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ცვლილება სად 

ვერსია 0.73 
დაემატა შეტყობინების პასუხში საკონტროლო კოდის გამოთვლის 

ფორმულა 

უსაფრთხოება. პარამეტრების 

საკონტროლო კოდის გამოთვლა 

ტექსტის კორექტურა  

ვერსია 0.74 

დაემატა დიაგრამა დანერგვა 

ვერსია 0.75  

შეიცვალა ტერმინალით გადახდების ალგორითმი. გადახდის შემდგომი შეტყობინება; 

გადახდის არხები 

ვერსია 0.76  

დაკორექტირდა საკონტროლო კოდის გამოთვლა პარამეტრების საკონტროლო კოდის 

გამოთვლა 

ვერსია 0.77  

დაემატა პრეავტორიზაციის პარამეტრი მომხმარებლის გადამისამართება PAY-ს 

გადახდების გვერდზე; 

პრეავტორიზაცია 

ვერსია 0.78  

დაემატა Completion და Refund PAY-ს ცალკე  დაემატა  Completion და 

Refund სერვისი.   

 

შესავალი 

PAY აძლევს საშუალებას მერჩანტს მიიღოს გადახდები სხვადასხვა საგადახდო არხით მათი 

კლიენტებისაგან. გადახდების მიღებისას მომხმარებელი გადამისამართდება PAY-ს 

ვებგვერდზე (www.pay.ge) და გადახდის დასრულების შემდეგ ბრუნდება მერჩანტის 

ვებსაიტზე. ინტეგრაციის გასამარტივებლად, გადახდების პროცესში გამოიყენება HTML 

ფორმები. 

გადახდის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი ბრუნდება მერჩანტის ვებსაიტზე, ხოლო 

მერჩანტი დამატებითი არხით იღებს შეტყობინებას გადახდის ოპერაციის შესახებ. 

მოცემული დოკუმენტი განკუთვნილია მერჩანტის ვებსაიტის მხარდამჭერი 

პერსონალისათვის. სასურველია გამოცდილება HTML ფორმებში და პროგრამირებაში. 

 

დანერგვა 

PAY-ს დანერგვისათვის მერჩანტმა თავის ვებგვერდზე უნდა ჩართოს PAY, როგორც 

გადახდის მეთოდი. მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი აირჩევს PAY-ს გადახდის მეთოდს, 

მერჩანტის ვებსაიტი HTML ფორმის ინფორმაციას აგზავნის PAY-ს დაცულ ვებსაიტზე. 

გამოგზავნილი ინფორმაცია შეიცავს მერჩანტის უნიკალურ კოდს, გადასახდელ თანხას და 

სხვა დამატებით ველებს, რომლებიც საჭიროა გადახდის ოპერაციის შესრულებისათვის. 

გადახდის ოპერაციის დიაგრამა ასახულია ქვედა სურათზე. 

http://www.pay.ge/
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ვებმაღაზია
მომხმარებელი აჭერს

ღილაკს „გადახდა“

PAY
საგადახდო არხის არჩევა

PAY
საგადახდო მონაცემების 

შეტანა

გადაეცემა გადახდის პარამეტრები

ვებმაღაზია
მარცხით დასრულების 

ვებგვერდი

ვებმაღაზია
წარმატებით დასრულების 

ვებგვერდი

ვებმაღაზია
გადახდის შეწყვეტის 

ვებგვერდი

წარმატება

მარცხი PAY
საგადახდო ოპერაციის 

შერულება

შეწყვეტა

გადახდის ოპერაციის 
დასტურის მოთხოვნა

გადახდის
შემოწმება

გადაეცემა გადახდის
ოპერაციის პარამეტრები

დასტურის გაგზავნა
გადახდის ოპერაციის 

დასრულება

დასტურის
შეტყობინება
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გადახდის პროცესის ეტაპები 

მომხმარებლის გადამისამართება PAY-ს გადახდების გვერდზე 

მერჩანტის ვებგვერდზე გადახდის პროცესის დაწყებისათვის, როგორც წესი, განთავსებულია 

ღილაკი „გადახდა“. ღილაკზე დაჭერისას ხდება HTML ფორმის გადამისამართება 

https://www.pay.ge/pay მისამართზე. HTML ფორმა უნდა შეიცავდეს ველებს, რომლებიც 

აღწერილია ცხრილში „გადახდის პარამეტრები“. ჩვენი რეკომენდაციაა, გადამისამართებისას 

არ შეიცვალოს ბრაუზერის ფანჯარა. ამით გადახდის პროცესი უფრო კომფორტული იქნება. 

ბრაუზერის რეკომენდირებული სიგანე არის არანაკლებ 700 პიქსელისა. 

გადამისამართების შემდეგ მომხმარებელი აღმოჩნდება PAY გადახდების ვებგვერდზე. ამ 

ვებგვერდზე მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს სასურველი საგადახდო არხი.  

ცხრილში მოცემულია პარამეტრები, რომლებიც გადაეცემა მერჩანტის ვებგვერდიდან PAY-ს 

ვებგვერდს. 

ცხრილი: გადახდის პარამეტრები 

პარამეტრი აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 

merchant კი 50 
მერჩანტის უნიკალური კოდი.  კოდს ანიჭებს PAY 

ყოველ მერჩანტს. 

ordercode კი 50 

მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. PAY 

არ გაატარებს ორ ერთნაირი კოდის მქონე 

განსხვავებულ ტრანზაქციას. 

amount კი 10 
თანხა თეთრებში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს 

და 50 თეთრს,  

currency კი 3 ვალუტა (ამჯერად დაშვებულია მხოლოდ „GEL“) 

description კი 100 
ოპერაციის აღწერა. მაგალითად, მაღაზიაში 

შესყიდული საქონლის მოკლე აღწერა.  

clientname არა 100 

კლიენტის სახელი / კლიენტის იდენტიფიკატორი. 

