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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.
Ez a dokumentáció már csak a OneClick és Recurring részletekre tér ki, 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.

1.1

Fogalmak

Kártya regisztráció: a bankkártyás fizetés opciója, ami során a fizetéshez használt
kártya adatai elmentődnek. Csak sikeres fizetéshez tartozó kártya adatai mentődnek.
Token: a regisztrációs fizetéskor az IPN egyik mezőjében visszaadott azonosító, aminek
a használatával fizetések kezdeményezhetők az elmentett kártyával.
OneClick fizetés: a tokennel a vásárló kezdeményezi a fizetést, alapvetően kényelmi
szolgáltatása lehet a weboldalnak, mert a fizetés azonnali, azaz nincs átirányítás a
fizetőoldalra.
Recurring: a kereskedő által automatikusan kezdeményezett ismétlődő fizetések a
token használatával, pl. előfizetéses szolgáltatásoknál.

1.2 Erős ügyfélhitelesítés (SCA, 3DS)
A 2020 szeptember 30-án érvénybe lépő erős ügyfél hitelesítés megköveteli a kibővített
tranzakciós adatok küldését.
A kártyaregisztrációs fizetések csak további paraméterekkel bővítik a fentebb
hívatkozott alap dokumentációban leírt normal fizetéseket, emiatt jelen dokumentáció
csak az ide vonatkozó, a kártyatároláshoz szükséges különbségeket tárgyalja.
Ugyanakkor a regisztrált kártyás fizetésekhez tartozó 3DS elemek szerves részét képezik
jelen dokumentációnak.

2.

Előfeltételek

A szolgáltatás igénybevételére a kereskedőnek szerződnie kell az OTP Mobil Kft-vel.
Ez a fizetési mód technikailag alapvetően kiegészíti az alap bankkártyás fizetést.
Abban az esetben, ha ez működik és használja az IOS, IDN, vagy IRN funkciókat, akkor
technikailag megfelel a szolgáltatás igénybevételére.
Annak érdekében, hogy a kereskedő rendszerében OneClick Payment / Recurring
Payment szolgáltatást alkalmazhasson, szükséges, hogy az Ön rendszere kommunikálni
tudjon a SimplePay rendszerével HTTP POST metódus segítségével.

3.

Kártya tárolása

A nyers kártyaadatok ténylegesen nem kerülnek mentésre sem a partnernél, sem a
SimplePay szerverein. Egy ú.n. TOKEN azonosítja a mentett kártyát, melyet az IPN
üzenetben ad vissza a SimplePay rendszere a kereskedő részére.
FONTOS: a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően
történik. A bankkártya adataihoz sem a kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

4.

Fizetések indítása

A tárolt kártyaadatokhoz tartozó token használatával a kereskedő a saját üzleti
modelljének és a vásárlójával, ügyfelével kötött megállapodása szerint indíthatja el a
fizetéseket.
A tokennel a SimplePay rendszere nem indít tranzakciót, azt csak a kereskedő teheti
meg. Ebből adódóan a fizetési tranzakció indítása és a tranzakció tartalma teljes
egészében kereskedői döntés.
A kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses
tranzakciókért közvetlenül a kereskedő felel. A kereskedő fizetési szolgáltatójával (OTP
Mobil Kft) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

5.

Token törlése (inaktiválása)

A rögzített kártya tulajdonosának biztosítani kell a lehetőséget a token törlésére abban
az esetben, ha már nem szeretne további tokenes vásárlásokat kezdeményezni az
adott kereskedő weboldalán.
A token törlési lehetősége nem köthető feltételekhez. Módjának egyértelműnek és
bármikor könnyen elérhetőnek kell legyen a kártyatulajdonos számára. Ez független
attól, hogy milyen fizetések történtek már korábban, illetve hogy milyen fizetéseknek
kellene a későbbiekben megtörténni a regisztrált kártyával.
A token törlésének nem csak a kereskedői rendszerben kell megtörténjen, hanem a
később részletezett TOKEN_CANCEL használatával inaktiválni kell a SimplePay
rendszerében is.

6.

