Platba za zboží prostřednictvím Raiffeisenbank
Podání platebního příkazu zajišťuje URL:
https://serveraddress/owa/shop.payment?parametr1=hodnota1&parametr2=hodnota2&parametr n=hodnota n
serveraddress
Jméno WEB serveru. Aktuální hodnoty jsou uvedeny v tabulce “Přehled adres Serverů”
umístěné na konci tohoto dokumentu.
Při každé žádosti o platbu zašle prodejce jako součást URL sadu následujících parametrů:
shopname*
Identifikační řetězec prodejce, slouží k přiřazení platby konkrétnímu prodejci z databáze
creditaccount*
Číslo účtu prodejce
creditbank*
Kód banky, u níž je tento účet založen
amount*
Částka k proplacení s desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy
curcode
Třípísmenný kód měny převodu
credittext
Poznámka pro prodejce – bude uvedena v záznamu příslušné transakce
(max. 140 znaků)
varsymbol*
Variabilní symbol platby (max. 10 znaků) – numerické znaky
constsymbol
Konstantní symbol platby (max. 4 znaky)
specsymbol
Specifický symbol platby (max. 10 znaky) – numerické znaky
validfrom
První den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
validto
Poslední den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
email
E-mailová adresa, na kterou se posílá zpráva pro příjemce v okamžiku realizace transakce
(není-li uvedena, žádná zpráva se neposílá)
URL
Adresa stránky, která se zobrazí po ukončení práce na platebném příkazu banka. Není-li
uvedena, zobrazí se stránka, která předcházela přihlášení klienta do systému příkazu banky.
K adrese předané v URL, jež slouží jako návrat na stránky prodejce, jsou připojené následující
parametry:
completed=Y
příkaz byl akceptován bankou, nebo
completed=N
klient příkaz nepředal bance (klepnul na tlačítko „Zpět“)
orderid
vrací hodnotu vstupního parametru varsymbol
URLsuccess

Adresa stránky, která se zobraní po úspěšném zadání platebního příkazu do banky. Neníli uvedena, použije se parametr URL.
K adrese předané v URL, jež slouží jako návrat na stránky prodejce, jsou připojené následující
parametry:
orderid
vrací hodnotu vstupního parametru varsymbol

URLfail

Adresa stránky, která se zobraní po neúspěšném zadání platebního příkazu do banky klient příkaz nepředal bance (kliknul ve formuláři na tlačítko „Zpět“).
Není-li uvedena, použije se parametr URL.
K adrese předané v URL, jež slouží jako návrat na stránky prodejce, jsou připojené následující
parametry:
orderid
vrací hodnotu vstupního parametru varsymbol

otherparams

Řetězec obsahující další parametry dle požadavků prodejce (např. identifikátor session). Zde
uvedené parametry se po návratu ze stránek banky na stránky prodejce předají ve standardní
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formě, tj. jako součást URL. Formát parametrického řetězce je následující (páry název
parametru – hodnota se oddělují středníkem):
otherparams=parameter1=hodnota1;parameter2=hodnota2;parameter3=hodnota3;...

Tučně vysázené parametry slouží k jednoznačné identifikaci prodejce (v databázi musí existovat záznam
obsahující dané hodnoty). Parametry vyznačené hvězdičkou jsou povinné. Nepovinné parametry se doplní ze
záznamu příslušného prodejce z databáze (viz. níže), není-li uvedeno jinak.
Takto zaslané hodnoty mají vždy přednost před ekvivalenty z databáze
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Přehled plateb
Na následující URL se dynamicky vytváří přehled transakcí určených pro daného prodejce:
https://serveraddress/owa/shop.getpayments?parametr1=hodnota1&parametr2=hodnota2&... parametr
n=hodnota n
serveraddress

Jméno WEB serveru. Aktuální hodnoty jsou uvedeny v tabulce “Přehled adres Serverů”
umístěné na konci tohoto dokumentu.

