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מדריך לעמוד הגדרות API
אם יש לכם דף סליקה אינטרנטי סימן שאתם יכולים להגדיר לעצכם מס' הגדרות
בכדי לגשת לעמוד יש ללחוץ על "הגדרות" ,יפתח תפריט ובתפריט יש ללחץ על הגדרות API

לאחר מכן יפתח העמוד הבא:

בואו נכיר את העמוד:
נתחיל מאזור ה"פרטי מסוף" ,בחלק הזה אנו נראה את שם העסק שלנו ואת מס' המסוף שלנו ביעד שריג
לאחר מכן נוכל לראות את ה  KEY APIשל המסוף שלכם.
ה  KEY APIנועד עבור תוספי סליקה ועבור אינטגרציות לתוכנות ואתרים.
בכדי להעתיק בקלות את ה  KEY APIניתן ללחוץ על כפתור ה "העתק "API

לאחר מכן ניתן לראות את "כתובת האתר" ,בחזק זה תמלאו את כתובת האתר שלכם

החלק הבא בעמוד הינו ה"דף תשלום":
בחלק זה נבחר באיזה תבנית אנו משתמשים:

תבניות יעד שריג " -תבנית ברירת המחדל"
תבנית לקוח  -עיצוב אישי שלכם
תבנית פלטפורמה  -אם אתם עובדים עם פלטפורמה מסוימת

בחלק הבא נוכל להגדיר לוגו לדף התשלום  -לא ניתן להעלות קובץ אלא רק קישור ללוגו וחובה על הקישור
להיות מאובטח עם תעודת SSL
בשביל להחליף לוגו לוחצים על החלפה וממלאים כתובת  URLשל הלוגו שלכם

לאחר מכן נעבור לחלק של האימות
במידה והוגדר לכם ע"י עובד יעד שריג שיש צורך באימות על ידי חתימה בעמודי התשלום
יש לסמן ב  Vולבחור בצורת האימות המתאימה
 HTTP/Sוללא  WWWללא שלכם הראשית הדומיין כתובת י"ע אימות REFERER -
כולל  IP HOSTה ,שלכם הדומיין לכתובת בנוסף שלכם השרת של  IPה כתובת י"ע אימות IP HOST -
בתוכו את  REFERERכולל IP
בכדי להוסיף גם וגם יש להפריד ע"י הסימן ";" לדוגמאnet.yaad;190.5.180.223 :
י"ע הסליקה לעמוד לגשת יוכל תשלום דף וכול ,מראש להגדיר שניתן סיסמא י"ע אימות הינו PassP
הוספת פרמטר  PassPוהסיסמא שהגדרתם
: 190.5.180.223;yaad.net;Yaadכלומר ביחד  REFERERושל  IP hostשל הכלאה הוא PassP

לאחר שלחצתם על כפתור ה"הוספה" הפרמטרים יתווספו בחלק התחתון "רשימת פרמטרי אימות"
כמובן שניתן גם להסיר פרמטרים ישנים ע"י לחיצה על הפרמטר מהרשימה ולאחר מכן לחיצה על כפתור ה"הסר
פרמטר"
נעבור עכשיו לחלק הבא הוא הגדרת כתובת הפניה לאחר העסקה
בחלק זה נוכל להגדיר את כתובת החזרה לאחר עסקה שעברה בהצלחה

וכמובן ניתן להגדיר גם כתובת לעסקה שלא עברה בהצלחה ונכשלה ,ניתן גם במקום להעביר לכתובת כשלון
לבקש מדף התשלום להציג שגיאה מתאימה בדף התשלום עצמו

לאחר שהגדרתם את כול ההגדרות הרצויות לא לשכוח לשמור את ההגדרות ע"י לחיצה על כפתור "שמור
הגדרות" בחלקו התחתון של עמוד "הגדרות "API
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