cím
BILL_ADDRESS2: második címsor, opcionális
BILL_PHONE: telefonszám, opcionális
THREEDS_REQ_AUTH_METHOD: a vásárló regisztrációs módja a kereskedői rendszerben
lehetséges értékek:
01: vendég
02: kereskedőnél regisztrált
05: harmadik feles azonosítóval regisztrált (Google, Facebook account stb.)
A fenti adatokat a SimplePay rendszere továbbítja az fizetés elindításakor. A bank
ezeket is figyelembe veszi a tranzakció engedélyezésénél, emiatt a tranzakció
sikeressége érdekében kiemelten fontos a küldésük és az adatok valódisága!

MAY_SELECT_BILL_EMAIL: opcionális, abban az esetben, ha a kereskedői
rendszerben nem ismert a vásárló e-mail adata, akkor a változó hatására a
fizetőoldalon is meg tudja adni ezt a vásárló.
A változó értéke ‘true’, vagy ‘false’ lehet.

MAY_SELECT_BILLING: opcionális, abban az esetben, ha a kereskedői
rendszerben nem ismertek a vásárló számlázási adatai, akkor a változó hatására a
fizetőoldalon is meg tudja adni ezt a vásárló.
A változó értéke ‘true’, vagy ‘false’ lehet.

MAY_SELECT_DELIVERY[]: opcionális, ha nem áll rendelkezésére a kereskedőnek
a vásárló szállítási adatai, akkor a SimplePay fizetőoldala is be tudja kérni. Ehhez a
változó küldése esetén fel kell sorolni azon országokat, ahova a kereskedő szállít. A
fizetőoldalon csak a megadott országokból választhat a vásárló.
A változó egy tomb, amihez hozzá lehet adni azokat az országokat, ahova a
kereskedő az adott terméket szállítani tudja.
$lu->setField("MAY_SELECT_DELIVERY", ['HU', 'SK']);
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5.3

3DS challenge

A 3DS challenge során a kártyakibocsátó bank interaktívan szeretné beazonosítani a
kártya birtokosát az adott tranzakció során.
A folyamatban éles működés esetén SMS-ben küld a bank a kártyatulajdonosnak egy
egyszer használható azonosítót, amit a banki felületen kell megadjon. Ha az azonosító
kód megfelelő, akkor folytatódik a fizetési folyamat.
A sandbox fizetőoldalon szimuláva van a 3DS challenge folyamat. Annak érdekében,
hogy a tranzakció során 3DS challenge történjen a sandbox legördülő kártyalistájából
a 3DS folyamathoz megjelölt kártyát kell kiválasztani a teszt fizetéskor.
Ebben az esetben nem történik meg azonal a fizetés hanem előbb átirányításra
kerülünk a banki kódbekérő oldal szimulációjára. Az éles működés esetén itt (vagy
ennek megfelelő kártyakibocsátó banki felületen) lehet megadni az SMS-ben kapott
kódot.
A sandbox 3DS Challenge szimuláció esetén NEM küld a rendszer SMS-ben kódot,
hanem két konstans érték megadására van lehetőség:
- 1234 a sikeres teszt folyamathoz
- 1111 a sikertelen teszt folyamathoz
5.4
BackRef
Minta: backref.php
A fizetőoldalon megadja a kártyájának adatait a vásárló, majd a fizetés elindítása után
a böngészőben erre a tájékoztató oldalra tér vissza a vásárló.
Először itt is a szükséges fájlok include-jait kell végrehajtani, mint a LiveUpdate esetén.

require_once 'sdk/config.php';
require_once 'sdk/SimplePayment.class.php';