თუ მერჩანტს აქვს საშუალება კლიენტის 

იდენტიფიკაცია განახორციელოს, სასურველია ეს 

ველი შეავსოს. ეს ველი გვეხმარება მერჩანტისთვის 

დამატებითი სტატისტიკის მიწოდებაში. 

ispreauth არა 1 

არა აუცილებელი პარამეტრი. თუ პარამეტრში 

წერია 1, ტრანზაქცია სრულდება 

პრეავტორიზაციით. თუ პარამეტრი არის 0, მაშინ 

სრულდება ჩვეულებრივი ოპერაცია. 

customdata არა 100 

მერჩანტის დამატებითი მონაცემები. თუ მერჩანტს 

უნდა დამატებითი იდენტიფიკაცია გაუკეთოს 

მოცემულ ოპერაციას, შეუძლია გამოიყენოს ეს 

ველი. 

lng კი 2 
ინტერფეისის ენა. დაშვებულია „KA“ – ქართული 

და „EN“ – ინგლისური 

testmode არა 1 
სატესტო რეჟიმი. თუ არის „1“ გადახდა მუშაობს 

სატესტო რეჟიმში 

https://www.pay.ge/pay
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check კი 64 
პარამეტრების საკონტროლო კოდი (იხილეთ 

„პარამეტრების საკონტროლო კოდის გამოთვლა“) 

successurl არა 250 
წარმატებით დასრულებისას დაბრუნების 

მისამართი 

errorurl არა 250 შეცდომისას დაბრუნების მისამართი 

cancelurl არა 250 შეწყვეტისას დაბრუნების მისამართი 

callbackurl არა 250 
გადახდის დადასტურების ფონური გამოძახების 

მისამართი 

itemN_name არა  საქონლის ჩამონათვალი, დასახელება  

itemN_price არა  საქონლის ჩამონათვალი, ფასი 

 

რამდენიმე პარამეტრი დამატებით აღწერას მოითხოვს: 

 customdata – არა აუცილებელი პარამეტრი. ამ პარამეტრის დახმარებით მერჩანტს 

შეუძლია დამატებითი იდენტიფიკატორი გამოაგზავნოს გადახდის ოპერაციისას. 

პარამეტრი ბრუნდება მერჩანტის ვებგვერდზე გადახდის ოპერაციის დასრულებისას; 

 testmode – არა აუცილებელი პარამეტრი. იმ შემთხვევაში, როცა მერჩანტს სურს გადახდის 

ტესტირება, მას შეუძლია გადახდის პარამეტრებს დაუმატოს ეს პარამეტრიც 

მნიშვნელობით „1“. ასეთ შემთხვევაში გადახდის პროცესი იქნება სატესტო. სატესტო 

გადახდისას ყველა ქმედება ხორციელდება გარდა ფინანსური ტრანზაქციებისა. 

გადახდის დასრულების შემდეგ  გადახდის გვერდიდან მერჩანტის გვერდზე 

დაბრუნებისას მერჩანტს ეს პარამეტრი უბრუნდება. შესაბამისად მერჩანტმა იცის, 

რომ მიიღო სატესტო გადახდის შედეგი. 

 itemN_name, itemN_price – არა აუცილებელი. საქონლის სიის აღწერის პარამეტრები. 

„N“-ი პარამეტრის სახელში აღნიშნავს პარამეტრის რიგით ნომერს. შესაბამისად 

გადახდას შეიძლება გამოაყოლოთ item1_name, item1_price, item2_name, item2_price 

და ა.შ. პარამეტრები აუცილებლად წყვილად უნდა იყოს. თუ არსებობს პარამეტრი 

item1_name, უნდა იყოს item1_price-იც. ამ პარამეტრების დახმარებით შესაძლებელია 

აღწეროთ მომხმარებლის მიერ შეძენილი საქონლის სია ან განმარტოთ ფასწარმოქმნა. 

მაგალითად, თუ ფასში შესულია მიტანის საფასურიც, შეგიძლიათ გამოაყოლოთ 

პარამეტრები: 

item1_name = „მიტანის საფასური“ item1_price = „5.00“ 

 გასათვალისწინებელია, რომ itemN_price-ის მნიშვნელობა არ მოწმდება არის თუ არა 

ტოლი ჯამური თანხის, შესაბამისად კორექტული მნიშვნელობების ჩასმის 

პასუხისმგებლობა მერჩანტის მხარეზეა. 

 successurl,errorurl,cancelurl,callbackurl – დაბრუნების მისამართები. ეს პარამეტრები 

მუშაობს მხოლოდ სატესტო რეჟიმში მუშაობისას. რეალური მუშაობისას დაბრუნების 

მისამართებად აიღება მერჩანტის რეგისტრაციისას შეთანხმებული მისამართები. 

განსაკუთრებით გამოსადეგია საწყისი ტესტირებისას, როცა შესაძლოა მერჩანტის 
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რეალური სისტემის მისამართები მზად არ არის, ან სასურველია გამოყენებულ იქნას 

სატესტო მისამართები. 