OneClick Payment

Ismétlődő fizetés: a kereskedőnek lehetősége van vásárlói, ügyfelei számára ismétlődő
fizetés biztosítására. A funkció használatához SimplePay beállítás szükséges és
szerződésben is rögzíteni kell ennek használatát. Két típusa lehetséges az ismétlődő
fizetésnek, ahol az egyszeri fizetés megtörténhet a felhasználó jelenlétével és aktív
közreműködésével, vagy a jelenléte nélkül is.
Ebben az esetben az egyszeri, regisztrált kártyás fizetésen van a hangsúly, míg a
későbbiek során a recurring fizetéseknél majd a rendszeres ismétlődés lesz a kulcs
fogalom.
Amikor jelen van a vásárló (Customer Initiated Transaction, CIT),, akkor az eltárolt
kártya egyfajta kényelmi szolgáltatásként alkalmazható, azaz a vásárló amikor a
kereskedői oldalon megnyomja a fizetést elindító gombot, akkor a kereskedői rendszer
a háttérben hívja meg a SimplePay rendszerét és ott történik meg a fizetési tranzakció.
Ennek előnye, hogy a vásárló nem lesz átirányítva a SimplePay fizetőoldalára és nem
kell megadjon semmilyen további adatot, hanem egy kattintásra megtörténik a fizetés.
Amikor nincs jelen a vásárló (Merchant Initiated Transaction, MIT),, akkor az eltárolt
kártyával a kereskedő tudja elindítani a fizetéseket. Ilyen lehet például az, amikor több
mikro tranzakció történik, ahol nincs azonnal valós fizetés indítva, hanem a kereskedői
rendszer naponta egyszer indítja el az aggregált összeggel a fizetést a SimplePay felé.
Regisztrációs tranzakció lényege, hogy a vásárló kártyája megadásra kerüljön a
SimplePay fizetőoldalán. Ez lehet a rendelés teljes összege, azaz a regisztrációs
tranzakció egyben a megrendelés kifizetése, de megoldható egy egyszeri kis összegű
terheléssel is a kártya regisztrációja.
Az a kereskedő üzleti logikájától függ, hogy milyen módon kívánja regisztrálni a kártyát.

6.1

Oneclick működése
a) A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a rendelni kívánt
termékeket, majd elindítja a SimplePay online fizetést kiválasztva, hogy szeretné
bankkártya adatait menteni későbbi terhelés céljából. Ez a regisztrációs
tranzakció indítása.
b) A fizetés elindításakor a megrendelés adatai átkerülnek a SimplePay
rendszerébe (LiveUpdate) megjelölve, hogy a bankkártya adatok mentésre
kerüljenek. 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
rendszere a háttérben visszajelzést küld a weboldal felé (IPN). IPN-ben
visszaadásra kerül az ú.n. TOKEN, mely a bankkártyát azonosítja. A visszakapott
TOKEN-t a felhasználóhoz kell rendelni kereskedő oldalon.

f)

A következő vásárláskor a felhasználó, vásárló kiválasztja, hogy mentett
kártyaadatokkal szeretne fizetni. A kereskedő a felhasználóhoz rendelt (e. pont)
TOKEN-nel háttérhívást indít a SimplePay rendszerének, amivel terhelődik a
TOKEN-hez párosított kártya.
g) Megtörténik a banki authorizáció a mentett kártyaadatokkal.
h) A sikeres authorizáció, terhelés után a SimplePay rendszere IPN üzenetet küld a
sikeres terhelésről.
A fejlesztés során az a, b, d, f és e, h pontokban leírtakat szükséges implementálni a
kereskedő weboldalába.

6.2

Mintakód Oneclick beállítása

LiveUpdate küldésekor a kártyaregisztráiós tranzakció esetén a kereskedő
rendszerének nincs szüksége kiegészítő file-okra, hogy regisztrációs tranzakciót indítson,
ezt az alap SDK tartalmazza. Az alábbi beállítások segítségével adhatja meg, hogy
menteni szeretné a vásárló bankkártya adatait későbbi terhelés céljára:
Kártyaregisztráció jelzése a SimplePay felé.
LU_ENABLE_TOKEN = 1
Kártyatárolás típusa oneclick esetén
LU_TOKEN_TYPE = PAY_BY_CLICK

$lu = new SimpleLiveUpdate($config, $orderCurrency); //LiveUpdate instantiation
$lu->setField("LU_ENABLE_TOKEN", "1");
$lu->setField("LU_TOKEN_TYPE", "PAY_BY_CLICK");

Az SDK kódjai automatikusan kiegészíti a küldendő HTML formot két további mezővel:
<input type='hidden' name='LU_ENABLE_TOKEN' id='LU_ENABLE_TOKEN' value='1' />
<input type='hidden' name='LU_TOKEN_TYPE' id='LU_TOKEN_TYPE' value='PAY_BY_CLICK' />

A LiveUpdate hívással átadott plusz két mező jelöli a SimplePay rendszerének, hogy
sikeres tranzakció után a vásárló által, a SimplePay fizetőoldalán megadott bankkártya
adatok kerüljenek mentésre.
FONTOS: a plusz 2 mezőt nem kell belevenni a HASH kalkulációba.