Ez után fontos megadni a webáruháznak a tranzakcióhoz tartozó megrendelési
azonosítóját, azaz a LiveUpdate során az ORDER_REF mezőben megadott adatot.
Továbbá fontos megadni a tranzakció devizanemét is, mert ahogy a LiveUpdate
során, úgy itt is a devizanem alapján történik meg a megfelelő kereskedői fiók
alkalmazása.
Mindkét fenti változót praktikus már a BacRef URL-ben megadni. Az SDK a LiveUpdate
során mindkettőt automatikusan hozzáfűzi az alábbi módon.
Tehát ha Ön a BackRef URL-ként az alábbit adta meg:
http://domainnev.hu/simplepay/backref.php

az SDK már az alábbira kibővítve indította el a fizetést:
http://domainnev.hu/simplepay/backref.php?order_ref=42&order_currency=HUF
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Ebben az esetben a BackRef-en az alábbi módon átvehető a megrendelés
azonosítója, illetve a devizaneme és ezeknek az adatoknak a segítségével
elvégezhető lesz a hitelesítés.

$orderCurrency = (isset($_REQUEST['order_currency'])) ? $_REQUEST['order_currency'] : 'N/A';
$orderRef = (isset($_REQUEST['order_ref'])) ? $_REQUEST['order_ref'] : 'N/A';

Az order_ref fontos, mert a háttérben futó Instant Order Status (IOS) hívás ez alapján
azonosítja be a tranzakciót és ez alapján tudja visszaadni a tranzakció adatait, többek
között a státuszát és a fizetési módot.
A következő lépés a BackRef folyamatot végrehajtó class példányosítása a config
adatokkal.

$backref = new SimpleBackRef($config, $orderCurrency );
$backref->order_ref = $orderRef;

A BackRef oldal feladata értelmezni a tranzakcióra vonatkozó adatokat és hitelesíteni
annak küldőjét. Ha a fentiekben leírt módon lett példányosítva a PayUBackRef class,
akkor mindkettő feladatot elvégzi az SDK egyetlen függvénye, ami true/false értékkel
jelzi a hitelességet.

if($backref->checkResponse()){
$backStatus = $backref->backStatusArray;
//tájékoztatás a sikerességről
//saját kódok futtatása
} else {
$backStatus = $backref->backStatusArray;
//tájékoztatás a sikertelenségről
//saját kódok futtatása
}

A checkResponse() függvény hitelesíti a hívást a kapott ctrl változó értéke alapján. A
hitelesítés mellett a háttérben lekérdezi a tranzakció adatait az IOS használatával. Az
IOS alapján a tranzakció adatai találhatók meg a fenti mintakódban a $backStatus
tömbben az alábbi formában:

Array
(
[BACKREF_DATE] => 2013-11-22 09:56:18 //tranzakció ideje
[REFNOEXT] => 82196101521385110558 //kereskedő megrendelés azonosítója
[PAYREFNO] => 99400321 //tranzakció SimplePay azonosító
[ORDER_STATUS] => PAYMENT_AUTHORIZED //tranzakció SimplePay státusza
[PAYMETHOD] => Visa/MasterCard/Eurocard //fizetési mód
)

A mintakódban a sikeres és a sikertelen ágban is megtalálható egy példa kód, ami a
$backStatus tartalma alapján, a fizetés módja és a státusza felhasználásával
tájékoztató üzeneteket jelenít meg.
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Bankkártyás fizetés és átutalás esetén más tájékoztatást kell megjeleníteni. Az eltérés
oka az, hogy a bankkártya esetén egy már megtörtént fizetéssel kapcsolatban
tájékoztatja a vásárlót, míg az utalás esetén csak a tranzakció jön létre, de a fizetés
csak akkor zajlik majd le, amikor a vásárló valóban elutalja szükséges összeget. A
mintakód mindkét esetet kezeli.
5.5
IPN
Minta: ipn.php
A sikeres fizetés után POST metódussal küld üzenetet a SimplePay szervere a kereskedő
részére. Ez a sikeres tranzakció vége, ez alapján lehet teljesíteni a megrendelést.
Először itt is a szükséges fájlok include-jait kell végrehajtani, mint a LiveUpdate és a
BackRef esetén.

require_once 'sdk/config.php';
require_once 'sdk/SimplePayment.class.php';