 

გადახდის გვერდიდან დაბრუნება 

მომხმარებლის მიერ გადახდის დასრულების შემდეგ, როგორც უკვე ითქვა, მომხმარებელი 

გადამისამართდება (ბრუნდება) მერჩანტის ვებსაიტზე (ვებგვერდზე). ვებგვერდის 

მისამართი, რომელზეც ხდება გადასვლა (დაბრუნება) გაწერილია PAY-ს მონაცემთა ბაზაში 

მერჩანტთან შეთანხმებით (სატესტო რეჟიმის დროს დაბრუნების მისამართის მითითება 

შესაძლებელია გადახდის დაწყებისას გადაცემულ პარამეტრში successurl,errorurl,cancelurl). 

გადამისამართება ხდება HTTP GET მეთოდით. დაბრუნებისას მერჩანტის ვებგვერდისთვის 

გადაცემული პარამეტრები აღწერილია ცხრილში. 

 

ცხრილი: დაბრუნების პარამეტრები 

პარამეტრი აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 

status კი 50 

განსაზღვრავს რა შედეგით დავბრუნდით 

მერჩანტის ვებგვერდზე. კოდის შესაზლო 

მნიშვნელობებია: „COMPLETED“ – გადახდის 

ოპერაციამ უშეცდომოდ ჩაიარა; „CANCELED“ – 

გადახდის ოპერაცია შეწყდა მომხმარებლის 

მოთხოვნით; „ERROR“ – ოპერაციისას მოხდა 

შეცდომა 

transactioncode არა 10 

PAY-ს ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. პარამეტრი 

ბრუნდება მხოლო იმ შემთხვევაში, როცა status =  

„COMPLETED“.  

date კი 50 
გადახდის თარიღი და დრო „yyyyMMddHHmmss“ 

ფორმატში 

amount კი 10 
თანხა თეთრებში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს 

და 50 თეთრს,  

currency კი 3 ვალუტა 

ordercode კი 100 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი 

paymethod კი 20 გადახდის არხის სახელი 

customdata არა 100 

მერჩანტის დამატებითი მონაცემები.  ბრუნდება 

იგივე მნიშვნელობა რაც გადაეცა PAY-ს გადახდის 

დაწყებისას 

testmode არა 1 
სატესტო რეჟიმი. თუ არის „1“ გადახდა შესრულდა 

სატესტო რეჟიმში 

check კი 64 
პარამეტრების საკონტროლო კოდი (იხილეთ 

„პარამეტრების საკონტროლო კოდის გამოთვლა“) 
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PAY-სა და მერჩანტს შორის თანხმდება სამი დაბრუნების მისამართი (URL) – უშეცდომოდ 

დასრულების შემთხვევისთვის, შეწყვეტის შემთხვევისთვის და შეცდომის შემთხვევისთვის. 

სასურველია მერჩანტმა დაბრუნებული ინფორმაციის შესატყვისი გვერდი დაახვედროს 

მომხმარებელს. მაგალითად, თუ ოპერაცია შეწყდა მომხმარებლის მიერ, სასურველია, 

მერჩანტმა გამოიტანოს შეტყობინება „ოპერაცია ვერ დასრულდა“ ან მსგავსი. 

თუ PAY-დან დაბრუნებული სტატუსი მიუთითებს გადახდის პროცესის უშეცდომოდ 

დასრულებაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მერჩანტმა გადახდა დასრულებულად უნდა 

ჩათვალოს. გადახდის პროცესი ითვლება დასრულებულად, როცა მერჩანტი მიიღებს 

„გადახდის შემდგომ შეტყობინებას“ და მასზე „დადებითად“ უპასუხებს. თავის მხრივაც 

PAY-ი გადახდას დასრულებულად თვლის, როცა მერჩანტისგან „გადახდის შემდგომი 

შეტყობინებიდან“ დადებითი პასუხი მოსდის. მანამდე გადახდა „დაუდასტურებელ“ 

მდგომარეობაშია. 

 

გადახდის შემდგომი შეტყობინება (Callback) 

მას შემდეგ, რაც PAY-ს ვებგვერდიდან მოხდება გადამისამართება მერჩანტის ვებგვერდზე, 

PAY დამატებით ახორციელებს მერჩანტისთვის შეტყობინების გაგზავნას. ეს შეტყობინება 

მომხმარებლისათვის უხილავია. მისი დანიშნულებაა PAY-მ მიიღოს მერჩანტისგან დასტური 

გადახდის ოპერაციის დასასრულებლად. შეტყობინებას მოყვება პარამეტრები: 

ცხრილი: შეტყობინების პარამეტრები 

პარამეტრი აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 

status კი 50 

განსაზღვრავს გადახდის ოპერაციის მდგომარეობას, 

რომლის დასტურსაც ითხოვს PAY: 

„COMPLETED“ – გადახდის ოპერაციამ უშეცდომოდ 

ჩაიარა; 

„CHECK“ – გადახდის ოპერაცია შესრულდა 

გადახდის არხით PAYTERM. PAY ამ შემთხვევაში 

მოითხოვს დადასტურებას რომ ტრანზაქცია 

მართლაც არსებობს მერჩანტის მხარეს. უფრო 

დეტალურად იხილეთ „გადახდის არხებში“ 

transactioncode არა 10 

PAY-ს ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. პარამეტრი 

ბრუნდება მხოლო იმ შემთხვევაში, როცა status =  

„COMPLETED“.  

amount კი 10 
თანხა თეთრებში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს 

