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1.1

Rövid összefoglalás
A SimplePay online fizetés v2

A SimplePay az OTP Mobil Kft. online fizetési megoldása. Jelen dokumentáció a SimplePay
fizetéshez használható kereskedői API és tranzakció kezelés v2 verziójához készült.
Ezen belül kizárólag azokra a fizetési tranzakciókra koncentrál, amik esetén a kereskedő
oldalán történik meg a vásárló kártyaadatainak a bekérése.
Jelen dokumentáció csak a fent megnevezett speciális kártyaadat kezelési esetre nyújt
tájékoztatást, de az alapokat és a fizetés folyamatát nem tárgyalja.
Ezekből adódóan a továbbiak az általános dokumentáció ismerete nélkül nem értelmezhetők!
Az általános SimplePay technikai dokumentáció aktuális változata a kereskedői admin felület
(sandbox és éles rendszeren) letöltési szekciójában, vagy az alábbi URL-en érhető el:
Magyarul: http://simplepartner.hu/download.php?target=v21dochu
Angolul: http://simplepartner.hu/download.php?target=v21docen
Jelen dokumentáció minden ponton a fenti általános dokumentációra hivatkozik, amikor az
adott pont technikai hátterét tárgyalja.
1.2

Kártyaadat kezelés kereskedői feltételei

Az általános dokumentációban leírt normál tranzakció és kártyaregisztrációs tranzakció
esetben is a vásárló át volt irányítva a SimplePay biztonságos fizetőoldalára és ott adta meg a
kártyaadatait. Ezekben az esetekben a kereskedői rendszertől függetlenül történt meg a
kártyaadatok megadása, így a kereskedői webáruház nem volt érintett ezek kezelésében.
A kereskedő számára ez technikailag jelentősen egyszerűbb, illetve a kártyaadatok
biztonságos kezelésével kapcsolatos felelősség sem terheli.
A kártyaadatok biztonságát a SimplePay biztonságos fizetőoldalán a PCI-DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard) megfelelőség garantálja.
A SimplePay rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy a kereskedő irányából kártyaadatokat
fogadjon be, azaz a kereskedő kezelje a vásárló kártyaadatait. Ebben az esetben a kereskedő
a saját weboldalán kéri be a kártya adatokat a vásárlótól, majd az erre a célra használható
külön SimplePay API interface (auto) használatával tudja elindítani a tranzakciót. Átirányítás
ilyenkor nem történik, a kommunikáció a SimplePay rendszere felé a háttérben zajlik le.
Az interface használata azonban a korábbiakhoz képest további feltételeket támaszt a
kereskedővel szemben:

A kereskedői rendszernek is auditált PCI-DSS megfelelőséggel kell rendelkezzen.
Csak ennek megléte esetén fejlessze ezt a funkciót!

1.3

A fizetési tranzakciók folyamata

1.3.1 Bankkártyás fizetés kártyaadat bekéréssel
a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a termékeket, ami
eredményeképpen kialakul a fizetendő végösszeg.
b. A kereskedő bekéri a vásárló kártyájának adatait.
c. A tranzakciós- és a kártyaadatokat a kereskedő átadja a SimplePay felé az API-n
keresztül (auto). Az API meghívásakor azonnal megtörténik a fizetés banki hitelesítése
(authorizáció). A vásárló eközben a webáruház oldalán marad, nincs szükség
átirányításra.
d. A SimplePay rendszere szinkron választ ad az auto hívásra az authorizáció
eredményéről. Logikailag ez a pont megfelel a normál fizetés esetén a kereskedői
weboldalra való visszairányításnak (back).
e. Ezután 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.
1.4

Letölthető segédletek

A sandbox és az éles rendszer kereskedői adminisztrációs felületéről egyformán letölthető a
fejlesztéshez szükséges alap segédanyagok.
Mindkét rendszerben a bal oldali menüben a „Letöltések” menüpont alatt találhatók meg az
alábbiak
- technikai dokumentáció
- mintakód
- logo csomag
- pénzügyi segédanyag
A kártyaadat kezeléses (auto) fizetések dokumentációja és mintakódja az alábbi URL-en
érhetők el:
Jelen dokumentáció magyarul:
http://simplepartner.hu/download.php?target=v21autodochu
Jelen dokumentáció angolul:
http://simplepartner.hu/download.php?target=v21autodocen
SDK mintakód:
http://simplepartner.hu/download.php?target=v21autosdk
Az általános SimplePay technikai dokumentáció magyarul:
http://simplepartner.hu/download.php?target=v21dochu
Az általános SimplePay technikai dokumentáció angolul:
http://simplepartner.hu/download.php?target=v21docen
Általános SDK mintakód
http://simplepartner.hu/download.php?target=v21sdk