6.3

IPN kezelése

Alapértelmezetten 1 db IPN választ küld a SimplePay rendszere. Azoknál a
partnereknél, akik használják a OneClick/ Recurring funkciót, alkalmazható 2 IPN
küldés is. Ebben az esetben már az authorizációkor is ki van küldve az IPN és a
COMPLETE státuszra forduláskor is.
A kártyaregisztrációs tranzakció esetén kiküldött IPN üzenetben három további változó
is szerepel.
Változó
Leírás
IPN_CC_TOKEN
A token, ami egyben a tranzakció SimplePay azonosítója. Ez
az adat a BackRef esetén a payrefno mezőben is
megtalálható.
IPN_CC_MASK
A fizetéshez használt (kimaszkolt) kártyaszám.
(xxxx-xxxx-xxxx-1234)
IPN_CC_EXP_DATE
A fizetéshez használt bankkártya lejárati dátuma.
(2017-12-31)
Ezen adatok alapján egy ügyfélnek egyszerre több bankkártya-regisztrációját is
kezelheti a kereskedői rendszer.

7.

OneClick Payment API használata SDK segítségével

A tokennel történő fizetés elindításához POST metódussal kell átadni a tranzakció
adatait a SimplePay szerverének.
Ahhoz, hogy az SDK használatával token hívást tudjon indítani egy már mentett
kártyához, az alábbi beállításokat szükséges elvégezni:
1. Másolja be az sdk/ mappába a SimpleOneClick.class.php file-t, melyet
megtalál a Simple_OneClick csomagban.
2. Másolja be az SDK főkönyvtárába a oneclick.php mintafile-t is, amivel
elindítható egy már létező TOKEN terhelése, TOKEN információ lekérése vagy
TOKEN törlése.
A oneclick.php file-ban előre be van állítva a LiveUpdate –nél is használt config adatok
betöltése.
A bankkártyás tranzakcióhoz használt SimplePay fiókbeállításokat (config.php)
használja a oneclick.php, így további beállításokra nincs szükség.
A config adatok importálása után szükséges betölteni a SimplePayment.class.php filet, majd a SimpleOneClick.class.php file-t:
require_once("sdk/config.php");
require_once('sdk/SimplePayment.class.php');
require_once('sdk/SimpleOneClick.class.php');

A következő lépés a OneClick folyamatot végrehajtó class példányosítása a config
adatokkal. Ezen a ponton szükséges megadni a tranzakció devizanemét.
$orderCurrency = 'HUF'
$oc = new SimpleOneClick($config, $orderCurrency);

A mintakódban a SimpleOneClick példányosítása után szükséges megadnunk a
TOKEN híváshoz a TOKEN-t, pénznemet, összeget, rendelési azonosítót, dátumot és a
TOKEN hívás típusát. A kereskedői azonosítónak tranzakciónként egyedinek kell, hogy
legyen. Sikertelen, vagy megszakított fizetés után újra elindítható ugyanazzal az
azonosítóval a fizetés.
Az adatok hozzáadása a LiveUpdate esetén alkalmazott setField() függvény
segítségével történik az alábbiak szerint.
Mező
AMOUNT
CURRENCY
EXTERNAL_REF
METHOD
REF_NO
TIMESTAMP

Érték
A tranzakció összege
A tranzakció és egyben a fiók pénzneme
A kereskedő saját megrendelési azonosítója
Hívás típusa
TOKEN
dátum

A METHOD mezőben megadott API hívás típusai a
Esemény
Új terhelés kezdeményezése
Információ lekérése egy adott TOKEN-től
Meglévő, aktív TOKEN törlése

7.1

következők lehetnek:
METHOD
TOKEN_NEWSALE
TOKEN_GETINFO
TOKEN_CANCEL

TOKEN_NEWSALE

A korábbi kártyaregisztrációs tranzakció esetén a LU_TOKEN_TYPE értéke PAY_BY_CLICK
volt.
Az új, már a regisztrált kártyával történő fizetési tranzakciónál a METHOD változó értéke
TOKEN_NEWSALE.
A példányosított class után kell megadni a tranzakció adatait az alábbi formában.
$oc->setField("AMOUNT", 100);
$oc->setField("CURRENCY", $orderCurrency);
$oc->setField("EXTERNAL_REF", 42);
$oc->setField("METHOD", "TOKEN_NEWSALE");
$oc->setField("REF_NO", "99016433");
$oc->setField("TIMESTAMP", @date("YmdHis"));