და 50 თეთრს,  

currency კი 3 ვალუტა 

ordercode კი 100 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი 

paymethod კი 20 გადახდის არხის სახელი 

customdata არა 100 

მერჩანტის დამატებითი მონაცემები.  ბრუნდება 

იგივე მნიშვნელობა რაც გადაეცა PAY-ს გადახდის 

დაწყებისას 
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payedamount კი 10 
გამოიყენება მხოლოდ „PAYTERM“ არხით 

გადახდისას, როცა status არის „COMPLETED“ 

testmode არა 1 
სატესტო რეჟიმი. თუ არის „1“ გადახდა შესრულდა 

სატესტო რეჟიმში. 

check კი 64 
პარამეტრების საკონტროლო კოდი (იხილეთ 

„პარამეტრების საკონტროლო კოდის გამოთვლა“) 

 

შეტყობინებაზე მერჩანტმა პასუხი უნდა გასცეს სპეციალურ ფორმატში. ეს არის XML-ში 

ფორმირებული სტრიქონი. XML-ის ფორმატი ასეთია: 

<result> 

  <resultcode>დაბრუნებული კოდი</resultcode> 

  <resultdesc>კოდის აღწერა</resultdesc> 
  <check>611afb9a71ee13b84bbaeaf3c4b91744a510315d8d0a3fb48c0cf4c91f583021</check> 

  <data>ნებისმიერი დამატებითი მონაცემი</data> 
</result> 

 

resultcode –  ამ ველში მერჩანტი აბრუნებს შეტყობინების დამუშავების შედეგის კოდს. კოდს 

შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ შემდეგი მნიშვნელობები: 

 

მნიშვნელობა აღწერა 

0 

დასრულდა უშეცდომოდ. ეს ნიშნავს, რომ მერჩანტმა მიიღო შეტყობინება და 

ადასტურებს გადახდის ოპერაციის სისწორეს. ამ კოდის მიღების შემდეგ 

შეტყობინებების გაგზავნა წყდება. 

1 

დუბლირებული ტრანზაქცია. ბრუნდება, თუ მერჩანტს შეტყობინება განმეორებით 

მიუვიდა უკვე დამუშავებულ ტრანზაქციისათვის. ამ კოდის მიღების შემდეგ 

შეტყობინებების გაგზავნა წყდება. 

-1 

ტექნიკური პრობლემა. თუ მერჩანტს აქვს რაიმე სახის დროებითი ტექნიკური 

პრობლემები, მან უნდა დააბრუნოს ეს კოდი. ამ კოდის მიღების შემდეგ, 

შეტყობინებების გაგზავნა ისევ გრძელდება. 

-2 

ასეთი ტრანზაქცია არ არსებობს, ან გაუქმდა. მერჩანტი ატყობინებს, რომ მას აღარ 

აქვს ან არც არასდროს ქონდა მსგავსი გადახდის შესაბამისი ტრანზაქცია. ასეთი 

კოდის შემთხვევაში ტრანზაქცია PAY-ში უქმდება. 

-3 
პარამეტრების შეცდომა. ბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ მერჩანტის აზრით 

პარამეტრების გამორჩენას ან საკონტროლო კოდის აღრევას აქვს ადგილი. 

 

მაგალითად: 

<result> 

  <resultcode>0</resultcode> 

  <resultdesc>Ok</resultdesc> 

  <check>611afb9a71ee13b84bbaeaf3c4b91744a510315d8d0a3fb48c0cf4c91f583021</check> 

  <data></data> 

</result> 
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როგორც ვთქვით, შეტყობინება იგზავნება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გადავა PAY-ს 

გვერდიდან მერჩანტის გვერდზე. თუ მერჩანტმა არ უპასუხა შეტყობინებას, იგი 

პერიოდულად იგზავნება მერჩანტთან, მანამ სანამ პასუხს არ მიიღებს, ან არ ამოიწურება 

შეტყობინებების დაგზავნის დრო. 

თუ მერჩანტმა დადებითი პასუხი არ გასცა შეტყობინებაზე, გადახდა PAY-ში უქმდება! 

 

უსაფრთხოება 

მერჩანტის სისტემის იდენტიფიკაცია 

ყოველ მერჩანტს მიენიჭება უნიკალური კოდი და პაროლი. მერჩანტის კოდი და პაროლი 

გამოიყენება მერჩანტის სისტემის (ელექტრონული მაღაზიის) იდენტიფიკაციისათვის PAY 

სისტემაში. ყოველ გადახდის ოპერაციას მოყვება მერჩანტის კოდი, ხოლო პაროლი 

გამოიყენება პარამეტრების საკონტროლო კოდის გამოსათვლელად. 

 

პარამეტრების საკონტროლო კოდის გამოთვლა 

პარამეტრების საკონტროლო კოდი გამოიყენება იმისათვის, რომ ერთის მხრივ PAY 

დარწმუნებული იყოს – მერჩანტისგან წამოსული პარამეტრები გზაში არ შეცვლილა, 

მეორემხრივ მერჩანტი იყოს დარწმუნებული, რომ PAY-დან წამოსული პარამეტრები 

უცვლელად მიუვიდა. საკონტროლო კოდი წარმოადგენს SHA256 ჰეშირების ფუნქციის 

მნიშვნელობას. ფუნქცია გამოითვლება სტრიქონისათვის, რომელიც შედგება პარამეტრების 

მნიშვნელობებისაგან და მერჩანტის პაროლისგან. გამოთვლის წესი ასეთია: 

მერჩანტისგან PAY-ს გადახდების გვერდზე გადასვლისას 

check = SHA256(password +merchant + ordercode + amount + currency + description + clientname +     

customdata  + lng + testmode + ispreauth + itemN_name + itemN_value); 

+ – აღნიშნავს სტრიქონების გაერთიანებას; 

password – აღნიშნავს მერჩანტის პაროლს; 

ispreauth  – გამოიყენება მხოლოდ პრეავტორიზაცის დროს; 

itemN_name და itemN_value იმდენჯერ უნდა განმეორდეს, რამდენი ელემენტიც გაქვთ 

პარამეტრებში. 