Ez után fontos megadni a webáruháznak a tranzakció devizanemét,
$orderCurrency = (isset($_REQUEST['CURRENCY'])) ? $_REQUEST['CURRENCY'] : 'N/A';

A következő lépés az IPN folyamatot végrehajtó class példányosítása a config
adatokkal.
$ipn = new SimpleIpn($config, $orderCurrency);

Az IPN funkciója kettős; egyrészt validálja az üzenetet, másrészt sikeres validáció esetén
visszajelez a SimplePay felé.
if($ipn->validateReceived()){
echo $ipn->confirmReceived();
/**
* Saját rendszer sikeres fizetés utáni kódok futtatása
*/
}

validateReceived()
Ellenőrzi az IPN hívás hitelességét, hogy biztos lehessen abban, hogy honnan jön az
üzenet.
confirmReceived()
Abban az esetben, ha a validálás sikeres, akkor ez a függvény visszajelez a SimplePay
felé. A visszajelzést a függvény előállítja és meg is jeleníti, melynek a formátuma az
alábbi:
<EPAYMENT>20160324095755|acb62735628945200b111f23e381b6f3</EPAYMENT>

Abban az esetben, ha ezt Ön szeretné szabályozni, akkor kikapcsolható az automatikus
megjelenítés a confirmReceived() futtatása előtt az alábbi módon:
$this->echo = false;
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Ha kikapcsolta, akkor a függvény kimenetében találja meg a szükséges választ, amit
Önnek kell, hogy megjelenítsen.
$epayment = $ipn->confirmReceived();
echo $epayment;

A SimplePay rendszere ennek a visszajelzésnek 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 természetesen manuálisan ezután is lehet
kezdeményezni az IPN kiküldését.
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.
5.6
IOS
Minta: ios.php
A kereskedőnek lehetősége van bármelyik, általa indított tranzakció státuszát
lekérdezni a SimplePay rendszerétől. A lekérdezés minden esetben az aktuális státuszt
adja vissza.
Először itt is a szükséges fájlok include-jait kell végrehajtani, mint a korábbiakban is.
require_once 'sdk/config.php';
require_once 'sdk/SimplePayment.class.php';

Ez után kell megadni a webáruháznak a tranzakció devizanemét, valamint a
tranzakció kereskedői azonosítóját.
$orderCurrency = 'HUF';
$orderexternalId = '42';

A következő lépés az IOS lekérdezést végrehajtó class példányosítása a config
adatokkal. Ugyanitt végezzük el az esetleges hibák logolását az errorLogger()
függvény segítségével.
$ios = new SimpleIos($config, $orderCurrency, $orderexternalId);
$ios->errorLogger();

A lekérdezés eredményét tartalmazza a $ios->status tömb.
5.7
IDN
Minta: idn.php
Először a szükséges fájlok include-jait kell végrehajtani.
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require_once 'sdk/config.php';
require_once 'sdk/SimplePayment.class.php';

Ez után kell megadni a webáruháznak a tranzakcióhoz devizanemét.
$orderCurrency = 'HUF';

A következő lépés az IDN kérést végrehajtó class példányosítása a config adatokkal.

$idn = new SimpleIdn($config, $orderCurrency);

Majd összeállítjuk a tranzakció adatait tartalmazó tömböt. Ennek a tranzakciónak a
befoglalt összegére indítjuk el az IDN üzenetet, aminek a hatására megtörténik a
terhelés.
FONTOS: IDN csak a teljes tranzakció összegére alkalmazható.
$data['REFNOEXT'] = '42';
$data['ORDER_REF'] = '99014589';
$data['ORDER_AMOUNT'] = '150';
$data['ORDER_CURRENCY'] = $orderCurrency;
$data['IDN_DATE'] = @date("Y-m-d H:i:s");

A szükséges adatokkal elindítjuk az IDN kérést
$response = $idn->requestIdn($data);

Az IDN eredményét tartalmazza a $response tömb. A lenti kód segítségével
hitelesíthető a válasz és indítható el a hibalogolás.
if (isset($response['RESPONSE_CODE'])) {
if($idn->checkResponseHash($response)){
/**
* Saját rendszer IDN beküldés utáni kódok futtatása
*/
}
}
$idn->errorLogger();