A tranzakcióhoz tartozó számlázási és szállítási adatok megadásának módja a
setField() függvénnyel történik, ahogy a LiveUpdate esetén volt alkalmazva. A mezők
ugyanazok lehetnek, mint a LiveUpdate (kártyaregisztráció) esetén.
A szükséges adatok megadása után a tokenApiCall() metódussal lehet elindítani a
fizetést
$result = $oc->tokenApiCall();

A hívás eredménye a $result tömbben található meg az alábbiak szerint
Array
(
[amount] => 100
[message] => Operation successful
[tran_ref_no] => 99017498
[code] => 0
[currency] => HUF
)

amount: a vásárlás összege
message: a kimenet szöveges eredménye
tran_ref_no: a tokennel indított tranzakció SimplePay azonosítója
code: a kimenet állapotkódja
currency: a tranzakció devizaneme

7.2

TOKEN_NEWSALE (CIT) – 3DS ellenőrzéshez szükséges adatok

A PSD2 megfelelőség miatt a felhasználó jelenlétével történő egyszeri (Customer
Initiated Transaction, vagy röviden CIT), tárolt kártyás fizetések előtt is szükséges a
kártyabirtokosi azonosítás, azaz a 3DS ellenőrzés.
Ebben az esetben is küldenie kell a kereskedő rendszerének a kártyaregisztrációkor a
korábban a „LiveUpdate” hívásban megadott 3DS ellenőrzéshez szükséges adatokat.
Az oneclick regisztrált fizetéseknél a tranzakció indításhoz a fentieken kívül még három,
a 3DS szempontjából fontos adatra van szükség:
Az egyik a tranzakció típusa (TYPE) abból a szempontból, hogy a vásárló jelen van,
vagy nincs a tranzakció indításakor. Oneclick TOKEN_NEWSALE esetén jelen esetben ez
„CIT”, azaz a vásárló jelenlétével elindított tranzakció lehet. Ez az adat a 3DS
ellenőrzéshez szükséges és a SimplePay rendszere továbbítja.
A másik adat a vásárló böngészőjének paraméterei (BROWSER_*). Ez az adat is a 3DS
ellenőrzés része, ami továbbítva van a kártyakibocsátó bank felé.
BROWSER_* mezők:
- BROWSER_ACCEPT: Accept http fejléc értéke
- BROWSER_AGENT: User-Agent http fejléc érték
- BROWSER_IP: a böngésző forrás IP-je
- BROWSER_JAVA: a böngésző támogatja-e a java appleteket; javascriptben:
navigator.javaEnabled()
- BROWSER_LANG: a böngésző nyelve; javascriptben: navigator.language
- BROWSER_COLOR: a böngésző színmélysége; javascriptben: screen.colorDepth
- BROWSER_HEIGHT: a böngésző képernyőjének magassága; javascriptben:
screen.height
- BROWSER_WIDTH: a böngésző képernyőjének szélessége; javascriptben:
screen.width
- BROWSER_TZ:
a
böngésző
időzónája;
javascriptben:
new
Date().getTimezoneOffset()

Mivel a kártyabirtokos jelen van a tranzakciónál (CIT) ezért szükséges a böngészőjének
paramétereit átadni. A böngésző adatok hiánya esetén a banki 3DS ellenőrzés hibás
eredménnyel zárulhat.
A harmadik, (opcionális) adat a THREEDS_REQ_AUTH_METHOD, ami a vásárló
regisztrációs módja a kereskedői rendszerben
lehetséges értékek:
01: vendég
02: kereskedőnél regisztrált
05: harmadik feles azonosítóval regisztrált (Google, Facebook account stb.)
Az adatokat a bank összehasonlíthatja adott bankkártya esetén a más online
csatornákon ugyanarra a kártyára beérkező tranzakciók hasonló adataival. A valótlan
adatok küldésének emiatt az a kockázta, hogy a 3DS ellenőrzés hibával zárul, azaz a
fizetés meghiúsulhat.
Abban az esetben, ha a kártyakibocsátó bank interaktívan azonosítani kívánja a
kártyatulajdonost, akkor a tranzakció böngészőben fejeződhet bei. Ez a challenge
folyamat, aminek a leírása a következő fejezetben található meg.
A challenge folyamat megkövetel egy olyan URL-t, amire a vásárlót a kereskedői
weboldalra vissza lehet irányítani. Ez az URL megegyezik a „LiveUpdate” során
megadott „BACK_REF” és „TIMEOUT_URL” mezőkkel.