 

PAY-ს გადახდების გვერდიდან მერჩანტის გვერდზე დაბრუნებისას 

check = SHA256(status + transactioncode + date + amount + currency + ordercode + paymethod +  

customdata  + testmode + password); 
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+ – აღნიშნავს სტრიქონების გაერთიანებას; 

password – აღნიშნავს მერჩანტის პაროლს; 

 

PAY სისტემიდან შეტყობინების გამოგზავნისას 

check = SHA256(status + transactioncode + amount + currency + ordercode + paymethod +  

[payedamount] + customdata  + testmode + password); 

+ – აღნიშნავს სტრიქონების გაერთიანებას; 

password – აღნიშნავს მერჩანტის პაროლს; 

[payedamount] – ეს ველი ჯდება გამოთვლებში მხოლოდ როცა გადახდა ეხება ტერმინალს 

(ანუ როცა paymethod არის „PAYTERM“) 

 

ამ შეტყობინებაზე პასუხისას 

check = SHA256(resultcode + resultdesc + transactioncode + password); 

+ – აღნიშნავს სტრიქონების გაერთიანებას; 

password – აღნიშნავს მერჩანტის პაროლს; 

 

გადახდის არხები 

თვითმომსახურების ტერმინალით გადახდის არხი 

არხის დასახელება: PAYTERM 

ამ არხით გადახდისას ოპერაცია დაყოფილია ორ ნაწილად:  

1. PAY-ს ვებგვერდზე გადახდის დასრულება; 

2. თვითმომსახურების ტერმინალში თანხის გადახდა.  

მხოლოდ თვითმომსახურების ტერმინალში თანხის გადახდის შემდეგ ითვლება გადახდა 

დასრულებულად. 

თვითმომსახურების გადახდების არხის არჩევისას, მომხმარებლისათვის PAY-ს ვებსაიტზე 

იქმნება გადახდის უნიკალური კოდი. მომხმარებელმა უნდა ჩაიწეროს ან დაიმახსოვროს ეს 

კოდი, შემდეგ დააჭიროს ღილაკს „თანხმობა“. ღილაკზე დაჭერა დაასრულებს გადახდის 

პროცესის პირველ ნაწილს და გადაიყვანს მომხმარებელს მერჩანტის ვებსაიტზე. ამ დროს 

მერჩანტს გადაეცემა სტატუსის პარამეტრი „COMPLETE“, ხოლო გადახდის არხის 

პარამეტრის მნიშვნელობა „PAYTERM“. 

იმის მიუხედავად, რომ მერჩანტს მიუვიდა სტატუსი „COMPLETE“, სინამდვილეში გადახდა 

არ არის დასრულებული, რადგან მომხმარებელს თვითმომსახურების ტერმინალში თანხა 

ჯერ არ შეუტანია. ამის გამო PAY ჯერ აგზავნის მერჩანტთან გადახდის შემდგომ 
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შეტყობინებას (Callback) ტრანსაქციის შესამოწმებლად –შეტყობინებაში პარამეტრი „status“ 

არის „CHECK“. თუ მერჩანტმა დააბრუნა შედეგი რომ ტრანზაქცია არსებობს, ტრანზაქციის 

დამუშავება გრძელდება. ანუ კლიენტი შეძლებს თანხის შეტანას ტერმინალიდან. თუ პასუხი 

უარყოფითია, ტრანზაქცია გაუქმდება. 

როცა მომხმარებელი სრულად დაფარავს გადასახდელ თანხას ტერმინალებიდან, 

მერჩანტთან იგზავნება გადახდის შემდგომი შეტყობინება, რომელის პარამეტრი  „status“ არის 

„COMPLETE“. ამ შეტყობინებას ასევე მოყვება პარამეტრი „payedamount“. „payedamount“ 

პარამეტრი შეიცავს მომხმარებლის მიერ გადახდილი რეალური თანხას. ეს თანხა შეიძლება 

უფრო მეტი იყოს ვიდრე გადასახდელი თანხა, რადგან ტერმინალებში არის ხურდას არ 

აბრუნებს. 

 

პრეავტორიზაცია 

გადახდის ოპერაცია შეიძლება შესრულდეს ე.წ. „პრეავტორიზაციის“ რეჟიმში. 

პრეავტორიზაცია ნიშნავს, რომ თანხა მომხმარებლის ანგარიშზე იბლოკება (იყინება). ამ 

თანხას მომხმარებელი ვერ გამოიყენებს, მაგრამ ეს თანხა არც მერჩანტის საკუთრებაა. 

მერჩანტს შეუძლია დაბლოკილი თანხა განბლოკოს, სრულად ან ნაწილობრივ, ან პირიქით 

ჩამოაჭრას მომხმარებელს სრულად ან ნაწილობრივ. 

უფრო კარგად გასარკვევად წარმოვიდგინოთ მაგალითი: დავუშვათ თქვენ ყიდულობთ  

მაღაზიაში ორ საგანს. ერთი ღირს 5 ლარი მეორე 3 ლარი. თქვენ ჯამში გადაიხადეთ 8 ლარი. 