5.8
IRN
Minta: irn.php
Először a szükséges fájlok include-jait kell végrehajtani.
require_once 'sdk/config.php';
require_once 'sdk/SimplePayment.class.php';

Ez után fontos megadni a webáruháznak a tranzakcióhoz devizanemét.
$orderCurrency = 'HUF';

A következő lépés az IRN kérést végrehajtó class példányosítása a config adatokkal.
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$irn = new SimpleIrn($config, $orderCurrency);

Majd összeállítjuk a tranzakció adatait tartalmazó tömböt. Ennek a tranzakciónak a
befoglalt/beterhelt összegére indítjuk el az IRN kérést, aminek a hatására megtörténik
a visszatérítés.
Az ORDER_AMOUNT tartalmazza az eredeti tranzakció összegét.
Az AMOUNT tartalmazza a visszatérítendő összeget.

$data['REFNOEXT'] = '42';
$data['ORDER_REF'] = '99014589';
$data['ORDER_AMOUNT'] = '150';
$data['ORDER_CURRENCY'] = $orderCurrency;
$data['IRN_DATE'] = @date("Y-m-d H:i:s");
$data['AMOUNT'] = '100';

A szükséges adatokkal elindítjuk az IRN kérést
$response = $irn->requestIrn($data);

Az IRN eredményét tartalmazza a $response tömb. A lenti kód segítségével
hitelesíthető a válasz és indítható el a hiba logolás.
if (isset($response['RESPONSE_CODE'])) {
if($irn->checkResponseHash($response)){
/**
* Saját rendszer IRN beküldés utáni kódok futtatása
*/
}
}
$idn->errorLogger();
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6

Logók és tájékoztatók

A fizetési elfogadóhely állandóan látható részén (pl. a láblécen), vagy a fizetés
kiválasztásakor a tranzakciónál szükséges megjeleníteni a SimplePay logót.
A SimplePay logó védjegyoltalom és szerzői jogi oltalom alatt áll, ezért a SimplePay
logót a kereskedő csak a SimplePay ÁSZF-ben meghatározott módon és célra
használhatja fel.
A logó nem lehet transzparens és csak a jól láthatóság mértékéig változtatható a
mérete.
A SimplePay logókat tartalmazó fájl az alábbi helyről tölthető le:
http://simplepartner.hu/PaymentService/simple_logo.zip
A logónak egyben linknek is kell, hogy legyen a fizetési tájékoztatóra. A logókon
linkelendő Fizetési Tájékoztató az alábbi URL-en érhető el:
Magyar nyelven: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf
Angol nyelven: http://simplepartner.hu/PaymentService/Payment_information.pdf
A következő mintakóddal lehet megjeleníteni a logót és a linkelt fizetési tájékoztatót
Az src tartalma (pirossal jelölve) a logó elérési útja az Ön szerverén.
<a href="http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf" target="_blank">
<img width="197" height="27" src="images/simple_logo.png" title=" SimplePay - Online bankkártyás fi
zetés" alt=" SimplePay vásárlói tájékoztató">
</a>
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7

Adattovábbítási nyilatkozat

Mivel a kereskedő harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a
vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia.
A nyilatkozat elhelyezésére több lehetőség is van
- az oldal saját Általános Szerződési Feltételeiben
- az oldal saját Adattovábbítási nyilatkozatában
- fizetésnél közvetlenül megjelenítve
FONTOS: nyilatkozat elhelyezése a weboldalon önmagában nem elégséges, ha azzal
a vásárló nem találkozik és nem fogadta el.
Az elfogadás történhet checkbox segítségével, vagy a tranzakció indításánál
egyértelműen jelezve, hogy a fizetést elindítva egyben elfogadja a nyilatkozatot.
A kiemelt részeken valós kereskedői adatokkal kell feltölteni a nyilatkozatot.
Magyar nyelvű nyilatkozat
Elfogadom, hogy a(z) [Kereskedő cégneve] ([székhelye]) által a(z) [Fizetési
Elfogadóhely webcíme] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim
átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint
adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,
telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében
végzett fraud-monitoring.
Angol nyelvű nyilatkozat
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By clicking the Redirect button the Customer accepts [Company] ([Company
Address]) at [Website] to provide the following personal data stored in its user database
to OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) Provided data: family name,
given name, country, phone number, e-mail address.
The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions
and fraud-monitoring for users defence.