2

Implementáció

Az auto hívást az API az alábbi URL-en várja:
https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/auto/pspHU
A tranzakciós adatokat a hivatkozott dokumentációban az “Általános üzenetformátum”
fejezetben leírt módon egy JSON stringben szükséges küldeni, POST metódussal a fent
megadott URL-re.
A hívások hitelesítése a hivatkozott dokumentációban az „Üzenetek validálása” fejezetben
található meg.
2.1

auto – tranzakció indítás kártyaadatokkal 3DS nélkül

A normál fizetés elindítására használt start funkcióhoz képest a fő különbség a kártyaadatokat
tartalmazó cardData mező.
A cardData az alábbiakat kell tartalmazza:
number: a kártya száma folyamatosan, szóközök és minden egyéb tagolás nélkül
expiry: a kártya lejárati dátuma folyamatosan, szóközök és minden egyéb tagolás nélkül, az
első és második szám a lejárat hónapja, a harmadik és negyedik szám a lejárat éve. Ha egy
számjegyű a hónap, pl. március (3), akkor egy 0-val kell feltölteni négy karakter hosszúra az
értéket, ami így március esetén 03 lesz.
cvc: a kártya CVC/CVV kódja
holder: a kártya tulajdonosának neve
A sandbox tesztekhez az alábbi kártya használható:
number: 4908366099900425
expiry: 1021
cvc: 579
holder: v2 AUTO Tester
Hívás indítása minimális adatokkal, 3DS nélkül.

{
"merchant":"PUBLICTESTHUF",
"orderRef":"101010515417720487444",
"customerEmail":"sdk_test@otpmobil.com",
"currency":"HUF",
"total":"100",
"sdkVersion":"SimplePay_PHP_SDK_2.0.6_190301",
"salt":"d79ed6c2d9aa3a7f96a9f884f0ee3958",
"cardData":{
"number":"4908366099900425",
"expiry":"1021",
"cvc":"579",
"holder":"v2 AUTO Tester"
},
"customer":"v2 AUTO Tester",
"language":"HU",
}

A megadott kártyával elindítja a fizetési rendszer az authorizációt. Az eredményéről szinkron
választ ad az API. A válaszban a „result” értéke „0” sikeres tranzakció esetén, ha ettől eltérő az
érték, akkor sikertelen az authorizáció és nem történt kártyaterhelés.
Válasz a hívásra
{
"result":"0",
"total":"100",
"orderRef":"101010515417720487444",
"merchant":"PUBLICTESTHUF",
"currency":"HUF",
"transactionId":"99355853"
}

Az authorizáció sikeressége esetén az IPN üzenet a hivatkozott dokumentációban leírtaknak
megfelelően van kiküldve.
2.2

3DS-hez kapcsolódó új változók

A 2020 szeptember 30-án érvénybe lépő erős ügyfél hitelesítés megköveteli a kibővített
tranzakciós adatok küldését. A továbbiakban tárgyalt változók ezt teszik lehetővé.
Az erős ügyfélhitelesítésről az alap dokumentáció 2. mellékletben olvasható további
információ.

2.2.1 threeDSReqAuthMethod
A vásárló regisztrációjának módja a kereskedői rendszerben:
lehetséges értékek:
01: vendég
02: kereskedőnél regisztrált
05: harmadik feles azonosítóval regisztrált (Google, Facebook, account stb.)

2.2.2 type
A tranzakció során jelezni kell azt, hogy a vásárló jelen van, vagy nincs jelen. Ezen belül pedig
azt, hogy a fizetés egyszeri, vagy ismétlődő (recurring) jellegű.
Az egyszeri fizetés megtörténhet a felhasználó jelenlétével és aktív közreműködésével (CIT),
vagy a jelenléte nélkül (MIT) is az alábbi háromféle módon.
Recurring fizetést (REC) mindig a felhasználó jelenléte nélkül indítja a kereskedő.
Amikor jelen van a vásárló (Customer Initiated Transaction, CIT) és 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 a kereskedői
rendszerben 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.
Amikor nincs jelen a vásárló a tranzakció indításakor és a kereskedő valamilyen rendszeres
időintervallumban folyamatosan terheli a kártyát (Recurring, REC).
A hangsúly itt a rendszerességen, a megegyező időközökben történő terhelésen van. Az
intervallumok lehetnek havi, heti, napi stb. a kereskedő üzleti modelljének megfelelően,
például havonta ismétlődő részletek, havidíjak beszedése estén.
Az „auto” végpont hívása esetén a SimplePay rendszerének nincs információja arról, hogy a
tranzakciót indító kereskedői oldalon a vásárló a fenti három közül melyik típust képviseli, ezért
kizárólag az átadott type változó alapján jelzi ezt a kártyakibocsátó banknak.

