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  הקדמה
  

בשנים ). On-Line(כדי להצליח במסחר אלקטרוני יש לאפשר ללקוחות האתר לשלם באופן מקוון 

האחרונות הפך התשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט לשירות הכרחי באתרי מסחר וחנויות 

ל הוספת יכולת חיוב של כרטיסי אשראי באתרים המשמעות ש, מנגד. מכוונות המעוניינים להצליח

לעיתים עד , התחזוקה ואבטחת המידע של האתר, מורכבות המערכת, מכבידה על עלויות הפיתוח

  . כדי כך שלא כדאי לפתח יכולת זו כלל

להוסיף יכולת של קבלת תשלום באמצעות כל , לראשונה בישראל ניתן במספר צעדים פשוטים

אשר , בכל אתר מסחר אלקטרוני הפועל בהתאם לדין, )On-Line(ן מקוון באופ, כרטיסי האשראי

כאמצעי תשלום  Pay! הוספת וואלה. לעבודה עם שירות התשלומים Pay! קיבל את אישור וואלה

  .הנוחות והבטיחות שבביצוע רכישות באתר האינטרנט, התדמית, האמינות, תשפר את המכירות

בעלויות נמוכות תוך מתן מענה מלא , וונים באתרי אינטרנטמאפשר קבלת תשלומים מק Pay! וואלה

  . לדרישות אבטחת המידע בכל הנוגע לשימוש בכרטיסי אשראי על גבי רשת האינטרנט

תשלומים ללא הצמדה  36עסקאות עד , מצד אחד Pay! בנוסף מאפשר שירות התשלומים של וואלה

מאפשר השירות למקבל התשלום תזרים ומצד שני , )לפי בחירה של מפעיל האתר(וריבית למשלם 

  .מזומנים חיובי על ידי ניכיון של עסקאות מרובות תשלומים

הוא להירשם באתר  Pay! כל שנותר לבעל אתר המעוניין להצטרף לשירות התשלומים של וואלה

למלא את בקשת ההצטרפות לשירות התשלומים ולהטמיע את השירות באתר , Pay! וואלה

  .האינטרנט

  

  ל ח הב ה צ 
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  ?למי מיועד מדריך זה

וכן למתכנת שאמור , Pay! מדריך זה מיועד לבעל אתר המעוניין לקבל תשלומים באמצעות וואלה

  .באתר שלו Pay! להטמיע את תהליך שירות הסליקה של וואלה

  

  

  ?איך להשתמש במדריך זה

, שימו לב. יך כולומומלץ לקרוא מדריך זה ולהבין את התהל, בטרם ניגשים להטמעת השירות באתר

בעל האתר צריך להירשם תחילה , Pay! כי על מנת להשתמש בשירות התשלומים של וואלה

.  Pay! להגיש בקשה להצטרפות לשירות התשלומים המקוון שמציעה וואלה, Pay! כמשתמש בוואלה

תקבל את אישור המערכת לשימוש בשירות , Pay! ובכפוף לשיקולי וואלה, בתום תהליך בדיקה

  .התשלומים

  

  

  סיוע בהטמעה ותמיכה

. באמצעות מערכת ההודעות Pay! לכל שאלה הנך מוזמן לפנות לדפי העזרה באתר או לצוות וואלה

רך מערכת ההודעות שבכרטיס בקשה או הערה ד, עומד לרשותך לכל פנייה Pay! צוות וואלה

  .848שלוחה  9608000-09טלפון או ב service@wallapay.co.ilwpבמייל , המשתמש
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  ?Pay! כיצד עובד שירות התשלומים בוואלה
לכשיבחר לשלם , אותו עובר המשתמש באתרך Pay! פרק זה מתאר את תהליך התשלום בוואלה

מתאר את התהליך הכללי שיעבור המשתמש לאורך תהליך התשלום  1איור . Pay! באמצעות וואלה

  .Pay! בוואלה

אצלך באתר עד אשר הגולש , ש אוסף פריטים לעגלת הקניות שלוהגול. התהליך מתחיל באתר שלך

! משם יופנה הגולש לדף ההזדהות של וואלה. Pay! לביצוע התשלום בוואלה" קופה"מעוניין לגשת ל

Pay –  1איור בתהליך התשלום כפי שמתואר ב 1שלב.   