Při sestavení přehledu zašle prodejce jako součást URL sadu následujících parametrů, definující filtr přehledu
plateb:
shopname*
Identifikační řetězec prodejce, slouží k přiřazení platby konkrétnímu prodejci z databáze
password*
Heslo prodejce pro přístup k přehledu plateb
debitaccount
Číslo účtu zákazníka
debitbank
Kód banky zákazníka
creditaccount*
Číslo účtu prodejce
creditbank*
Kód banky, u něhož je tento účet založen
amountfrom
Minimální částka s desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy
amountto
Maximální částka s desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy
curcode
Třípísmenný kód měny převodu
varsymbol
Variabilní symbol platby
constsymbol
Konstantní symbol platby
specsymbol
Specifický symbol platby
validfrom
První den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
validto
Poslední den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
paidfrom
Začátek období, ve kterém byla částka transakce připsána na účet (formát: DD.MM.YYYY)
paidto
Konec období, ve kterém byla částka transakce připsána na účet (formát: DD.MM.YYYY)
showproduct
Zobrazovat seznam produktů u transakce. (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije
se parametr uložený v databázi (default N)
showaccname
Zobrazovat název debetního účtu. (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se
parametr uložený v databázi (default N)
showspecsymbol Zobrazovat specifický symbol platby. (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se
parametr uložený v databázi (default N)
showid
Zobrazovat identifikátor platby (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se parametr
uložený v databázi (default Y pro Platební systémy zakládané po 9.7.2003)
cash
Zobrazovat realizovaná inkasa (Y = ANO, N = NE, default N)
listtype
Nastavení v jakém formátu chcete nechat zobrazovat přehled plateb.
OLD - přehled se zobrazí ve starém původním formátu (tato volba je zde z důvodů
kompatibility)
HTML - přehled se zobrací jako HTML stránka, kde jsou v tabulce zobrazeny údaje
PLAIN - přehled se zobrazí jako stránka ve formátu TEXT/PLAIN.
Tučně vysázené parametry slouží k jednoznačné identifikaci prodejce (v databázi musí existovat záznam
obsahující dané hodnoty). Parametry vyznačené hvězdičkou jsou povinné.
Přehled plateb defaultně zobrazuje zadané transakce pouze za poslední měsíc. Jiné časové období můžete
specifikovat použitím parametrů validfrom a validto.
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Formát přehledu plateb prodejci
Tato HTML stránka je tvořena prostým textem v kódování MSWIN1250. Jednotlivé řádky odpovídají záznamům v
databázi.
Struktura řádků je následující:
###
První den splatnosti
###
Poslední den splatnosti
###
Předepsaná částka
###
Třípísmenný kód předepsané měny
###
Převedená částka
###
Datum převodu
###
Číslo účtu zákazníka
###
Číslo banky zákazníka
###
Číslo účtu prodejce
###
Číslo banky prodejce
###
Variabilní symbol platby
###
Konstantní symbol platby
###
Poznámka pro prodejce
###
Stav příkazu (*):
0 – Nezrealizováno
1 – Částečně realizováno
2 – Zrealizováno
3 – Suspendováno
4 – Ukončeno
5 – Čekání na clearing
###
Název debetního účtu (pokud je zobrazování povoleno)
###
Seznam produktů (pokud je zobrazování povoleno)
###
Specifický symbol (pokud je zobrazování povoleno)
###
ID transakce
*) V praxi se prozatím lze setkat se stavy 0, 2 a 4.
Ostatní stavy jsou připraveny pro nestandardní řešení a pro další rozšíření funkčnosti Platebního systému.
Popis položky status:
Status 2 znamená, že peníze dorazily na účet obchodníka. Tato hodnota je konečná, neměnná.
Status 4 znamená, že zákazník zadal platbu přes Platební systém, ale dříve než se transakce stihla realizovat,
zákazník platbu stornoval (má na to většinou pouze několik vteřin). Peníze na účet obchodníka nedorazily a už
ani nedorazí. Tento stav je rovněž konečný, neměnný.
Status 0 znamená, že zákazník zadal platbu přes Platební systém, ale platba se dosud nezrealizovala. Většinou
z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zákazníka. Po celou dobu platnosti platebního příkazu se
systém snaží platbu zrealizovat. Pokud na účet zákazníka v době platnosti platebního příkazu dorazí dostatek
peněz, platba se okamžitě zrealizuje. V opačném případě zůstane zobrazen status 0, který znamená, že peníze
na účet obchodníka nedorazily.
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Pokud to zobecníme, je-li status 0 a datum konce platnosti platebního příkazu (druhý sloupec Přehledu plateb) je
vyšší nebo rovno aktuálnímu datu, stav platby se ještě může změnit. Je-li však status 0 a datum konce platnosti
platebního příkazu je nižší než aktuální datum, jedná se již o stav trvalý, neměnný.
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Přehled adres Serverů
Účel
Ostrý provoz

Adresa
https://klient1.rb.cz/ebts
https://klient2.rb.cz/ebts
https://klient3.rb,cz/ebts
https://klient4.rb.cz/ebts
https://klient2.rb.cz/test_shop

Testovací pro Platební systém
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