$oc->setField("AMOUNT", 100);
$oc->setField("CURRENCY", $orderCurrency);
$oc->setField("EXTERNAL_REF", 42);
$oc->setField("METHOD", "TOKEN_NEWSALE");
$oc->setField("REF_NO", "99016433");
$oc->setField("TIMESTAMP", @date("YmdHis"));
$oc->setField("BILL_FNAME", "Firstname");
$oc->setField("BILL_LNAME", "Lastname");
$oc->setField("BILL_EMAIL", "sdk_test@otpmobil.com");
$oc->setField("BILL_PHONE", "36201234567");
$oc->setField("BILL_ADDRESS", "Address");
$oc->setField("BILL_CITY", "Budapest");
$oc->setField("BILL_STATE", "State");
$oc->setField("BILL_COUNTRYCODE", "HU");
$oc->setField("BILL_ZIPCODE", "1234");
$oc->setField("THREEDS_REQ_AUTH_METHOD", '02');
$oc->setField("TYPE", "CIT");
$oc->setField("BROWSER_ACCEPT", '*/*');
$oc->setField("BROWSER_AGENT", "Chrome\/75.0.3770.142 Safari\/537.36");
$oc->setField("BROWSER_IP", "10.0.0.50");
$oc->setField("BROWSER_JAVA", false);
$oc->setField("BROWSER_LANG", "en");
$oc->setField("BROWSER_COLOR", 24);
$oc->setField("BROWSER_HEIGHT", 1080);
$oc->setField("BROWSER_WIDTH", 1920);
$oc->setField("BROWSER_TZ", -120);
$oc->setField("BACK_REF", 'https://mywebsite.com/backref');
$oc->setField("TIMEOUT_URL", 'https://mywebsite.com/timeout');
$result = $oc->tokenApiCall();

7. 3

TOKEN_NEWSALE – sikertelen 3DS ellenőrzéssel

Ha a banki 3DS ellenőrzés sikertelen, akkor az authorizáció még nem történik meg.
A kereskedői rendszernek fel kell készülnie arra, hogy a 3DS folyamat során a
kártyakibocsátó bank megkövetelheti, hogy a kártyabirtokos interaktívan azonosítsa
magát.
Ebben az esetben a „oneclick” hívás válaszában a SimplePay rendszere visszaad egy
olyan URL-t (redirectUrl) a kereskedőnek, amire átirányíthatja a vásárlót (challenge).
Válasz a „oneclick” hívásra sikertelen 3DS ellenőrzés esetén
{
"code":3004,
"message":"Challenge required",
"redirectUrl":"https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/ABCDEFG"
}

Ha a kereskedői rendszer átirányítja a vásárlót a „redirectUrl” mezőben kapott URL-re,
akkor egy olyan helyre jut, ahol a kártyakibocsátó bank által megkívánt további
ügyfélellenőrzési folyamat történik meg.
Ha az ellenőrzés, majd a fizetés sikeres eredménnyel zárul, akkor a vásárlót
visszairányítja a rendszer a „do” hívásban megadott „url”-re, vagy az „urls” tömb
megfelelő elemére.
Közben a háttérben lefut 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.

7.3

TOKEN_GETINFO

Token adatainak lekérdezése, ahol a METHOD értéke TOKEN_GETINFO.
A funkcióval lekérdezhető adott token állapota, illetve az összes vele végzett
tranzakció.
Array
(
[HISTORY] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[REF_NO] => 101010514623550556554
[TOKEN_DATE] => 2016-05-04 09:44:15
[CURRENCY] => HUF
[AMOUNT] => 100
)
[1] => stdClass Object
(
[REF_NO] => 101010514623583892658
[TOKEN_DATE] => 2016-05-04 10:39:49
[CURRENCY] => HUF
[AMOUNT] => 100

)
)
[EXPIRATION_DATE] => 2020-01
[TOKEN_STATUS] => ACTIVE
[TOKEN] => 99017496
)

HISTORY: a tokennel indított tranzakciók, amin belül
- REF_NO: kereskedői tranzakció azonosító
- TOKEN_DATE: a tranzakció fizetés dátuma
- CURRENCY: a tranzakció devizaneme
- AMOUNT: a tranzakció összege
EXPIRATION_DATE: a tokenhez tartozó bankkártya (és egyben a token) lejárati ideje
TOKEN_STATUS: token állapota
TOKEN: a token értéke