  Pay! תהליך התשלום בוואלה  – 1איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המשתמש בוחר לשלם באמצעות 

ומופנה לדף ההזדהות ב  Pay! וואלה

  .Pay! וואלה

המשתמש מתבקש להזדהות ב 

  .או להירשם כלקוח חדש Pay! וואלה

. מציגה את פרטי העסקה Pay! וואלה

, המשתמש בוחר אמצעי תשלום

  .מספר תשלומים ומאשר את החיוב

לאחר קבלת אישור חברת האשראי 

 Pay! מציגה וואלה, לעסקה

למשתמש אישור על הצלחת העסקה 

  .והפנייה חזרה לאתר שלך

המשתמש מופנה לדף סיום הרכישה 

  .באתר שלך

  האתר שלך
  או " לקופה"

  "Pay! לתשלום בוואלה"

  
  1שלב 

  הזדהות  או רישום 
  Pay! בוואלה

 

  האתר שלך

  

  2 שלב
  , בחירת אמצעי תשלום
  מספר תשלומים
  ואישור העסקה

 

   

  3 שלב
  קבלת אישור התשלום

  והפנייה חזרה לאתר שלך
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  דוגמא למבנה המסכים בהם עובר המשתמש

לשם . Pay! פרק זה מציג את המסכים בהם עובר המשתמש לאורך תהליך התשלום בוואלה

המשתמש בוחר . MyShopההדגמה נתאר משתמש אשר גולש באתר למכירת מצלמות הנקרא 

לשם כך . על מנת להשלים את ההזמנה עליו לבצע את התשלום. מצלמה אותה הוא מעוניין לרכוש

ניתן לראות את הסוגים השונים של  2איור ב". Pay! וואלה- לתשלום ב"לוחץ המשתמש על לחצן ה

  .הלחצנים אותם תוכל לשתול באתר שלך

    Pay! סוגי לחצני התשלום בוואלה – 2איור 

  "Pay! לתשלום בוואלה"לבחירתכם מספר גרסאות של לחצן ה

  

  

  

  

  

  
           

  

דף . 3איור כמוצג ב -  Pay! בוואלה, משתמש דף ההזדהות או רישום כלקוח חדשלאחר מכן יפתח ל

בנוסף מציג הדף את . MyShopזה מציג הודעה על כך שהמשתמש עומד לבצע תשלום לזכות אתר 

  . SSLדף זה מאובטח תחת פרוטוקול . בצד שמאל של הדף MyShopלוגו אתר 

או לחילופין ממלא טופס רישום  Pay! ההמשתמש ממלא את שם המשתמש והסיסמא שלו בוואל

  . Pay! במידה וטרם פתח חשבון בוואלה, כלקוח חדש
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  "Pay! וואלה-תשלום ב"דף ההזדהות ל – 3איור 

גם בדף ביצוע . 4איור בתום תהליך ההזדהות עובר המשתמש לדף ביצוע התשלום כפי שמוצג ב

בתיבת נתוני . חלקו העליון של הדףב) בדוגמא שלנו MyShop(התשלום מוצגים שם האתר והלוגו 

בתיבת אמצעי , מנגד. MyShopאשר יתקבלו מאתר , העסקה מוצגים תיאור העסקה וסכום לחיוב

וכמו כן מספר , Pay! מוצגים למשתמש אמצעי התשלום הרשומים בחשבונו שבוואלה, התשלום

  .Pay! בוואלה MyShop בהתאם להגדרת החשבון של - התשלומים האפשריים 

ימלא את מספר תעודת הזהות , תמש יידרש לבחור את אמצעי התשלום לביצוע העסקההמש

ויבחר את מספר התשלומים בהם הוא מעוניין ) לצורך אימות סופי(, Pay! שבאמצעותה נרשם לוואלה

  ".שלם"בסיום ילחץ על לחצן . לבצע את העסקה

    Pay! דף ביצוע תשלום בוואלה – 4איור 
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גם דף זה מכיל את שם האתר . 5איור משתמש דף אישור התשלום כמוצג במוצג ל, בתום החיוב

בדף יוצג אישור להצלחת הליך חיוב וכן תוצג הפנייה להמשך ). בדוגמא שלנו MyShop(והלוגו 