2.2.3 browser
A vásárló jelenlétével indított tranzakciók esetén a vásárló böngészőjének paraméterei
(browser). Ez az adat is a 3DS ellenőrzés része, ami továbbítva van a kártyakibocsátó bank felé.
browser tömb részletei
- accept: Accept http fejléc értéke
- agent: User-Agent http fejléc érték
- ip: a böngésző forrás IP-je
- java:
a
böngésző
támogatja-e
a
java
appleteket;
javascriptben:
navigator.javaEnabled()
- lang: a böngésző nyelve; javascriptben: navigator.language
- color: a böngésző színmélysége; javascriptben: screen.colorDepth
- height = a böngésző képernyőjének magassága; javascriptben: screen.height
- width = a böngésző képernyőjének szélessége; javascriptben: screen.width
- tz = a böngésző időzónája; javascriptben: new Date().getTimezoneOffset()
Amikor 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.

2.2.4 url + challenge folyamat
A vásárló jelenlétével indított, CIT tranzakciók esetén 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 az „auto” hívás válaszában a SimplePay rendszere visszaad egy olyan URL-t
(redirectUrl) a kereskedőnek, amire átirányíthatja a vásárlót (challenge).
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.
A challenge tehát már böngészőben történik meg. A folyamat végén a böngészőben a
vásárlót visszairányítja a rendszer a kereskedő weboldalára.

Ehhez a visszairányításhoz szükséges tudja a SimplePay rendszere, hogy hol szeretné fogadni a
vásárlót a kereskedői rendszer.
Az URL megadható a hívás indításakor az „url” változóban, vagy az „urls” tömbben az általános
dokumentáció leírása szerint.
2.3

auto – tranzakció indítás SimplePay oldali 3DS ellenőrzéssel

2.3.1 Vásárló jelenétével indított tranzakció indítása
{
"salt":"370b5d7f71884cc43783405157d53deb",
"merchant":"LRMIPSMHUF",
"orderRef":"101010515976555937097",
"currency":"HUF",
"customerEmail":"sdk_test@otpmobil.com",
"sdkVersion":"SimplePay_PHP_SDK_2.0.9_200130:dc597528c6fb3b4c6312d470ed28895e",
"cardData":{
"number":"4908366099900425",
"expiry":"0122",
"cvc":"123",
"holder":"V2 AUTO test"
},
"type":"CIT",
"threeDSReqAuthMethod":"02",
"browser":{
"accept":"text\/html,application\/xhtml+xml,application\/xml;q=0.9,image\/webp,image\/apng,*\/*;q
=0.8,application\/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
"agent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrom
e\/84.0.4147.105 Safari\/537.36",
"ip":"94.199.53.96",
"java":false,
"lang":"hu-HU",
"color":24,
"height":1280,
"width":720,
"tz":-120
},
"url":"http:\/\/payusdk.simplelabs.hu\/nandi\/v21_200814\/back.php",
"total":"100",
"language":"HU",
"invoice":{
"name":"SimplePay V2 Tester",
"country":"hu",
"state":"Budapest",
"city":"Budapest",
"zip":"1111",
"address":"Address 1"
}
}

Válasz sikeres hívás esetén
{
"result":"0",
"total":"100",
"orderRef":"101010515976555937097",
"merchant":"PUBLICTESTHUF",
"currency":"HUF",
"transactionId":"99355855"
}

Válasz abban az esetben, ha a kártyakibocsátó a challenge során interaktívan ellenőrizni
szeretné a vásárlót.
{
"salt":"QnQtqSrVu01g331fNkXZBD2YusLzfG5U",
"merchant":"PUBLICTESTHUF",
"orderRef":"101010515976555937097",
"currency":"HUF",
"total":100.0
"redirectUrl": "https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/ABCDEFG",
"errorCodes": <errorCode>[]
}

2.3.2 Vásárló jelenléte nélkül indított tranzakció indítása
Mivel a vásárló nincs jelen MIT, vagy REC esetén ezért ebben az esetben nem kell küldeni a
challenge folyamathoz szükséges browser és url mezőket.