8 Tesztelés
A SimplePay részéről minden élesítés előtt álló webáruház tesztelésen esik át.
8.1
Tesztelés megkezdése
A tesztelés a kereskedő vagy fejlesztője jelzésére történik meg. A fejlesztés befejezése
után a SimplePay oldali ellenőrzésekhez írja meg az itsupport@otpmobil.com címre az
elkészült fizetési rendszer elérhetőségét, illetve minden olyan tudnivalót, ami szükséges
ahhoz, hogy el tudjuk érni a fizetést.
8.2
A tesztek célja
A tesztek a fizetés megvalósítását ellenőrzik a SimplePay szolgáltatásra szerződött
weboldalon a vásárló szemszögéből nézve.
8.3
A tesztelés helye
A fejlesztést nem szükséges a szerződésben szereplő domain néven végezni, így azt
bárhol tudjuk tesztelni, ahol publikusan elérhető.
Abban az esetben ha nem áll rendelkezésére különálló teszt rendszer, akkor a már
működő weboldalon is elvégezhetők a tesztek. Ebben az esetben a fizetési
lehetőségek kiválasztásánál praktikus megjeleníteni a vásálók számára azt, hogy a
bankkártyás fizetés teszt alatt van, emiatt vásáláshoz ne használják.
8.4
A kereskedő rendszerének technikai háttere
A tesztek függetlenek attól, hogy a kereskedő milyen szerverkörnyezetben, operációs
rendszeren, vagy milyen programnyelven végzi a fejlesztést és üzemelteti a rendszerét,
amibe a SimplePay fizetést implementálja.
8.5
Harmadik fél megoldásainak használata
A teszt csak a szerződött kereskedő weboldalának a SimplePay megfelelőségére
vonatkozik. Ennek folyamán nincs vizsgálva az, hogy technikailag milyen egyéb
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fejlesztés, esetleg harmadik fél szoftverének, vagy online szolgáltatásának
felhasználásával valósul meg a fizetési funkció, vagy annak különböző részei.
Ilyen harmadik fél által fejlesztett, vagy üzemeltetett elemek lehetnek például:
- webáruházak
- beépíthető modulok
- gateway megoldások, API-k
- egyedileg fejlesztett szoftverek
Ha a kereskedő a SimplePay fizetési rendszer alkalmazásához harmadik fél megoldását
használja fel, akkor minden esetben a kereskedő hatáskörébe tartozik az általa
igénybe vett szoftver, vagy szolgáltatás egyszeri beállítása vagy folyamatos
üzemeltetése.
8.6

Kötelező teszt pontok

8.6.1
-

Sikeres tranzakció
Tranzakció megfelelően végig fut
A BackRef oldalon a 4.2.2 és 4.2.3 fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek
IPN üzenet fogadása és megfelelő visszajelzés a 2.3, 4.4 és 5.3 fejezetek alapján

8.6.2
-

Sikertelen tranzakció
Tranzakció megfelelően végig fut
A BackRef oldalon a 4.2.1 fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek

8.6.3
-

Megszakított tranzakció
Tranzakció megfelelően végig fut
A Timeout oldalon a 4.3 fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek

8.6.4
-

Logók, és tájékoztatók
A SimplePay logo az 6. fejezetben leírtaknak megfelelően megjelenik

8.6.5
-

Adattovábbítási nyilatkozat
A szükséges nyilatkozat a 7. fejezetben leírtaknak megfelelően megjelenik