  .גלישה באתר שלך

  דף אישור תשלום – 5איור 
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 Pay! איך מצטרפים לשירות החיובים של וואלה
על בעל האתר להירשם תחילה כמשתמש  Pay! ים של וואלהעל מנת להצטרף לשירות התשלומ

  .בתום הרישום יתבקש בעל האתר למלא את בקשת ההצטרפות לשרות התשלומים. Pay! בוואלה

  Pay! דף בקשה להצטרפות לשירות התשלומים של וואלה – 6איור 
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יה לשרות לא ניתן יהיה לעדכן את הפרטים בטופס ההצטרפות אלא בפני, לאחר קבלת האישור

  . Pay! הלקוחות של וואלה

יתווסף לתפריט כרטיס הלקוח של בעל האתר דף , עם קבלת האישור לשימוש בשירות התשלומים

  . והאתר המצטרף Pay! נתונים טכניים אשר יש להזין בו את הכתובות להתממשקות בין וואלה

לקחת את קוד זיהוי  בדף הנתונים הטכניים יש לעדכן לוגו של האתר המצטרף וכן מדף זה יש

. לאתר המצטרף Pay! אשר מקשר את המשתמש המופנה לתשלום בוואלה) PaId(המשתמש 

  .הסבר על השימוש בקוד הזיהוי יינתן בפרק הבא

   דף פרטים טכניים – 7איור 
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  מידע למתכנת –תהליך החיוב 

  

יועד למתכנת שעתיד התיאור המוצג בפרק זה מ. פרק זה מתאר את התהליך הטכני של ביצוע החיוב

  . באתר שלך Pay! להטמיע את התשתית לביצוע התשלום באמצעות וואלה

  

יש למלא . ותלוי במורכבות האתר ויכולות הפיתוח שלו, תהליך ההטמעה יכול להמשך עד כמה ימים

על מנת שהמערכת תתחיל להגיב להפניות של  Pay! את הפרטים הטכניים בכרטיס הלקוח שבוואלה

  .בשלב הבדיקותגם , האתר

  

מספר פנייה . IsTest=1ניתן לבצע בדיקות מול המערכת על ידי הוספה של פרמטר  – !שימו לב

)OdId ( שיתקבל עם הפרמטרIsTest=1  ללא רישום פעולות , של התהליך סימולציהיבצע

  .יש לזכור להסיר פרמטר זה עם סיום הבדיקות מול המערכת! בחשבון וללא חיוב אמצעי התשלום
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  הפנייה לדף ההזדהות

, עלייך להטמיע Pay! באמצעות וואלה עבור הזמנתם אתר שלך לשלםהכדי לאפשר למשתמשי 

בסוף את הלחצן קם יש למ ."Pay! וואלה- לתשלום ב"הלחצן את  ,בסיוע של מתכנת האתר שלך

ף ד( Pay! שלח את המשתמש לדף הזיהוי של וואלהת ולחיצה עליו, הליך ההזמנה של האתר שלךת

  :עם הפרמטרים הבאים) Pay! בתהליך התשלום בוואלה 1

  תיאור  סוג   פרמטר

PaId  String  קוד זיהוי שהונפק לך לאחר אישור הבקשה

 .Pay! להצטרפות לשירות החיובים של וואלה

לאחר קבלת  עדכון נתונים טכניים מוצג בדף

  .האישור

OdId  Numeric  קוד העסקה באתר (קוד הזיהוי של העסקה

  ).שלך

  

  :היא" Pay! וואלה- לתשלום ב"הכתובת אליה יש להפנות את המשתמש שלחץ על לחצן ה

https://www.wallapay.co.il/PO/POLogin.aspx 

  :Pay! דוגמא להפניה של המשתמש לוואלה

https://www.wallaPay.co.il/PO/POLogin.aspx?PaId=DMBFG-T534-4784-AAF&OdId=12345 

. אותו הגדרת בפרטי הבקשה, של האתר שלך IP-המשתמש הגיע מכתובת התוודא כי  Pay! וואלה

  . י המערכת"משתמש שיגיע מכתובת אחרת ידחה ע
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  קבלת פרטי עסקה

תפנה לכתובת משיכת פרטי העסקה שהוגדרה בדף עדכון  Pay! וואלה, בתום תהליך ההזדהות

  :עם הפרמטרים הבאים) 7איור (הפרטים הטכניים 

  רתיאו  סוג   פרמטר

PaId  String  קוד זיהוי שהונפק לך לאחר אישור הבקשה להצטרפות לשירות

 עדכון נתונים טכניים מוצג בדף .Pay! החיובים של וואלה

  .לאחר קבלת האישור

OdId  Numeric   קוד העסקה באתר שלך(קוד הזיהוי של העסקה(.  

