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1. GENEROWANIE TRANSAKCJI

Generowanie transakcji opiera się na wy słani u zapy tania przez
serwis partnera do API a n astępnie u zy skania linku na któ re go
należy przekierować kl ienta.
Wejściowy adres na który należy w y słać zb iór danych do
wygenerowania transakcji:

https://secure.pbl.pl/api/v1/transfer/generate

Dane nal eży przesłać zakod owane w formacie json. W szy stk ie
stringi enkodowane są w utf-8. Zapy tanie należy wy słać n a po dan y
adres wejściowy metodą PO S T. W nagłówku pole ‘Conte n tTy pe ’
powinno być ustawi one na „application/js on”

OPIS PRZYKŁADOWEGO ZAPYTANIA
NAZWA

TYP

ROZMIAR

WYMAGANE

OPIS

shopId

int

32bity

TAK

Id sklepu
(do odczytania w panelu paybylink)

price

float

32bity

TAK

Kwota jaką klient zostanie obciążony

control

string

0-255 znaki

NIE

Dodatkowe dane, które klient może dodać do
zapytania(np id transakcji w systemie klienta, numer
zamówienia)

description

string

0-255 znaki

NIE

Opis transakcji

email

string

0-100 znaków

NIE

Jeśli zostanie zawarty w zapytaniu, będzie domyślnie
wpisany w polu “Email” w każdej metodzie transakcji.

notifyURL

string

0-300 znaków

NIE

Definiuje adres na który będą wysyłane
powiadomienia o dokonanych transakcjach.

returnUrlSuccess

string

0-300 znaków

NIE

Definiuje adres na który klient zostanie
przekierowany po udanej transakcji

returnUrlSuccessT idPass

bool

-

NIE

Jeśli ustawiony na true, przekazuje id transakcji w
parametrze ‘tid’ w linku powrotnym po udanej
transakcji(returnU rlSuccess)

NAZWA

TYP

ROZMIAR

WYMAGANE

OPIS

hideReceiver

bool

-

NIE

Ukrywa nazwe odbiorcy

customFinishNote

string

0-255 znaki

NIE

Umożliwia wyświetlanie swojej informacji w polu
dokonania płatności

signature

string

-

TAK

Sygnatura transakcji. Generowanie opisane poniżej.

1. SPOSÓB OBLICZANA SYGNATURY:

Sygnature należy obliczyć p op rzez wy generowania s k ró tu fu nkcją
wybraną w panelu(z reguły sha256) z p ołączony ch ze so bą: k lu cza
prywatnego i podanych niepu sty ch p ól.
Pomiędzy każdą łączoną wartoś cią należy zastos ować se parato r „|”
Kolejność połączonych wartoś ci musi by ć zgod na z ko le jn o ścią pól
zawartych w dokumentacji. Pierw szy m argu ment em je st k lu cz
prywatny zawarty w konfig u racji s klepu w panelu .
Pole ‘price’ należy zapisać w formacie %.2f

Przykład:

sha256hex("SECRET_KEY|241|29.70|id:58081|Przykładowy opis|user@example.com|
https://example.com/payments/handlers/paybylink/notifications|https://example.com/ thank-you")

Przykładowe wygenerowane zapy tanie przeznaczone do w y słan ia do A PI:
{
"shopId":241,
"price":29.7,
"control":"tid:58081",
"descri ption":"Przykładowy opis",
"email":"user@example.com",
"notifyURL":"https://example.com/p ay ment s/hand lers/pay by li n k/
notifications",
"returnUrlSuccess":"https://examp le. com/t hank-y ou",
"signature":"fa70924e8b249a3d75d ba5004675f cb2613a8 a3993b
5e3f30fd674355541cefe"
}

Po wysłaniu tego zapytania, w tej s amej ses ji ht tp na l e ży ode brać
odpowiedź. Weryfikując kod błędu należy sprawdzić czy
wygenerowanie transakcji przebieg ło pomy ślnie.

KOD BŁĘDU

OPIS

400

Błąd w dekodowaniu danych do formatu JSON

401

Wymanage pola nie zostały podane

402

Rozmiar pól nieprawidłowy

403

Nieprawidłowa sygnatura zapytania

404

Id sklepu nie zostało odnalezione

500

Błąd wewnętrzny podczas generowania transakcji

200

Wszystko ok. Transakcja została wygenerowana.

Przykładowa błędna odpowied ź:
{
"errorCode":404,
"error":"shop doesn't exist"
}
Przykładowa prawidłowa od powied ź:
{
"url ":"https://secure.pbl.pl/t ransfer/w3WUQXsMgS Y c9gH3V 8 Hcv
HxazU5TvJLJ",
"transactionId":"w3WUQXsMg S Y c9 gH3V8HcvHxazU5TvJLJ"
}

2. Odbieranie notyfikacji o transakcjach
Jeśli parametr notifyURL został p od any, będą na nieg o do star czane
informacje o płatnościach. Not y fikacje wy sy łane s ą n a po dan y URL
metodą POST w body, gdzie p rzesy łane s ą nas tępu jące dan e w
formacie JSON:

POLE

TYP

OPIS

transactionId

string – 32 znaki

Unikalne ID transakcji

control

string

dane kontrolne podane przez klienta

email

string

Email podany przez kupującego

amountPaid

float(32 bity)

Kwota wpłacona przez kupującego

notificationAttempt

int

Numer próby dostarczenia notyfikacji

paymentType

string

Występują: „PAYPAL”, „TRANSFER”

apiVersion

int

Wersja API

signature

int

Sygnatura transakcji. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST JĄ SPRAWDZAĆ.
Sposób generowania sygnatury jest opisany poniżej.

W j ęzyku PHP dane można odeb rać za p omocą
$response = file_get_content s(' php ://inp u t');
$response = json_decode($res ponse, true);

Sposób obli czana sygnatury :
Obliczeni e sygnatury następ u je p rzez w y generowania sk ró tu
funkcją wybraną w panelu(z regu ły sha256) z p ołącze n ie klu cza
prywatnego i wszystkich pól sep arat orem „|”.
Wartość pola „amountPaid” musi by ć zapisana w formacie %.2f( n p.
2.00, 40.56, 64.40, 89.01)
Przykład
{
"transactionId":"w3WUQXsMg S Y c9 gH3V8HcvHxazU5TvJLJ",
"control":"tid:58081", "ema il":"u ser@ex amp le. com",
"amountPaid":29.70, "notificationA ttempt":5,
"paymentType":"TRANSFER ", "apiVers ion":1,
"signature":"029c7c4f327ed03e5d716b6142a079 c8 55afcc73656
eb98e864a27a241b75e9d"
}

Każdą otrzymaną notyfikacj e należy pot w ierdzić od po wiadając w
tej samej sesji kodem HTTP 200 OK. W b od y należy zamie ścić „OK”.
Nagłówek ‘Content-Type’ powinien b y ć u stawiony na „te xt/ plain ”.

W przypadku błędu połączenia lub inny m kod em od po wie dzi niż 200 OK
lub ciałem odpowiedzi innym niż „OK” zos tanie ponowion a pró ba
wysłani a powiadomieni a.
W przypadku wielokrotnego niepowod zenia, powiadomie n ia będą
wysyłane są z coraz większym odstępem czasowy m (zwięk szan y m
wykładniczo)
Maksymalna i lość wysłanych powiadomień, po który ch tran sak cja
zostanie zakończona z niep owod zeniem to 241.

SDK PHP

https://pbl.pl/paybylink-sdk.zip