7.4

TOKEN_NEWSALE (MIT) – 3DS ellenőrzéshez szükséges adatok

A PSD2 megfelelőség miatt a felhasználó jelenléte nélkül történő egyszeri (Merchant
Initiated Transaction, vagy röviden MIT), tárolt kártyás fizetések előtt is szükséges a
kártyabirtokosi azonosítás, azaz a 3DS ellenőrzés.
Ebben az esetben is küldenie kell a kereskedő rendszerének a kártyaregisztrációkor a
korábban a „LiveUpdate” hívásban megadott 3DS ellenőrzéshez szükséges adatokat.
Ha a vásárló nincs jelen a regisztrált kártyás fizetésekor, akkor az alábbi módon történik
a tárolt kártyás tranzakció indítása. A METHOD továbbra is TOKEN_NEWSALE. Ebben az
esetben azonban a TYPE értéke MIT lesz.
Mivel nincs jelen a vásárló és nem lehetséges az interaktív challenge folyamat, így nincs
szükség a browser adatokra, valamint az url küldésére. A korábban mentett kártyára a
cardId mezőben megadott regisztrációs tranzakció azonosító mutat.
A CIT és a MIT tranzakció közötti lényegi különbség a vásárló jelenléte, vagy annak
hiánya, de mindkettő esetben eseti fizetésről beszélünk.
$oc->setField("AMOUNT", 100);
$oc->setField("CURRENCY", $orderCurrency);
$oc->setField("EXTERNAL_REF", 42);
$oc->setField("METHOD", "TOKEN_NEWSALE");
$oc->setField("REF_NO", "99016433");
$oc->setField("TIMESTAMP", @date("YmdHis"));
$oc->setField("THREEDS_REQ_AUTH_METHOD", '02');
$oc->setField("TYPE", "MIT");
$oc->setField("BILL_FNAME", "Firstname");
$oc->setField("BILL_LNAME", "Lastname");
$oc->setField("BILL_EMAIL", "sdk_test@otpmobil.com");
$oc->setField("BILL_PHONE", "36201234567");
$oc->setField("BILL_ADDRESS", "Address");
$oc->setField("BILL_CITY", "Budapest");
$oc->setField("BILL_STATE", "State");

$oc->setField("BILL_COUNTRYCODE", "HU");
$oc->setField("BILL_ZIPCODE", "1234");
$result = $oc->tokenApiCall();

7.4

TOKEN_CANCEL

Token adatainak törlése, ahol a METHOD értéke TOKEN_CANCEL.
A token törlése, aminek kimenete a törlési kérés eredménye.
Array
(
[message] => Operation successful
[code] => 0
)

A token ezzel a kéréssel csak inaktiválódik, azaz a TOKEN_GETINFO segítségével
továbbra is lekérdezhető, azonban új tranzakció már nem indítható vele. A
TOKEN_STATUS a hívás hatására DISABLED lesz. A token csak egyszer inaktiválható, azt
a továbbiakban módosítani nem lehetséges.

8. Sikertelen tokenes terhelések
A token létrehozásakor a vásárló bankkártyája létezik és terhelhető.
Ezek a feltételek azonban a kártya használatából adódóan bármikor
megváltozhatnak. Ennek oka lehet a kártyával kapcsolatos, például elveszítette a
tulajdonos, letiltotta, lejárt az érvényessége. Lehet probléma a terhelhetőség is, ha
nincs a tranzakciónak megfelelő nagyságú fedezet a bankkártyán, vagy esetleg csak
a beállított napi limitet lépi vele túl a vásárló.
Abban az esetben, amikor sikertelen egy tokenes fizetési tranzakció, az
megismételhető. A sikertelenségből adódó ismétlődéseket a kereskedő rendszerének
tudnia kell kezelni.
Az ismétlődő fizetési próbálkozások az alábbi szabályok mentén indíthatók el újra
- a sikertelen fizetés után naponta egy alkalommal
- maximum 30 alkalommal, azaz 30 napig
Az ennél gyakoribb újraindítás esetén a vásárló kártyájának kibocsátó bankja letilthatja
a kártyát a sok sikertelen fizetési kérelem miatt. Az esetleges letiltás küszöbértéke, a
sikertelen próbálkozások lehetséges száma a kibocsátó banktól függő.
Hibakódok
Kód
0
400
602
700
1400
1500
1600
1800
2401

Üzenet
Operation successful
Invalid method
Token expired
Invalid ref_no
Insufficent funds
Token not found
Invalid external_ref
Invalid amount
Invalid bill_lname

2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
3004
5023
5030
5040
5041
5042, 5043
5053
5071
5100
5346

Invalid bill_fname
Invalid bill_email
bill_email required
Invalid bill_phone
Invalid bill_address
Invalid bill_city
Invalid delivery_lname
Invalid delivery_fname
Invalid delivery_phone
Invalid delivery_address
Invalid delivery_city
Challenge required
Invalid currency
OPERATION_DENIED
STOREDCARD_NOTFOUND
STOREDCARD_EXPIRED
Token disabled, STOREDCARD_DISABLED
Invalid timestamp
STOREDCARD_CARDID_INVALID_LENGTH
Invalid signature
INVALID_TRXMODE

9.