OpDesc String  במקרה זה בקשה לקבלת –קוד לתיאור הפעולה המבוקשת 

  ).ReqDtls(נתונים על העסקה 

  

  :אל האתר Pay! דוגמא לפניה שמבצע וואלה

http://www.MyShop.co.il/getDetailes.php?PaId=DMBFG-T534-4784-AAF& 

OdId=12345&OpDesc=ReqDtls 

, OdId  -בדיקת נכונות ה: עם קבלת הפנייה מומלץ לבצע אימות של הפרמטרים שהתקבלו כגון

  .PaId-אימות ה

  

  :הבא  XMLעל הבקשה ישיב האתר שלך תשובה במבנה של

  

  

  

<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?> 

<TranWP> 

  <PaId></PaId> 

  <OdId></OdId>  

  <OrderId></OrderId> 

  <OrderDesc><![CDATA[Text Description]]></OrderDesc> 

  <OrderTotalNIS></OrderTotalNIS> 

  <NumMaxPayments></NumMaxPayments> 

  <JumpToOnSuccess_URL> 

<![CDATA[www.MyShop.co.il/thankU4Buying.php]]> 

  </JumpToOnSuccess_URL> 

  <IsTest></IsTest> 

</TranWP> 

  

  .OrderIdיתווסף פרמטר ) JumpToOnSuccess_URLלכתובת (בהפניה אשר בסוף הליך החיוב * 

  :   כך לדוגמא   

http://www.MyShop.co.il/thankU4Buying.php?PaId=DMBFG-T534-4784-

AAF&OdId=12345&OrderId=12345  
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  תיאור  סוג   פרמטר

PaId  String  קוד זיהוי שהונפק לך לאחר אישור הבקשה

  .Pay! להצטרפות לשירות החיובים של וואלה

OdId  Numeric   קוד העסקה באתר שלך(קוד הזיהוי של העסקה(.  

OrderId  Numeric   יוצג בתיאור התנועה ובפירוט  –רפרנט לעסקה

  .Pay! העסקאות של הקונה בוואלה

OrderDesc  String  תיאור טקסטואלי של פרטי העסקה ללא תגי

HTML תווים 150עד . (וכדומה(  

OrderTotalNIS  Numeric סכום החיוב באגורות בלבד.  

NumMaxPayments  Numeric ימאלי שברצונך לקבל התשלומים המקס' מס

  .בעסקה זו

JumpToOnSuccess_URL  String  כתובת אליה יופנה המשתמש במידה והחיוב

במידה ולא מוזנת ). תווים 250עד . (הצליח

יופנה המשתמש לכתובת אותה הגדרת , כתובת

  בפרטים הטכניים

IsTest Numeric  תבוצע רק סימולציה של התהליך  – 1כאשר

ד לבדיקות של המערכת מיוע – OdIdלאותו 

  !בלבד

  

). 4איור (יופנה המשתמש לדף ביצוע התשלום  Pay! במערכת וואלה XML-לאחר אימות נתוני ה

  . מספר תשלומים ויזין תעודת זהות לאימות נוסף, המשתמש יבחר את אמצעי תשלום
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  דיווח על תוצאות החיוב

מצעי התשלום ותרשום לזכות חשבונך תבצע את חיוב א Pay! מערכת וואלה, במידה והחיוב הצליח

במקביל תרשום המערכת . את סכום העסקה עם תאריך הערך המתאים לתנאי העסקה Pay! בוואלה

  .Pay! לחובת החשבון שלך את עמלת העסקה של וואלה

! תבוצע פנייה של מערכת וואלה, ובמידה והחיוב הצליח, Pay! בתום הליך החיוב ורישומו בוואלה

Pay לכתובת שהגדרת בטופס הפרטים הטכניים תחת , המאשרת את הצלחת החיוב לאתר שלך

  :עם הפרמטרים הבאים כתובת לאישור עסקה

  תיאור  סוג   פרמטר

PaId  String  קוד זיהוי שהונפק לך לאחר אישור הבקשה להצטרפות

  .Pay! לשירות החיובים של וואלה

OdId  Numeric   שלךקוד העסקה באתר (קוד הזיהוי של העסקה(.  