{
"salt":"6d4aa6bcb099235639f551c4ce8cee1f",
"merchant":"LRMIPSMHUF",
"orderRef":"101010515976593416504",
"currency":"HUF",
"customerEmail":"sdk_test@otpmobil.com",
"sdkVersion":"SimplePay_PHP_SDK_2.0.9_200130:dc597528c6fb3b4c6312d470ed28895e",
"cardData":{
"number":"4908366099900425",
"expiry":"0122",
"cvc":"123",
"holder":"V2 AUTO test"
},
"type":"MIT",
"total":"100",
"language":"HU",
"threeDSReqAuthMethod":"02",
"invoice":{
"name":"SimplePay V2 Tester",
"country":"hu",
"state":"Budapest",
"city":"Budapest",
"zip":"1111",
"address":"Address 1"
}
}

A válasz csak a terhelés sikerességéről, vagy sikertelenségéről tájékoztathat, de ebben az
esetben challenge nem lehetséges.
2.4

auto – kereskedői MPI használatával történő 3DS ellenőrzéssel

Amennyiben a kereskedői rendszer rendelkezik saját 3D secure (v1) megoldással (MPI
komponenssel), és a tranzakciót megelőzően végrehajtott azonosítást, ennek az eredményét
csatolhatja a tranzakciós híváshoz, amik az authorizáló rendszer felé továbbításra kerülnek.

3D secure adatok:
xid: XID, az azonosítási kéréshez generált egyedi azonosító
eci: ECI (e-commerce indicator) a tranzakció biztonsági szintje, ami érkezhet az MPI által
visszaadott formában)
cavv: CAVV/AAV/AEV, az azonosítást, vagy az arra történt kísérletet igazoló kriptogram, nyers
formában
Hívás indítása kereskedő oldali 3DS ellenőrzés adataival

{
"merchant":"PUBLICTESTHUF",
"orderRef":"101010515417720487444",
"customerEmail":"sdk_test@otpmobil.com",
"currency":"HUF",
"total":"100",
"sdkVersion":"SimplePay_PHP_SDK_2.0.6_190301",
"salt":"d79ed6c2d9aa3a7f96a9f884f0ee3958",
"cardData":{
"number":"4908366099900425",
"expiry":"1021",
"cvc":"579",
"holder":"v2 AUTO Tester"
},
"3DSecExternal":{
"xid":"01234567980123456789",
"eci":"01",
"cavv":"ABCDEF"
},
"customer":"v2 AUTO Tester",
"language":"HU",
}

2.5
Tájékoztatások
Az authorizáció eredményérő a vásárlónak egyértelmű tájékoztatást kell adni.
Az auto kommunikációban CIT tranzakció esetén a hivatkozott dokumentáció „back –
(tájékoztatás a kereskedő weboldalán)” fejezetében leírtaknak megfelelően szükséges
elhelyezni, megjeleníteni ezeket a tájékoztatásokat.
A normál fizetéshez képest az auto esetén nem értelmezhető a fizetőoldali időtúllépés, illetve a
fizetőoldali tranzakció megszakítás, mivel ebben az esetben nem a SimplePay fizetőoldalán
történik meg a kártyaadat megadása, hanem a kereskedői weboldalon.
Ebből adódóan csak az alábbi eseteknél szükséges a tájékoztatásokat megjeleníteni
- sikeres fizetés
- sikertelen fizetés
2.6

IPN

Az IPN a sikeres tranzakció végét jelzi. A tranzakció indítási módja nincs rá hatással, így annak
fogadása és feldolgozása mindenben megegyezik a hivatkozott dokumentáció „IPN (értesítés
a teljesíthetőségéről)” fejezetében leírtaknak.

3

PHP SDK

A PHP SDK beállítása és használata a hivatkozott dokumentációban van részletesen tárgyalva.
Az auto funkció használatához az alábbi letölthető mintakód csomaggal kell kiegészíteni az
alap SDK-t
http://simplepartner.hu/download.php?target=v2autosdk
A kiegészítő csomag tartalmát a kicsomagolása után be kell másolni az SDK fő könyvtárába.
Ezen kívül nem igényel semmilyen további beállítást az alapokhoz képest.
3.1

auto – tranzakció indítása kártyaadatokkal

Mintakód az SDK-ban: auto.php
A hívás indítása az alábbi módon valósítható meg.
//Import config data
require_once 'src/config.php';
//Import SimplePayment class
require_once 'src/SimplePayV21.php';
require_once 'src/Auto.php';
$trx = new SimplePayAuto;
$currency = 'HUF';
$trx->addData('currency', $currency);
//add config data
$trx->addConfig($config);
//ORDER PRICE/TOTAL
$trx->addData('total', '100');
$trx->addData('orderRef', '101010515417720487444');
$trx->addData('customer', 'v2 AUTO Tester');
// customer's email
$trx->addData('customerEmail', 'sdk_test@otpmobil.com');
// LANGUAGE
$trx->addData('language', 'HU');
//start transaction in SimplePay system
$trx->runAuto();