Recurring Payment

A recurring kártyaregisztráció során tárolt kártyák olyan fizetésekhez lesznek
felhasználhatók, ahol a felhasználó nincs jelen és a kereskedő valamilyen rendszeres
időintervallumban folyamatosan terheli a kártyát.
A hangsúly itt a rendszerességen, a megegyező időközökben történő terhelésen van.
Az intervallumok lehetnek havi, heti, napi stb. a kereskedő üzleti modelljének
megfelelően

9.1

Mintakód Recurring beállítása

Az OneClick kártyaregisztrációhoz képest egyetlen különbség van recurring
regisztráció esetén: a LiveUpdate forán a LU_TOKEN_TYPE értéke RECURRING kell
legyen.

$lu = new SimpleLiveUpdate($config, $orderCurrency); //LiveUpdate instantiation
$lu->setField("LU_ENABLE_TOKEN", "1");
$lu->setField("LU_TOKEN_TYPE", "RECURRING");

9.2

Recurring Payment API használata SDK segítségével

A recurring fizetéseket a kereskedő a vásárló jelenléte nélkül, folyamatosan ismétlődú
időközönként indítja el.
Ezeknél a tranzakcióknál csak az alábbi két különbség van a regisztrált (MIT) kártyás
fizetéshez képest:
- METHOD értéke RECURRING
- TYPE értéke REC
$oc->setField("AMOUNT", 100);
$oc->setField("CURRENCY", $orderCurrency);
$oc->setField("EXTERNAL_REF", 42);
$oc->setField("METHOD", "RECURRING");
$oc->setField("REF_NO", "99016433");
$oc->setField("TIMESTAMP", @date("YmdHis"));
$oc->setField("THREEDS_REQ_AUTH_METHOD", '02');
$oc->setField("TYPE", "REC");
$oc->setField("BILL_FNAME", "Firstname");
$oc->setField("BILL_LNAME", "Lastname");
$oc->setField("BILL_EMAIL", "sdk_test@otpmobil.com");
$oc->setField("BILL_PHONE", "36201234567");
$oc->setField("BILL_ADDRESS", "Address");
$oc->setField("BILL_CITY", "Budapest");
$oc->setField("BILL_STATE", "State");
$oc->setField("BILL_COUNTRYCODE", "HU");
$oc->setField("BILL_ZIPCODE", "1234");
$result = $oc->tokenApiCall();

10. OneClick Payment API használata egyedi fejlesztés esetén
Ha nem az SDK-val van megvalósítva a fizetés, akkor a OneClick funkció fejlesztéséhez
szükséges a „SimplePay_1.x_Details_XX_xxxxxx.pdf” dokumentáció ismerete is.
A OneClick tranzakciók indításához az alábbi URL-t kell használni:
Sandbox:
https://sandbox.simplepay.hu/payment/order/tokens/
Éles:
https://secure.simplepay.hu/payment/order/tokens/
A OneClick funkció fejlesztéséhez az IOS, IDN, IRN funkciókal technikailag megegyező
módon kell kommunikálni a SimplePay szerverével, azaz a fenti URL-re POST metódussal
kell elküldeni a tranzakció adatait. A hivatkozott dokumentációban több
programnyelven is található mintakód ennek megvalósításához.
Az alábbi táblázatban szereplő mezők számítanak bele a hash kalkulációba. A mezők
sorrendje kötött az első oszlopban meghatározottak szerint.
A hash értékét a SIGN nevű változóban szükséges elküldeni.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mező
AMOUNT
BILL_ADDRESS
BILL_CITY
BILL_EMAIL
BILL_FNAME
BILL_LNAME
BILL_PHONE
CANCEL_REASON
CURRENCY
DELIVERY_ADDRESS
DELIVERY_CITY
DELIVERY_FNAME
DELIVERY_LNAME
DELIVERY_PHONE
EXTERNAL_REF
MERCHANT
METHOD

Kötelező
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

18
19

REF_NO
TIMESTAMP

Igen
Igen

Érték
A tranzakció összege
Cím
Város
E-mail
Keresztnév
Vezetéknév
Telefon
Token törlés oka, opcionális mező
A tranzakció és egyben a fiók pénzneme
Cím
Város
Keresztnév
Vezetéknév
Telefon
A kereskedő saját megrendelési azonosítója
A kereskedő azonosítója
Hívás típusa (TOKEN_NEWSALE,
TOKEN_GETINFO, TOKEN_CANCEL,
RECURRING)
TOKEN (99013589)
Dátum (20170207114243)

A hívásra kapott válasz JSON formátumú, tartalma a korábbi fejezetekben a
metódusoknál lett leírva.