OrderId  String   יוצג התיאור התנועה ובפירוט העסקאות  –רפרנט לעסקה

  .Pay! של הקונה בוואלה

OpDesc  String קוד המתאר את תוצאת החיוב  

ReqStatus 

Status String Success  

ReferenceId  Numeric אסמכתא לתנועה שנוצרה בוואלה !Pay.  

NumOfPayments Numeric ים שבחר המשתמש בפועלמספר התשלומ  

CCName String שם על גבי כרטיס האשראי  

CC4Digs String 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי  

  

  :דוגמא לפנייה המדווחת לאתר שלך על תוצאות החיוב

http://www.MyShop.co.il/confirmation.php?PaId=hjgdk-jhgjjmhn-mnvnm-

mbvnv&OdId=12345&OrderId=3443&OpDesc=ReqStatus&Status=success&ReferenceId=12

311142&NumOfPayments=30&CCName= אלמוני%20פלוני &CC4Digs=1234 

  

במידה ומערכת , רק אם החיוב הצליח תבוצע הפנייה המאשרת את הצלחת החיוב –למען הסר ספק 

  .ךלא תצא כל פנייה לעדכון האתר של –לא הצליחה לחייב את המשתמש  Pay! וואלה

  :הבא XML-בתגובה לפנייה יחזיר האתר שלך אישור על קבלתה במבנה של ה

  

<?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?> 

<TranWPStat> 

  <PaId></PaId> 

  <OdId></OdId> 

  <Status></ Status> 

</TranWPStat> 
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  תיאור  סוג   פרמטר

PaId  String  הבקשה להצטרפות קוד זיהוי שהונפק לך לאחר אישור

  .Pay! לשירות החיובים של וואלה

OdId  Numeric   קוד העסקה במאתר שלך(קוד הזיהוי של העסקה(.  

Status  String  Success 

  

 3תבצע עוד  Pay! מערכת וואלה, תשובת אישור קבלת הפנייה Pay! במידה ולא תתקבל בוואלה

. דיווח על הצלחה או כשלון של פעולת החיובפניות לאתר שלך לשם  4כ עד "ובסה, ניסיונות פנייה

  .ל"במקביל לפניות החוזרות ישלחו הודעות דוא

תציג למשתמש את דף אישור  Pay! וואלה, ללא קשר לקבלה או אי קבלה של תשובה מהאתר שלך

  .החיוב הכולל הפנייה להמשך גלישה באתר שלך

המסבירה את מהות  Pay! וואלה תוצג למשתמש הודעה בדף החיוב של, במידה והחיוב לא הצליח

הבעיה ותפנה את המשתמש לפתרון הבעיה על ידי תיקון אחד או יותר מהנתונים שהזין ולחילופין 

  .תבקש מהמשתמש להחליף אמצעי תשלום

לאתרך בנוגע ללקוח לאחר ביצוע  Pay! המידע היחיד המועבר על ידי אתר וואלה –לתשומת לבך 

  .ספרות אחרונות של הכרטיס בו בוצע התשלום 4- אשראי וכרטיס ה יהעסקה הנו שם על גב

הינו שרות לביצוע תשלומים בלבד ולכן הפרטים שינתנו לאתר שלך הינם הפרטים  Pay! וואלה

, כל שאר הפרטים לרבות מספר כרטיס האשראי. ההכרחיים לשם אימות פרטי העסקה םהמינימאליי

ולא יועברו לאתר  Pay! רו חסויים במערכת וואלהיישא' מספרי טלפון וכד, דואר אלקטרוני, כתובת

לקבל את כל הפרטים הדרושים לך לשם ביצוע ההזמנה למעט פרטי  כמפעיל האתר, עלייך, לכן .שלך

  .Pay! כרטיס האשראי אותם ימסור הגולש ישירות בוואלה

  

  .ב ה צ ל ח ה 

  