8.7
Nem tesztelt elemek
A SimplePay tesztek minden esetben böngészőn keresztül történnek és kizárólag a
SimplePay követelményekkel, fizetési tranzakciókkal kapcsolatosak. Ebből adódóan az
alábbiakat a tesztek nem tartalmazzák:
- a weboldalt kiszolgáló szerverre (ssh, vagy bármilyen egyéb csatornán)
belépés
- a weboldalt kiszolgáló szerver admin felületére webes belépés
- a weboldalt kiszolgáló szerver/adatbázis konfigurálása
- a weboldal adatbázisába belépés
- a weboldal admin felületére belépés
- a weboldal forráskódjának ellenőrzése, szerkesztése
- a weboldal (SimplePay követelményeken túlmenő) technikai működésének
tesztelése
- a weboldal (SimplePay követelményeken túlmenő) üzleti logikájának tesztelése
- a weboldal (SimplePay követelményeken túlmenő) kinézetével kapcsolatos
tesztelése
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-

a weboldalba beépített harmadik fél által fejlesztett szoftverek külön tesztelése,
konfigurálása
a weboldalba beépített harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások
(gateway, API) külön tesztelése, konfigurálása

9 Támogatás
További információért, technikai támogatásért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az
itsupport@otpmobil.com címen.
Kérjük, a gyorsabb ügyintézés végett minden esetben írja meg nekünk azt az adatot,
ami alapján be tudjuk azonosítani a problémát, vagy a kérdését.
Tranzakció
Tranzakcióval kapcsolatos kérdés esetén a fizetés SimplePay azonosítóját adja meg
nekünk. Az azonosító nyolc számjegyű, a sandbox esetében 9xxxxxxx, éles esetén
2xxxxxxx formátumú.
Kereskedői fiók
Kereskedői technikai beállításokkal kapcsolatban a SimplePay rendszeren belüli
kereskedői fiók azonosítót. Az azonosító a fiók MERCHANT értéke.
Fizetési rendszer
Melyik rendszerrel kapcsolatos a kérdése. A sandbox rendszer csak tesztek esetén, az
éles rendszer a valós fizetési tranzakciók esetén.
Élesítés
Élesítési tesztek esetén kérjük, hogy írja meg nekünk az itsupport@otpmobil.com címre,
hogy
- melyik szerződött domain névhez készült a tesztelhető fizetés
- melyik fiókot használják (MERCHANT)
- hol érjük el a tesztelhető rendszert
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Mellékletek
I.
Social belépés webview használatával
A SimplePay fizetőoldalon a vásárlónak lehetősége van a Simple mobilapplikáció
rendszerében regisztrált bankkártyája használatával elvégezni a fizetést. Ebben az
esetben nem kell a fizetőoldalon kártyaadatot megadni. A regisztrált kártya
használatához a vásárlónak a fizetőoldalon be kell lépjen a rendszerünkbe, ahol el
tudja indítani a fizetést. A belépéshez használhatja a Google, vagy a Facebook fiókját
is.
Ennek a funkciónak a használata nem igényel semmilyen kereskedő oldali fejlesztést.
Viszont olyan esetben, amikor egy kereskedői mobil applikációban levő webview-ben
jelenik meg a SimplePay fizetőoldal problémaforrás lehet az, hogy biztonsági okokra
hivatkozva a Google, és a Facebook letiltotta bizonyos (régebbi) webview
komponenseken keresztüli social bejelentkezést.
A megoldást erre a fizetőoldal nem tud nyújtani, mivel alapvetően a kliens (mobil)
oldalon lehet kezelni a problémát, melyre a következő javaslataink vannak.
Android
Chrome Custom Tab használata (Preferált megoldás)
A WebView helyett Chrome Custom Tab megnyitása a következőképpen történik
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CustomTabsIntent.Builder builder = new CustomTabsIntent.Builder();
CustomTabsIntent customTabsIntent = builder.build();
customTabsIntent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));

