راىنمای استفاده از ًب سرًیس پارس کسة
ایي هطتٌذ تؼٌْاى راٌُوای اضتفادٍ از ضرّیص ّب خریذ ایٌترًتی شرکت تْضؼَ تجارت پارش کطة هی تاشذ ّ
هخاطة آى ترًاهَ ًْیطاًی ُطتٌذ کَ آشٌا تَ هفاُین تکٌْلْژی  SOAPتْدٍ ّ ًحٍْ ایجاد یک  SOAP Clientرا تا
زتاًی کَ هطلط تَ آى ُطتٌذ تذاًٌذ .الثتَ هثالِای کارتردی تا زتاى  PHPدر اداهَ ارائَ شذٍ اضت.
آدرس ًب سرًیس
?http://parskasb.com/webservice/server.wsdl

متد Price
جِت دریافت ُسیٌَ پطتی از ایي هتذ اضتفادٍ هی شْد .در جذّل زیر پاراهترُای ّرّدی ایي هتذ آّردٍ شذٍ اضت.
هقذار تازگشتی ایي هتذ "ُسیٌَ ارضال" هی تاشذ .

پاراهتر ُای ّرّدی
نام پارامتر

نٌع پارامتر

تٌضیح

price

String

قیوت هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت
کٌیذ کَ ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

weight

String

ّزى هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت
کٌیذ کَ ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

tedad

String

تؼذاد هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت
کٌیذ کَ ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

pid
اختیاری

String

کذ هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ

o

Int

s

Int

ایي پاراهتر حاّی شٌاضَ شِر هقظذ هی تاشذ(هطاتق دضتْرالؼول )

u

String

کد کارتری دقت کٌیذ کَ کذ کارتری یا آی دی تا ًام کارتری هتفاّت اضت

ps

String

رهس ػثْر

type

Int

ػذدی کَ ًْع ارضال را هشخض هی کٌذ

ایي پاراهتر حاّی شٌاضَ اضتاى هقظذ هی تاشذ(هطاتق دضتْرالؼول )

 1 :پیشتاز
 2 :ضفارشی

show

Int

 :0خرّجی شاهل کل ُسیٌَ ارضال تاشذ
 :1خرّجی شاهل ُسیٌَ پطتی ،هالیات ،خذهات تَ طْرت جذاگاًَ تاشذ

خرّجی
نٌع

تٌضیح
کل ُسیٌَ ارضال

String

اگر هقذار  showػذد یک تاشذ:
خذهات ,هالیاتُ ,سیٌَ پطتی

متدBuy
جِت ثثت ضفارظ از ایي هتذ اضتفادٍ هی شْد .در جذّل زیر پاراهترُای ّرّدی ایي هتذ آّردٍ شذٍ اضت .هقذار
تازگشتی ایي هتذ "کذ رُگیری ضفارظ" هی تاشذ .

پاراهتر ُای ّرّدی
نام
پارامتر

نٌع
پارامتر

تٌضیح

n

String

ًام خریذار

f

String

ًام خاًْادگی خریذار

u

String

کد کارتری دقت کٌیذ کَ کذ کارتری یا آی دی تا ًام کارتری هتفاّت اضت

String partner

کذ ُوکار

ads

String

کذ تثلیغ کٌٌذٍ

ps

String

رهس ػثْر

t

String

تلفي خریذار

m

String

تلفي ُوراٍ خریذار

e

String

ایویل خریذار

z

String

کذ پطتی خریذار

a

String

آدرش خریذار

p

String

تْضیحات خریذار

o

Int

شٌاضَ اضتاى (طثق دضتْرالؼول )

s

Int

شٌاضَ شِر (طثق دضتْر الؼول )

pid
اختیاری

String

کذ هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ

String pname

ًام هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت کٌیذ کَ
ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

String

قیوت هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت کٌیذ کَ
ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

String weight

ّزى هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت کٌیذ کَ
ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

tedad

String

تؼذاد هحظْالت کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ  ،دقت کٌیذ کَ
ترتیة هقذارُا تایذ هثل پاراهتر تؼذی تاشذ

type

Int

ػذدی کَ ًْع ارضال را هشخض هی کٌذ

card
اختیاری

Int

r
اختیاری

String

لیٌک دٌُذٍ

Show
اختیاری

Int

 :0خرّجی شاهل شٌاضَ ضفارظ تاشذ.

price

 :1پیشتاز
 :2ضفارشی
 :0پرداخت در هحل
 :1خریذ ًقذی

 :1خرّجی شاهل شٌاضَ ضفارظُ ،سیٌَ پطتی ،هالیات ّ خذهات تاشذ.
خرّجی
نٌع

تٌضیح
شٌاضَ ضفارظ

String
اگر هقذار  showػذد یک تاشذ:
خذهات  ,هالیات ُ ,سیٌَ پطتی  ,شٌاضَ ضفارظ

شناسو استان ً شناسو شير
شوا تایذ شٌاضَ اضتاى ّ شٌاضَ شِر خریذار را ترای ها تَ ػٌْاى پاراهتر ارضال ًواییذ
ترای ایي کار کافیطت شوا ازکذ  ّ htmlکذ جاّا اضکریپتی کَ در اختیار شوا قرار هی گیرد اضتفادٍ ًواییذ .
http://www.parskasb.com/html.zip
http://www.parskasb.com/city.js

متد Status
جِت دریافت ّضؼیت ضفارظ از ایي هتذ اضتفادٍ هی شْد .در جذّل زیر پاراهترُای ّرّدی ایي هتذ آّردٍ شذٍ
اضت .هقذار تازگشتی ایي هتذ "ّضؼیت ضفارظ" هی تاشذ .

