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Paymes API Dokümantasyonu

Paymes Entegrasyon
Paymes API servisi entegrasyonu POST metodu ile çalışmaktadır. Entegrasyon
sürecinde teknik destek almak için teknik@paym.es adresini kullanabilirsiniz.
Entegrasyon 3 aşamadan oluşmaktadır.
1. Ödeme isteği oluşturma
2. IPN servisi
3. İşlem durumu sorgulama
1.Ödeme İsteği Oluşturma
İstek yapılacak URL: https://web.paym.es/api/authorize
POST REQUEST içeriğinde gönderilecek alanlar:
ALAN ADI
secret
operationId
number
installmentsNumber
expiryMonth
expiryYear
cvv
owner
billingFirstname
billingLastname
billingEmail
billingPhone
billingCountrycode
billingAddressline1
billingCity
deliveryFirstname
deliveryLastname
deliveryPhone
deliveryAddressline1
deliveryCity
clientIp
productName
productSku
productQuantity
productPrice
currency
comment

AÇIKLAMA
Hesabınıza tanımlanmış Secret Key
(Biz sağlıyor olacağız.)
Sisteminizdeki işlem numarası
Kredi kartı numarası
(Boşluksuz yazılmalı.)
1 (Yalnızca “1” yazılmalı.)
Sayı olarak kredi kartı son kullanım ayı
(01 – 12 arası olmalı.)
Sayı olarak kredi kartı son kullanım yılının son 2
hanesi (Örnek: 20)
Kredi kartının arkasındaki 3 haneli sayı
Kredi kartının sahibinin adı ve soyadı
Faturanın kesileceği kişinin adı
Faturanın kesileceği kişinin soyadı
Fatura için e-posta adresi
Fatura için telefon numarası
Fatura adresinin ülke kodu (Örnek: TR)
Fatura adres bilgisi
Fatura için şehir bilgisi
Kargo alıcısının adı
Kargo alıcısının soyadı
Kargo alıcısının telefon numarası
Kargo için adres bilgisi
Kargo için şehir bilgisi
Alıcının IP adresi
Ürünün adı
Ürünün stok tutma birimi
Ürün adedi
Ürün fiyatı
Fiyatın para birimi
Ürün açıklaması

Paymes API Dokümantasyonu

Tüm istenenler girildiğinde hata alınmadığı takdirde 2 ekran çıkma ihtimali vardır.
a) Authorized Ekranı
Bu ekran geldiğinde karşınızda “payuPaymentReference” numarası ve “message” çıkacaktır.
“message” kısmında ödeme başarılı ise “Authorized” yazacaktır. Ödeme oluşturma işlemi son
bulur.
b) 3D Secure Ekranı
Bu ekran geldiğinde karşınıza "payuPaymentReference" numarası ve “URL” çıkacaktır.
“message” kısmında da “3DS Enrolled Card.” çıkmaktadır. “payuPaymentReference” ve
“URL”in kullanıcıya yönlendirilmesi gerekmektedir. Kullanıcı 3D şifresini güvenli bir şekilde
girdikten sonra Paymes Teknik Ekip’e bildirilen Return URL adresine aşağıdaki tabloda yer
alan alanlar gönderilecektir.
payuPaymentReference
message
amount
currency

İşlem Numarası
İşlem Mesajı
İşlem Tutarı
İşlem Tutarının Cinsi

2. Webhook
Sizin belirleyeceğiniz Webhook URL ’ine payuPaymentReference, message, amount, currency
“post data” olarak gitmesi gerekmektedir. İşlemde bekletilme durumu olduğu takdirde veya
sonradan onaylanırsa Webhook’tan bilgilendirme gelmektedir.
3. Ödeme Durumu
Ödeme durumunu ödeme sonrasında veya ödeme sırasında sorgulayabilirsiniz.
İstek yapılacak URL: https://web.paym.es/api/status
POST REQUEST içeriğinde gönderilecek alanlar:
paymentReference