A CustomTab-ot megnyitó Activity-n az AndroidManifest.xml fájlban kell beállítani a
launchMode-ot singleTop, singleTask vagy singleInstance-ra, az adott app felépítésétől
függően. Általában a singleTop megfelelő, bonyolultabb alkalmazásoknál jöhet szóba
a többi.
A CustomTab-ot megnyitó Activity-re Intent-filter definiálása teljesen egyedi schemeel az AndroidManifest.xml fájlban

<activity android:name=".MainActivity"
android:launchMode="singleTop">
<intent-filter android:priority="100">
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
<action android:name="android.intent.action.VIEW" />
<data
android:host="uniqHost"
android:scheme="uniqScheme" />
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".WebViewActivity" />

A tranzakció indításkor az előző pontban megadott egyedi scheme://host felépítésnek
megfelelő url-t kell átadni redirect url-nek.
További dokumentáció:
https://github.com/GoogleChrome/custom-tabs-client
iOS
A preferált megoldás a UIWebView UI komponens helyett SFSafariViewController
használata. Ezzel a megoldással gyakorlatilag továbbra is az alkalmazáson belül
működik a bejelentkezés.

SFSafariViewControllerConfiguration *c = [[SFSafariViewControllerConfiguration alloc] init];
SFSafariViewController *sf = [[SFSafariViewController alloc] initWithURL:[self testUrl] config
uration:c];
[self presentViewController:sf animated:YES completion:nil];

Másik lehetséges megoldás a Safari webböngésző megnyitása. Ezzel a megoldással
kilép az alkalmazásból és megnyit a telefonon egy böngészőt, majd a sikeres
bejelentkezést követően a felhasználót visszanavigálja az alkalmazásba.

[[UIApplication sharedApplication] openURL:[self testUrl] options:@{} completionHandler:nil];
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II.