پاراهتر ُای ّرّدی
نام پارامتر
shenase

نٌع پارامتر
String

 showاختیاری

Int

 rsاختیاری

Int

 msgاختیاری

Int

تٌضیح
شٌاضَ ضفارظ هْرد ًظر
 :0تارکذ ًشاى دادٍ ىشْد
 :1تارکذ ًشاى دادٍ شْد
 :0دلیل ضفارشات اًظرافی ًشاى دادٍ ىشْد
 :1دلیل ضفارشات اًظرافی ًشاى دادٍ شْد
 :0یادداشت فرّشگاٍ ًشاى دادٍ ىشْد
 :1یادداشت فرّشگاٍ ًشاى دادٍ شْد

خرّجی
نٌع

تٌضیح

Str

یادداشت فرّشگاٍ ,دلیل اًظراف ,تارکذّ ,ضؼیت ضفارظ

متد MultiStatus
جِت دریافت ّضؼیت چٌذیي ضفارظ از ایي هتذ اضتفادٍ هی شْد .در جذّل زیر پاراهترُای ّرّدی ایي هتذ آّردٍ
شذٍ اضت .هقذار تازگشتی ایي هتذ " رشتَ ای شاهل شٌاضَ ضفارشات ّ ّضؼیت آًِا" هی تاشذ .

پاراهتر ُای ّرّدی
نام پارامتر

نٌع پارامتر

تٌضیح

str

String

شٌاضَ ضفارشات هْرد ًظر کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ
آخر ُن کاها تاشذ
,shenase1,shenase2,...

 showاختیاری

Int

 rsاختیاری

Int

 msgاختیاری

Int

 :0تارکذ ًشاى دادٍ ىشْد
 :1تارکذ ًشاى دادٍ شْد
 :0دلیل ضفارشات اًظرافی ًشاى دادٍ ىشْد
 :1دلیل ضفارشات اًظرافی ًشاى دادٍ شْد
 :0یادداشت فرّشگاٍ ًشاى دادٍ ىشْد
 :1یادداشت فرّشگاٍ ًشاى دادٍ شْد

خرّجی
نٌع

تٌضیح
رشتو ای تو صٌرت زیر

^shenase1,status1,barcod1,reason1,msg1^shenase2,status2,barcod2,reason2,msg2^... string

متد DayPing
جِت دریافت کلیَ تغییر ضؼیت ُا در یک تازٍ زهاًی خاص ّ یا فقط یک ّضؼیت خاص ( ارضال شذٍ ،تْزیغ شذٍ ّ
یا ترگشتی ) از ایي هتذ اضتفادٍ هی شْد .در جذّل زیر پاراهترُای ّرّدی ایي هتذ آّردٍ شذٍ اضت .هقذار تازگشتی
ایي هتذ "رشتَ ای شاهل شٌاضَ ضفارشات ّ ّضؼیت آًِا" هی تاشذ .

پاراهتر ُای ّرّدی
نام پارامتر نٌع پارامتر تٌضیح
Str

String

شٌاضَ ضفارشات هْرد ًظر کَ تا کاها ( ),از ُن جذا هی شًْذ ّ اّل ّ آخر ُن کاها تاشذ
,shenase1,shenase2,...

fr

String

تاریخ اتتذا تَ شکل 13920101

to

String

تاریخ اًتِا تَ شکل 13920103

stat

String

 :1تغییر ّضؼیت ُای ارضال شذ ،تْزیغ ،ترگشت
 :2تغییر ّضؼیت ُای ارضال شذ
 :1تغییر ّضؼیت ُای تْزیغ ّ ترگشت

خرّجی
نٌع

تٌضیح
رشتو ای تو صٌرت زیر

string
^shenase1,status1^shenase2,status2^...

ًضعیت ىا

تْضیح ّضؼیت ضفارظ
0

هؼلق

1

آهادٍ تَ ارضال

2

ارضال شذٍ

3

تْزیغ شذٍ

4

ّطْل شذٍ

5

ترگشتی

6

اًظرافی

خطاىا
تْضیح کذ خطا
1

کذ کارتری یا رهس ػثْر طحیح ًیطت

3

شٌاضَ شِر ّ اضتاى اشتثاٍ اضت

4

ّارد کردى ًام ّ ًام خاًْادگی ّ آدرش الساهی
اضت

5

ّارد کردى تلفي ّ یا هْتایل الساهی اضت

7

ّارد کردى ّزى ،قیوت ،تؼذاد ّ ًام هحظْل
الساهی اضت

8

ًْع ارضال تذرضتی ّارد ًشذٍ اضت

9

شٌاضَ ضفارظ هؼتثر ًیطت

ًوًَْ کذ پی اچ پی
PHP Sample Code :

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient("http://parskasb.com/webservice/server.wsdl?",
array('soap_version' => SOAP_1_2,'trace' => 1 ));
$order = "<n>name</n>
<f>lname</f>
<t>tel</t>
<m>moblie</m>
<e>email</e>
<o>21</o>
<s>2121</s>
<z>zipcode</z>
<a>address</a>
<p>peygham</p>
<u>66</u>
<ps>demo</ps>
<type>2</type>
<tedad>,1,1,</tedad>
<pname>,m1,m2,</pname>
<weight>,20,30,</weight>
<price>,100,200,</price>
";
$buy= $client->__soapCall("Buy", Array ($order));
echo $buy;