რადგან მერჩანტს ჩართული აქვს პრეავტორიზაციით გადახდა, ეს 8 ლარი თქვენ ანგარიშზე 

დაიბლოკა. მერჩანტმა გადაამოწმა თავისი საწყობი და აღმოაჩინა, რომ მეორე საგანი, 3 

ლარიანი, არ აქვს. მაშინ მერჩანტი გადახდილი 8 ლარიდან 5 ლარს ჩამოჭრის, ხოლო 3 ლარს 

ბლოკს მოუხსნის.  

 

 

 

 

პრეავტორიზირებულუ(დაბლოკილი) თანხის ავტორიზაცია(ჩამოჭრა) 

ეს არის Pay.ge-s ერთერთი  სერვისი, რომელიც ახდენს პრეაუტორიზირებული თანხის 

ჩამოჭრას. სერვისი არის SOAP CLIENT, მდებარეობს  მისამართზე : 

http://pay.ge:1202/PaygeService.svc?wsdl  

http://pay.ge:1202/PaygeService.svc?wsdl
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სერვისი შედგება 2 ფუნქციისაგან : 

Completion(string merchant, string orderCode, string commplitionCode, string 
description,  int amount, string signature) 

 

ეს ფუნქცია იძლევა PAY-ს მერჩანტებისათვის დაბლოკილი თანხის ნაწილობრივ ან 

მთლიანად ავტორიზაციის (Completion) საშუალებას. თანხის ავტორიზაცია შესაძელებელია 

1 თვის განმავლობაში თანხის დაბლოკვიდან მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს დაბლოკილი 

თანხისა. თუ 1 თვის შემდეგ დაბლოკილი თანხა არ იქნბე ავტორიზირებული მაშინ ეს თანხა 

სრულად დაუბრუნდება ბარათის მფლობელს: 

 

გადმოსცემი პარამეტრები 

პარამეტრები აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 
Merchant კი 50 მერჩანტის უნიკალური კოდი.  კოდს ანიჭებს PAY 

ყოველ მერჩანტს. 
commplitionCode კი 50 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. 
Refundcode კი 50 თანხის დაბრუნების ტრანზაქციის იდენტიფიკატორი 
Description კი 100 თანხის დაბრუნების დანიშნულება 
Amount კი int თანხა თეთრში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს და 50 

თეთრს, 
Signature კი 64 არის დაშიფრული ინფორმაცია, რომლითაც მოხდება 

მერჩანტისგან წამოსული ინფორმაციის სისწორის 

შემოწმება. პარამეტრის მნიშვნეობის გამოთვლა ხდება 

შემდეგნაირად: 
SHA256(merchant + ordercode + commplitionCode 
+ description + amount +  key);  

შენიშვნა: key არის პაროლი, რომელიც ცნობილია მხოლოდ მერჩანტისათვის და PAY-თვის 

Completion ფუნქცია აბრუნებს ობიექტს CompletionStatus, რომელიც შეიცავს შემდეგ 

ველებს : 

 

დაბრუნებული პარამეტრები 

ველები მაქს. სიგრძე აღწერა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CompletionStatusCode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  0 – წარმატებით დასრულდა; 

-1 – პარამეტრების ვალიდაციის შეცდომა 

(signature არ ემთხვევა); 

-2 – ვერ მოიძებნა orderCode-ის შესაბამისი 

გადახდის ტრანზაქცია; 

- 3 –  მერჩანტს არ აქვს Completion-ის უფლება; 

- 4 –  orderCode-ის შესაბამისი ტრანზაქციისთვის 

თანხის ავტორიზაცია (Completion) არ 

ხორციელდება; 

-5 – orderCode-ის შესაბამისი ტრანზაქცია ჯერ არ 

დასრულებულა. თანხის ავტორიზაცია 

(Completion) შეუძლებელია; 

-6 – ამ ოდენობის თანხის ავტორიზაცია 

შეუძლებელია; 

- 7 – ამ ტრანზაქციაზე თანხის ავტორიზაცია 
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(Completion)  ოპერაცია უკვე მიმდინარეობს. 

გთხოვთ დაელოდოთ დასრულებას;  

-8 –  commplitionCode კოდის გამეორება თუ თანხა 

დაბრუნდა  0 -ისგან განსხვავბული ესეიგი ეს 

ტრანზაქცია წარმატებით დასრულდა, თუ 0 -ია 

წარუმატებელია;  

-11 – მერჩანტი ვერ მოიძებნა; 

-12 – ამ მარჩანტზე შესაბამისი IP -ით შემოსვლა 

შეუძლებელია; 

-100 – სისტემური შეცდომა; 
Amount    int ავტორიზირებული თანხა თეთრში. მაგალითად, 

150 ნიშნავს 1 ლარს და 50 თეთრს, 
TranCode 20 

 

შესრულებული თანხის დაბრუნების ტრანზაქციის 

კოდი; 

 

 
GetCompletionInfo(string merchant, string orderCode, string signature) 

 

გადმოსცემი პარამეტრები 

პარამეტრები აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 
merchant კი 50 მერჩანტის უნიკალური კოდი.  კოდს ანიჭებს PAY 

ყოველ მერჩანტს. 
orderCode კი 50 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. 
signature კი 64 არის დაშიფრული ინფორმაცია, რომლითაც მოხდება 