EMV 3D Secure

Az Európai Unió, illetve a tagországi törvényhozó és felügyeleti szervek, a vonatkozó
Európai Uniós direktíva (Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU)
2015/2366 irányelve; PSD2), illetve ennek tagországi jogszabályi adaptálásaalapján ún.
kötelező erős ügyfél hitelesítés alkalmazását (Strong Customer Authentication - SCA)
írják elő, 2019. szeptember 14-i hatályba lépéssel, minden Európai Gazdasági Térségen
belül kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetőeszköz elfogadás során.
Az MNB a piaci szereplőkkel történt egyeztetések hatására 12 hónapos
meghosszabbított átállási időszakot biztosít a hazai szereplők részére a fenti dátumhoz
képest, így az új határidő 2020 szeptember 14.
Hazai jogszabályi háttér
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve az
alábbi jogszabályokba került adaptálásra:
- 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
- 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
- 2013. évi CCXXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról
A PSD2-es módosításokat tartalmazza többek között a 2017. évi 184. Magyar
Közlönyben szereplő 2017. évi CXLV. salátatörvény is, továbbá az Európai Bizottság
2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelete.
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A bankkártya elfogadás tekintetében a szabályozás kiterjed az internetes
(úgynevezett VPOS) elfogadásra is. A PSD2 megfelelés értelmében és az internetes
kártyaelfogadás biztonságosabbá tétele érdekében, 2020. szeptember 14-ig be kell
vezetni és teljeskörűen meg kell valósítani a kártyabirtokos fokozott biztonságú
ellenőrzését, az úgynevezett EMV 3D Secure 2.0 szolgáltatást.
3D Secure a gyakorlatban
A rendelethez kapcsolódó technológia bevezetését teljes mértékben elvégzi az OTP
Mobil Kft. Abban az esetben, ha jelen dokumentáció alapján ún. háromszereplős
módon van igénybe véve a bankkártyás fizetés, tehát a kereskedői rendszer nem
használ kártyatárolásra épülő extra szolgáltatási elemeket, akkor a kereskedőnek
ezzel kapcsolatban nincs további teendője.
A 3D Secure megvalósulásához ugyanakkor elengedhetetlen a kereskedői rendszerből
történő, az EMV 3D Secure 2.0 szabvány által előírt adatok szolgáltatása. A kereskedői
rendszernek ehhez jelen dokumentációban a „start” hívás leírásában megjelölt
adatokkal szükséges minden elindított tranzakciót paraméterezni.
Az EMV 3D Secure szabvány követelményéről az alábbi linken tájékozódhat:
https://www.emvco.com/emv-technoligies/3d-secure/
Mi az EMV 3D Secure 2.0 szolgáltatás és miért van szükség rá?
Az utóbbi években széles körben elterjedtek az elektronikus úton történő, kényelmes,
akár mobil eszközről kezdeményezett internetes vásárlások. Ezzel együtt megnőtt a
csalások, a számítógépes vagy internetes visszaélések, az adatlopások száma és
volumene is.
A bankkártyás fizetések biztonságos és megbízható lebonyolítása érdekében nemcsak
a szabályozó szervek, hanem a kártyatársaságok és a bankok is folyamatosan
dolgoznak újabb, hatékonyabb megoldásokon. Az internetes vásárlásoknál jelenleg is
működő 3D Secure 1.0 a böngészőből indított internetes vásárlások során teszi lehetővé
a fizető fél azonosítását. Ez a lehetőség okos eszközről indított vásárlás esetén nem
elérhető, mobiltelefonról pedig csak abban az esetben érhető el, ha böngészőn
keresztül (nem alkalmazásból) történik a fizetés kezdeményezése.
Az EMV 3D Secure 2.0 egy még biztonságosabb ügyfél hitelesítést tesz lehetővé, és
alkalmazható nemcsak a böngésző által vezérelt felületekről indított vásárláskor,
hanem az alkalmazásokon belüli (in app) vásárlások, mobiltelefonon és más okos
eszközökön bonyolított fizetések során. Az EMV 3D Secure 2.0 olyan ügyfélhitelesítésre
alkalmas azonosítási módszerekre támaszkodik, mint a biometria (pl. ujjlenyomatok
vagy arcfelismerés), vagy egyszeri jelszavak. A tranzakció során a jelenleginél több
adat kerül átadásra a kibocsátó bankok felé, ezzel téve lehetővé az ügyfél
megalapozottabb minősítését, az esetleges csalások és visszaélések gyors és hatékony
kiszűrését.
Milyen technikai felkészülést igényel a 3D Secure 2.0 bevezetése?
2022. 11. 01-től új bekötés API v1-en nem támogatott!

A jogszabály értelmében a 3D Secure 2.0 során az Európai Gazdasági Térségen belül
kibocsátott bankkártyákkal az Európai Gazdasági Térségen belül működő
elfogadóhelyen végrehajtott tranzakcióknál a kártyabirtokost –néhány kivételtől
eltekintve– erős ügyfél hitelesítéssel kell azonosítani. A megfelelő hitelesítés érdekében
mind a kibocsátó banknak, mind az elfogadó banknak (vagy az elfogadónak)
rendelkeznie kell 3D Secure megoldással (a 3D Secure 1.0-ban az elfogadói megoldás
MPI vagy Merchant Plug-in-ként ismert), amely segítségével a vásárlást kezdeményező
fél azonosítható.
A jelen dokumentáció alapján fejlesztett és üzemeltetett internetes kártyaelfogadási
folyamat a standard háromszereplős modell, amely azt jelenti, hogy az internetes
vásárlások során a kártyabirtokos a webáruházi felületről átirányításra kerül az OTP
Mobil Kft. által biztosított SimplePay internetes felületre. Ezen a fizetőoldalon adja meg
a szükséges kártyaadatokat, a tranzakció ezen a felületen megy végbe, majd ezt
követően a vásárló visszairányításra kerül a webshopba.
Ezen fizetési mód alkalmazásakor a bankkártya adatok biztonságos kezeléséért és a
továbbításáért (a fizetőfelület és a bank között) a bank felel. Kereskedői oldalon ezzel
nincs technikai teendő, ha a 3D Secure folyamathoz szükséges vásárlási adatokat küldi
a kereskedő.
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