10. Vásárlói tájékoztató
Az ismétlődő fizetés típusától függően az alábbi kétféle hozzájárulás közül a megfelelőt
kell megjeleníteni és el kell fogadtatni a vásárlóval a regisztrációs tranzakció indítása
előtt. Ennek módja megegyezik a bankkártyás tranzakciók adattovábbítás
nyilatkozatának megjelenítésével és elfogadásával.
Az ismétlődő fizetés tájékoztatója nem helyettesíti a normal bankkártyás fizetés
(regisztrációs fizetésnél) adattovábbítási nyilatkozatát.

10.1

Eseti hozzájárulás esetén

Az alábbi tájékoztató az olyan üzleti modellek esetén szükséges, amikor a vásárló
kezdeményezi az újabb, tokenes tranzakciót is. A fizetés ebben az esetben a vásárló
által van elindítva, azonban nincs átirányítva a fizetőoldalra, nem kell ismételten
kártyaadatokat megadnia, mert a tranzakció a háttérben, azonnal megtörténik a
tokennel. A regisztrált kártyával történő fizetés ebben az esetben kényelmi funkció.
A tájékoztatóban található URL-t a weboldal valós adatával kell feltölteni.
A tájékozató szövege
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay
által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a
Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a
jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása
nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció
esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni
fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót.
A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel
megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul,
hogy
a
sikeres
regisztrációs
tranzakciót
követően
jelen
webshopban
(…………[URL]………..) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett
későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak
megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem
fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses
tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával
(SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

10.2

Egyszeri hozzájárulás esetén

Az alábbi tájékoztató az olyan üzleti modellek esetén szükséges, amikor a kereskedő
kezdeményezi a fizetést a vásárló tranzakcionális jóváhagyása nélkül. A regisztrált
kártyával történő fizetés ebben az estben a kereskedő és a vásárló közötti
megállapodás alapján történik. Ez a fizetési mód alkalmazható időszakonként
ismétlődő fizetések esetén, például előfizetéseknél, vagy rendszeres, de nem azonos
összegű számlafizetéseknél.
A tájékoztatóban található URL-t a weboldal valós adatával kell feltölteni.

A tájékozató szövege
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay
által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a
Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a
jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása
nélkül.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul,
hogy
a
sikeres
regisztrációs
tranzakciót
követően
jelen
webshopban
(…………[URL]………..) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli
megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által
kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak
megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem
fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses
tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával
(SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

11. Tesztelés
A OneClick szolgáltatás igénybe vétele előtt a kereskedő oldali megvalósítás
tesztelésen esik át. A tesztek alapja a normál bankkártyás fizetés, ami a
kártyaregisztrációs tranzakció elengedhetetlen feltétele.
A „SimplePay_1.0.x_Payment_XX_xxxxxx.pdf” dokumentáció tesztelésről szóló fejezete
írja le, hogy milyen elemek vannak vizsgálva a fizetési tesztek során. Ezeket a teszteket
egészítik ki a OneClick szolgáltatással (kártyaregisztrációval) kapcsolatos következő
pontok.

11.1

Kártyaregisztrációval kapcsolatos kötelező teszt pontok

11.1.1 Tájékoztatások a vásárlás előtt
- A fizetés előtt a vásárló tájékoztatva van arról, hogy a kártyája regisztrálva lesz
-

SimplePay kártyatárolási tájékoztató elfogadtatása
- Eseti jóváhagyáshoz a 10.1 pontnak megfelelően
- Egyszeri jóváhagyáshoz a 10.2 pontnak megfelelően

11.1.2 Sikeres kártyaregisztrációs tranzakció
-

Sikeres kártyaregisztrációs tranzakció a 6.2 fejezetben leírtak alapján

11.1.3 IPN feldolgozás a regisztráció után
-

IPN üzenet fogadása és megfelelő visszajelzés a 6.3 fejezetek alapján

11.1.4 Felhasználónként egynél több kártya regisztrációja
-

A vásárló meghatározhassa, hogy melyik kártyával történjen a vásárlás

11.1.5 Fizetés regisztrált kártyával (TOKEN_NEWSALE)
-

A funkció megfelelően működik a 7., vagy a 9. fejezet alapján

11.1.6 Regisztrált kártya törlése (TOKEN_CANCEL)
-

A kártyatörlés lehetősége könnyen elérhető
A kártyatörlés módja egyértelmű és egyszerű
Több regisztrált kártya esetén a törlendő kártya kiválaszthatósága

-

Törlési funkció megfelelően működik az 5. fejezetnek megfelelően