მერჩანტისგან წამოსული ინფორმაციის სისწორის 

შემოწმება. პარამეტრის მნიშვნეობის გამოთვლა ხდება 

შემდეგნაირად: 
SHA256(merchant + ordercode + key);  

 

შენიშვნა: key არის პაროლი, რომლიც ცნობილია მხოლოდ მერჩანტისათვის და PAY-თვის 

 

უკან დაგირუნდებათ CompletionInfo ობიექტი რომელიც შეიცავს შემდეგ ველებს: 
 

 

დაბრუნებული პარამეტრები 

ველები მაქს. სიგრძე აღწერა 
 

 

 

 
CommplitionInfoStatusCode 
 

 

 

 

 

 

4 

  0 – წამატებით დასრულდა; 

-1 – ვერ გაიარა ვალიდაცია პარამეტრებმა 

(Signature არასწორია); 

-2 – მარჩანტზე ვარ მოიძებნა გადახდის 

ტრანზაქცია შესაბამისი მოცაცემებით; 

- 3 – მოცემულ მერჩანტს არ აქ commplitionCode-

ის უფლება; 

-11 – მერჩანტი ვერ მოიძებნა; 

-12 – ამ მარჩანტზე შესაბამისი IP -ით შემოსვლა 

შეუძლებელია; 

-100 – სისტემური შეცდომა; 
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OperationStatus 

 

4  

0 – ოპერაცია დაიწყო, 

5 – ოპერაცია მიმდინარეობს, 

10 – ოპერაცია დასრულდა წარმატებით, 

-100 – ოპერაცია დასრულდა წარუმატებლად, 
TranCode 

 
20 ბანკისგან დაგენერირებული ტრანზაქციის კოდი; 

ComplitionCode 

 
20 მერჩანტის უნიკალური კოდი Completion -ზე (ეს 

არის მერჩანტის მიერ Completion - ის დროს 

გადმოცემული უნიკალური იდენტიფიკატორი ); 
Amount 
 

int ავტორიზირებული თანხა თეთრში. მაგალითად, 

150 ნიშნავს 1 ლარს და 50 თეთრს; 

 

 

 

 

 

Refund (თანხის უკან დაბრუნების სერვისი) 

ეს არის Pay.ge-s ერთერთი  სერვისი,  რომელიც ახდენს გადახდილი თანხის ნაწილობრივ ან 

მთლიანად უკან დაბრუნების საშუალებას. სერვისი არის SOAP CLIENT, მდებარეობს  

მისამართზე : 

http://pay.ge:1202/PaygeService.svc?wsdl  

სერვისი შედგება 3 ფუნქციისაგან : 

Refund (string merchant, string orderCode, string refundCode, string 

description, decimal amount, string signature) 

 

ეს ფუნქცია იძლევა PAY-ს მერჩანტებისათვის გადახდილი თანხის ნაწილობრივ ან 

მთლიანად უკან დაბრუნების საშუალებას. თანხის დაბრუნების ოპერაციის შესრულება 

შეიძლება რამოდენიმეჯერ, სანამ ყველა შესრულებული ოპერაციის ჯამური თანხა ნაკლებია 

ან ტოლი გადახდილი თანხისა.  

 

 

 

გადმოსცემი პარამეტრები 

პარამეტრები აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 
merchant კი 50 მერჩანტის უნიკალური კოდი.  კოდს ანიჭებს PAY 

ყოველ მერჩანტს. 
orderCode კი 50 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. 
refundcode კი 50 თანხის დაბრუნების ტრანზაქციის იდენტიფიკატორი 

http://pay.ge:1202/PaygeService.svc?wsdl
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amount კი int თანხა თეთრში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს და 50 

თეთრს, 
description კი 100 თანხის დაბრუნების დანიშნულება 
signature კი 64 არის დაშიფრული ინფორმაცია, რომლითაც მოხდება 

მერჩანტისგან წამოსული ინფორმაციის სისწორის 

შემოწმება. პარამეტრის მნიშვნეობის გამოთვლა ხდება 

შემდეგნაირად: 
SHA256(merchant + ordercode + refundCode + 
description + amount +  key);  

 

 

შენიშვნა: key არის პაროლი, რომელიც ცნობილია მხოლოდ მერჩანტისათვის და PAY-თვის 

Refund ფუნქცია აბრუნებს ობიექტს RefundInfo, რომელიც შეიცავს შემდეგ ველებს : 

 

 

დაბრუნებული პარამეტრები 

ველები მაქს. სიგრძე აღწერა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RefundStatusCode   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  0 – წამატებით დასრულდა; 

-1 – პარამეტრების ვალიდაციის შეცდომა (signature 

არასწორია); 

-2 – ვერ მოიძებნა orderCode-ის შესაბამისი 

გადახდის ტრანზაქცია; 

- 3 –  მერჩანტს არ აქვს Refund-ის უფლება; 

- 4 –  orderCode-ის შესაბამისი ტრანზაქციისთვის 

თანხის დაბრუნება (Refund) არ ხორციელდება; 

-5 – orderCode-ის შესაბამისი ტრანზაქცია ჯერ არ 

დასრულებულა. თანხის დაბრუნება (Refund) 

შეუძლებელია; 

-6 – ამ ოდენობის თანხის დაბრუნება შეუძლებელია; 

- 7 – ამ ტრანზაქციაზე თანხის დაბრუნების ოპერაცია  

(Refund) უკვე მიმდინარეობს. გთხოვთ დაელოდოთ 

დასრულებას; 