Ödeme işlemi sırasında oluşturulmuş
paymentReference
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Hata Mesajları
GWERROR_57 : Kart sahibine açık olmayan işlem. Kart hamili bankası ile görüşerek kart
yetkilerini kontrol ettirmelidir.
GWERROR_-2 : İşlem banka tarafında yaşanan anlık sorun veya anlık yoğunluktan dolayı hata
almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GWERROR_-3 : İşlem banka tarafında yaşanan anlık sorun, veya anlık yoğunluktan dolayı
ihata almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GWERROR_05 : Genel Ret. Kart hamili bankası ile iletişime geçerek red sebebini öğrenebilir
ve çözüm sağlayabilir.
GWERROR_-8 : Kart numarası hatalı girilmiş veya geçersiz kart.
GWERROR_-9 : Kartın son kullanım tarihi hatalı girilmiş.
GWERROR_13 : Bankanın işlem yapma hacminden yüksek işlem gönderimi veya geçersiz
taksit tutarı gönderimi.
GWERROR_14 : İşleme kapalı veya geçersiz kart.
GWERROR_15 : İşleme kapalı veya geçersiz kart.
GWERROR_-18 : Hatalı CVV.
GWERROR_19 : Banka tarafında yaşanılan anlık sorun veya anlık yoğunluktan dolayı işlem
hata almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GWERROR_34 : Fraud şüphesi. İşlem kart bankası tarafından fraud olarak değerlendirilmiştir.
Detaylı bilgi için kart hamili bankası ile iletişime geçmelidir.
GWERROR_41 : Kayıp kart. İşlem kart bankası tarafından kayıp olarak değerlendirilmiştir.
Detaylı bilgi için kart hamili bankası ile iletişime geçmelidir.
GWERROR_43 : Çalıntı kart. İşlem kart bankası tarafından çalıntı olarak değerlendirilmiştir.
Detaylı bilgi için kart hamili bankası ile iletişime geçmelidir.
GWERROR_51 : Limit yetersiz.
GWERROR_54 : İşleme kapalı, geçersiz kart.
GWERROR_58 : Üye işyerinin bu işlemi yapmaya yetkisi yok.
GWERROR_61 : İşlem yapma limitini aşıyor.
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GWERROR_62 : Kart yetkileri bu işlemi yapmaya uygun değil, kart hamili bankası ile
görüşerek kart yetkilerini kontrol ettirmelidir.
GWERROR_65 : Kartın günlük işlem limiti aşılmış.
GWERROR_75 : Kartın günlük işlem limiti aşılmış veya kart bloke edilmiş.
GWERROR_82 : İşlem banka tarafında zaman aşımına uğramış, banka tarafında yoğunluk
veya anlık teknik sorun yaşanıyor olabilir, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GWERROR_84 : Hatalı CVV.
GWERROR_91 : Banka tarafında yaşanılan anlık sorun veya anlık yoğunluktan dolayı işlem
hata almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GWERROR_93 : BDDK veya banka tarafınca yasal olarak işlem yapma yetkisi olmayan
kartlarda alınan hatadır. Kart hamilleri bankaları ile görüşerek hata çözümü sağlayabilir.
GWERROR_96 : Banka tarafında yaşanılan anlık sorun veya anlık yoğunluktan dolayı işlem
hata almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GWERROR_101 : Sanal POSun işlemde gönderilen taksit sayısını işlemek için yetkisi yok, POS
bankanız ile iletişime geçerek taksit yetkilerinizi kontrol ediniz.
GWERROR_105 : 3D doğrulaması yapılamadı. 3D şifresinin doğru girildiğinden, kartın 3D
işlem yapma yetkisi olduğundan emin olunuz. Kart hamili bankası ile iletişime geçerek detaylı
bilgi alabilir ve çözüm sağlayabilir.
GWERROR_0876 : Kart bilgileri hatalı tuşlanmış veya böyle bir kart yok veya kartın günlük
işlem limiti dolmuş.
GWERROR_2204 : Kartın veya üye işyerinin taksitli işlem yapma yetkisi yok.
GWERROR_2304 : Aynı hash veya sipariş numarası ile devam eden işlem var, mükerrer işlem.
GWERROR_0876 : Kart bilgileri hatalı tuşlanmış veya böyle bir kart yok veya kartın günlük
işlem limiti dolmuş.
GWERROR_0876 : Kart bilgileri hatalı tuşlanmış veya böyle bir kart yok veya kartın günlük
işlem limiti dolmuş.
HASH_MISTMATCH : Hash uyuşmazlığı.
INVALID SIGNATURE : Hatalı hash hesaplaması, işlem gönderdiğiniz yapının encoding
ayarlarının UTF-8 without bom olarak ayarlı olduğundan ve hash değerlerini doğru
hesapladığınızdan emin olunuz.
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INVALID_ACCOUNT : Merchant ID (İşyeri entegrasyon ismi) hatalı ya da eksik
gönderilmektedir. Kontrol ediniz.
INVALID_CC_TOKEN : Geçersiz token bilgisi. Token numarası doğru değil ya da bu token aktif
değil.
INVALID_CURRENCY : Geçersiz para birimi ya da işlem yapmak istediğiniz para birimi
hesabınız için aktif edilmemiştir.
INVALID_CUSTOMER_INFO : RETURN_MESSAGE parametresi içerisinde detayı belirtilen
zorunlu parametrenin hatalı gönderildiği veya gönderilmediği durumlarda alınmaktadır.
INVALID_PAYMENT_INFO : Geçersiz kart bilgileri girilmiştir.
INVALID_PAYMENT_METHOD_CODE : Geçersiz ödeme metodu. "PAYMETHOD"
parametresini kontrol ediniz.
ORDER_TIMEOUT : Sipariş zaman aşımına uğradı. Tekrar deneyiniz.
REQUEST_EXPIRED : Sipariş zaman aşımına uğradı. Tekrar deneyiniz.
-9999 : Göndermiş olduğunuz alanlardan biri ya da birkaçı PSP sistemlerinde yasaklanmıştır.
INVALID_RESPONSE : Banka tarafında yaşanılan anlık sorun veya anlık yoğunluktan dolayı
işlem hata almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
1 : Kart hamili işlem detayları ile birlikte bankasıyla iletişime geçerek hata açıklaması ve
çözüm talep etmelidir.
10101 : Kredi kartı olmayan bir kart ile taksitli ödeme alınmaya çalışıldığı tespit edildi.
10102 : Desteklenmeyen bir kart programı ile taksitli ödeme alınmaya çalışıldığı sırada alınan
hatadır.
GW_ERROR_GENERIC : Banka tarafında yaşanılan anlık sorun veya anlık yoğunluktan dolayı
işlem hata almıştır, bir süre sonra tekrar deneyiniz.
GW_ERROR_GENERIC_3D : 3D doğrulaması yapılamadı. 3D şifresinin doğru girildiğinden,
kartın 3D işlem yapma yetkisi olduğundan emin olunuz. Kart hamili bankası ile iletişime
geçerek detaylı bilgi alabilir ve çözüm sağlayabilir.
NEW_ERROR : Hata. Paymes Teknik Ekip ile iletişime geçiniz.