A hívásra kapott választ a $trx->transaction változóban található tömb tartalmazza
Array
(
[responseBody] => {"result":"0","total":"100","orderRef":"101010515417720487444","merchant":"PUBLIC
TESTHUF","currency":"HUF","transactionId":"99355853"}
[result] => 0
[total] => 100
[orderRef] => 101010515417720487444
[merchant] => PUBLICTESTHUF
[currency] => HUF
[transactionId] => 99355853
)

3.2

auto – 3DS tranzakció indítása kártyaadatokkal

Az SDK auto.php fájl segítségével indított tranzakciót az alábbi módon lehet kiegészíteni a
külső 3D Secure adatokkal.
//optional 3DS data
$trx->addGroupData('3DSecExternal', 'xid', '01234567980123456789');
$trx->addGroupData('3DSecExternal', 'eci', '01');
$trx->addGroupData('3DSecExternal', 'cavv', 'ABCDEF');

3.3

Tájékoztatások

Az tájékoztatások a 0 fejezetben találhatók meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével
történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.
3.4

IPN

Az IPN hívás a 2.6 fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő
megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

4

Logók és tájékoztatók

A fizetési elfogadóhely állandóan látható részén (pl. a láblécen), vagy a fizetés kiválasztásakor
a tranzakciónál szükséges megjeleníteni a SimplePay logót.

A logót a hivatkozott dokumentáció „Logók és tájékoztatók” fejezetében leírtaknak
megfelelően szükséges elhelyezni, megjeleníteni.

5

Adattovábbítási nyilatkozat

Mivel a kereskedő harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a
vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia.

A nyilatkozatot a hivatkozott dokumentáció „Adattovábbítási nyilatkozat” fejezetében
leírtaknak megfelelően szükséges megjeleníteni és elfogadtatni a vásárlóval.

6

Tesztelés

A SimplePay részéről minden élesítés előtt álló webáruház tesztelésen esik át.
A tesztelés a hivatkozott dokumentáció „Tesztelés” fejezetében leírtaknak megfelelően történik
meg. Az ott leírt alapelveken, tesztelt és nem tesztelt elemeken kívül a következőkre kell
kiemelten figyelmet fordítani.
6.1

Kötelező teszt pontok

6.1.1
-

PCi-DSS
A kereskedői rendszer a PCI-DSS előírásainak megfelel a minősítő szervezet által a
számára kiadott „Attestation of Compliance” (AOC) alapján

6.1.2
-

SSL certifikáció
A kereskedői rendszer SSL certifikációval rendelkezik

6.1.3
-

Sikeres tranzakció
Tranzakció megfelelően végig fut
A tájékoztatás a tranzakciónak megfelelően meg van jelenítve (hivatkozott
dokumentáció back tájékoztatása sikeres fizetés esetére)
IPN üzenet fogadása és megfelelő visszajelzés (hivatkozott dokumentáció IPN kezelés)

6.1.4
-

Sikertelen tranzakció
Tranzakció megfelelően végig fut
A tájékoztatás a tranzakciónak megfelelően meg van jelenítve (hivatkozott
dokumentáció back tájékoztatása sikertelen fizetés esetére)

6.1.5
-

SimplePay Logo megjelenítése
A SimplePay logo az 4 fejezetben leírtaknak megfelelően megjelenik

6.1.6
-

Adattovábbítási nyilatkozat
A szükséges nyilatkozat a 5 fejezetben leírtaknak megfelelően a tranzakció indítás előtt
megjelenik

7 Támogatás
További információért, technikai támogatásért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az
itsupport@otpmobil.com címen.
Kérjük, a hatékony 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 kilenc számjegyű, a sandbox esetében 1xxxxxxxx, éles esetén 5xxxxxxxx
formátumú.
Interface
A tranzakció a V1, vagy a V2 API használatával lett indítva.
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