-8 –  refundCode კოდის გამეორება თუ თანხა 

დაბრუნდა  0 -ისგან განსხვავბული ესეიგი ეს 

ტრანზაქცია წარმატებით დასრულდა, თუ 0 -ია 

წარუმატებელია;  

-9 – გადახდა განხორციელებულია რეალურ 

მდგომარეობაში ხოლო, Refund - ი სატესტო 

მდგომარეობაშია; 

-10 – გადახდა განხორციელებულია სატესტო 

მდგომარეობაში ხოლო, Refund - ი რეალურ 

მდგომარეობაშია; 

-100 – სისტემური შეცდომა; 
Amount    int დაბრუნებული თანხა თეთრში. მაგალითად, 150 

ნიშნავს 1 ლარს და 50 თეთრს, 
TranCode 20 

 

შესრულებული თანხის დაბრუნების ტრანზაქციის 

კოდი; 
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GetOrderInformation(string merchant, string orderCode, string signature) 

 

 

ამ ფუნქციით შეგიძლიათ ამოკრიფოთ ინფორმაცია გადახდის ტრანზაქციაზე 

 

 

 

გადმოსცემი პარამეტრები 

პარამეტრები აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 
merchant კი 50 მერჩანტის უნიკალური კოდი.  კოდს ანიჭებს PAY 

ყოველ მერჩანტს. 
orderCode კი 50 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. 
signature კი 64 არის დაშიფრული ინფორმაცია, რომლითაც მოხდება 

მერჩანტისგან წამოსული ინფორმაციის სისწორის 

შემოწმება. პარამეტრის მნიშვნეობის გამოთვლა ხდება 

შემდეგნაირად: 

SHA256 (merchant + orderCode + key);  

 

შენიშვნა: key არის პაროლი, რომლიც ცნობილია მხოლოდ მერჩანტისათვის და PAY-თვის 

 

 

 

ფუნქცია აბრუნებს OrderInfo ობიექტს. ობიექტი შეიცავს ველებს: 

 

 

დაბრუნებული პარამეტრები 

ველები მაქს. სიგრძე აღწერა 
 

 
OrderInfoStatusCode 

 

 

 

4 

  0 – წამატებით დასრულდა; 

-1 – პარამეტრების ვალიდაციის შეცდომა 

(signature არასწორია); 

-2 – ვერ მოიძებნა orderCode-ის შესაბამისი 

გადახდის ტრანზაქცია; 

-100 – სისტემური შეცდომა; 
OperationStatus 4 0 – ოპერაცია დაიწყო 

5 – ოპერაცია მიმდინარეობს 

10 – ოპერაცია დასრულდა წარმატებით 

-100 – ოპერაცია გაუქმებულია 
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GetRefundInformation(string merchant, string orderCode, string signature) 

 

გადმოსცემი პარამეტრები 

პარამეტრები აუც. მაქს. სიგრძე აღწერა 
merchant კი 50 მერჩანტის უნიკალური კოდი.  კოდს ანიჭებს PAY 

ყოველ მერჩანტს. 
orderCode კი 50 მერჩანტის ტრანზაქციის უნიკალური კოდი. 
signature კი 64 არის დაშიფრული ინფორმაცია, რომლითაც მოხდება 

მერჩანტისგან წამოსული ინფორმაციის სისწორის 

შემოწმება. პარამეტრის მნიშვნეობის გამოთვლა ხდება 

შემდეგნაირად: 
SHA256(merchant + ordercode + key);  

 

შენიშვნა: key არის პაროლი, რომლიც ცნობილია მხოლოდ მერჩანტისათვის და PAY-თვის 

 

 

უკან დაგირუნდებათ RefundInfo ობიექტი რომელიც შეიცავს შემდეგ ველებს: 

 

დაბრუნებული პარამეტრები 

ველები მაქს. სიგრძე აღწერა 
 

 

 
OrderInfoStatusCode 

 

 

 

 

4 

  0 – წამატებით დასრულდა; 

-1 – ვარ გაიარა ვალიდაცია პარამეტრებმა 

(Signature არასწორია); 

-2 – მარჩანტზე ვარ მოიძებნა გადახდის 

ტრანზაქცია შესაბამისი მოცაცემებით; 

- 3 – მოცემულ მერჩანტს არ აქ Refnud -ის უფლება; 

-100 – სისტემური შეცდომა; 
TransactionAmount int  თანხა თეთრში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს 

და 50 თეთრს 
SumRefundedAmount int თანხა თეთრში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს 

და 50 თეთრს 
RefundOperation მასივი არის ობიექტი რომელსაც მოაქვს დაბრუნებული 

თანხის ტრანზაქციები 

 

 

RefundOperation ობიექტი შეიცავს შემდეგ ველებს: 

 

ველები მაქს. სიგრძე აღწერა 
RefundStatus  4 0 – ოპერაცია დაიწყო, 

5 – ოპერაცია მიმდინარეობს, 

10 – ოპერაცია დასრულდა წარმატებით, 

-100 – ოპერაცია დასრულდა წარუმატებლად, 
Amount int თანხა თეთრში. მაგალითად, 150 ნიშნავს 1 ლარს 

და 50 თეთრს 
Description 200 

 

თანხის დაბრუნების დანიშნულება; 

TranCode 20 ბანკისგან დაგენერირებული ტრანზაქციის კოდი; 
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RefundCode 50 მერჩანტის უნიკალური კოდი Refund-ზე (ეს არის 

მერჩანტის მიერ Refund - ის დროს გადმოცემული 

უნიკალური იდენტიფიკატორი ); 

 

 

 


