راهنمای وب سرویس ارسال Rest

ارسال پیامک:
ساختار URL:
https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/SendSMS
متد  Post,Get؛ این متد برای ارسال پیامک به حداکثر  100گیرنده در هر بار فراخوانی استفاده می شود.
پارامتر های ورودی
نام پارامتر

توضیحات

UserName

نوع پارامتر
اجباری
String

نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه

PassWord

String

اجباری

کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

To

String

اجباری

شماره گیرنده،جهت ارسال بیش از یک شماره می توانید با کاراکتر « »,جدا نمایید.

From

String

اجباری

شماره اختصاصی فرستنده

Text

String

اجباری

متن پیامک

IsFlash

Bool

اختیاری تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر

نام پارامتر

نوع پارامتر

Value

String

RetStatus

Int

StrRetStatus

String

مقدار بازگشتی
توضیحات

نمونه بازگشتی

اگر ارسال موفق باشد در این پارامتر  RecIDها قرار داده می شود و برای
ارسال به بیش از یک گیرنده با کاراکتر « »,جدا می شود و اگر ارسال
ناموفق باشد مقدار  11برگشت داده می شود.

یک عدد recId :ارسال
 :0نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
 :1درخواست با موفقیت انجام شد.
 :2اعتبار کافی نمی باشد.

{
“Value”: “recID,…”,
“RetStatus”: 1,
”“StrRetStatus”: “Ok
}

 :3محدودیت در ارسال روزانه
 :4محدودیت در حجم ارسال
 :5شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
 :6سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
 :7متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
اگر ارسال موفق باشد مقدار  1دریافت می کنید.
اگر ارسال موفق باشد مقدار  OKدریافت می کنید.

دریافت وضعیت ارسال:
ساختار URL:
https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetDeliveries2
متد  Post,Get؛ این متد برای دریافت وضعیت پیامک ارسال شده استفاده می شود.
پارامتر های ورودی
نام پارامتر

توضیحات

UserName

نوع پارامتر
اجباری
String

نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه

PassWord

String

اجباری

کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

recID

long

اجباری

کد  recIDکه در هنگام ارسال پیامک دریافت کرده اید.

نام پارامتر

نوع پارامتر

Value

String

مقدار بازگشتی
توضیحات

 :0ارسال شده به مخابرات
 :1رسیده به گوشی
 :2نرسیده به گوشی
 :3خطای مخابراتی
 :5خطای نامشخص
 :8رسیده به مخابرات
 :16نرسیده به مخابرات
 :35لیست سیاه

نمونه بازگشتی

{
“Value”: “Status”,
“RetStatus”: 1,
”“StrRetStatus”: “Ok
}

 :100نامشخص
 :200ارسال شده
 :300فیلتر شده
 :400در لیست ارسال
 :500عدم پذیرش اگر وضعیت از سمت اپراتور مشخص
نشده باشد وضعیت  1-دریافت می کنید.
RetStatus

Int

StrRetStatus

String

اگر وضعیت درخواست موفق باشد مقدار  1دریافت می کنید.
اگر وضعیت درخواست موفق باشد مقدار  OKدریافت می کنید.

دریافت لیست پیامک ها:
ساختار URL:
https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetMessages
متد  Post,Get؛ این متد برای دریافت لیست پیامک های ارسال و یا دریافتی استفاده می شود.
پارامتر های ورودی
نام پارامتر

توضیحات

UserName

نوع پارامتر
اجباری
String

نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه

PassWord

String

اجباری

کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

Location

int

اجباری

From

String

اختیاری

شماره فرستنده (مثال  ،)10001234در صورت خالی گذاشتن این پارامتر ،پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.

Index

String

اجباری

اندیﺲ مربوط به ردیﻒ پیام ها می باشد ،پیشنهاد می گردد این مقدار را  0در نﻈر بگیرید

Count

Bool

اجباری

تعداد را می توانید تنﻈیم نمایید .در هربارفراخوانی حداکثر  100رکورد مجاز می باشد.

اجباری مشخص کننده نوع پیامک است ،اگر  1باشد پیامک های دریافتی ،اگر  2باشد پیامک های ارسالی را مشخص
می کند و اگر  1-تنﻈیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.

نام پارامتر

نوع پارامتر

Value

String

RetStatus

Int

StrRetStatus

String

مقدار بازگشتی
توضیحات
اگر درخواست موفق باشد مقدار  OKدریافت می کنید و اگر
ناموفق باشد  nullبرگشت داده خواهد شد.
اگر درخواست موفق باشد مقدار  1دریافت می کنید.

اگر درخواست موفق باشد مقدار  Okدریافت می کنید.

نمونه بازگشتی
{
{ "MyBase":
"Value": "Ok",
"RetStatus": 1,
""StrRetStatus": "Ok
},
[ "Data":
{
"MsgID": 45163…,
"Body": "Test…",
"SendDate": "2017-0605T15:42:58.68",
"Sender": "10002…",
"Receiver": "912…",
"FirstLocation": 2,
"CurrentLocation": 2,
"Parts": 1,
"RecCount": 1,
"RecFailed": 0,
"RecSuccess": 0,
"IsUnicode": true
}
]
}

دریافت موجودی پیامک:
ساختار URL:
https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetCredit
متد  Post,Get؛ این متد برای دریافت موجودی پیامک استفاده می شود.
پارامتر های ورودی
نام پارامتر
UserName

نوع پارامتر
اجباری
String

نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه

PassWord

اجباری

کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

String

توضیحات

نام پارامتر

نوع پارامتر

Value

String

RetStatus

Int

StrRetStatus

String

مقدار بازگشتی
توضیحات

نمونه بازگشتی

اگر اﻃالعات صحیﺢ باشد مقدار موجودی را دریافت خواهید
کرد.در ﻏیر اینصورت مقدار  Nullدریافت می کنید.
اگر درخواست موفق باشد مقدار  1دریافت می کنید.

{
"Value": "Status",
"RetStatus": 1,
""StrRetStatus": "Ok
}

اگر درخواست موفق باشد مقدار  Okدریافت می کنید.

دریافت تعرفه پایه:
ساختار URL:
https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetBasePrice
متد  Post,Get؛ این متد برای دریافت تعرفه پایه استفاده می شود.
پارامتر های ورودی
نام پارامتر

توضیحات

UserName

نوع پارامتر
اجباری
String

نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه

PassWord

String

اجباری

کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

نام پارامتر

نوع پارامتر

Value

String

RetStatus

Int

StrRetStatus

String

مقدار بازگشتی
توضیحات

نمونه بازگشتی

اگر اﻃالعات صحیﺢ باشد مقدار موجودی را دریافت خواهید
کرد.در ﻏیر اینصورت مقدار  Nullدریافت می کنید.
اگر درخواست موفق باشد مقدار  1دریافت می کنید.

{
"Value": "Status",
"RetStatus": 1,
""StrRetStatus": "Ok
}

اگر درخواست موفق باشد مقدار  Okدریافت می کنید.

دریافت لیست شماره اختصاصی:
ساختار URL:
https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetUserNumbers
متد  Post,Get؛ این متد برای دریافت لیست شماره اختصاصی استفاده می شود.
پارامتر های ورودی
نام پارامتر
UserName

نوع پارامتر
اجباری
String

نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه

PassWord

اجباری

کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

String

توضیحات

نام پارامتر

نوع پارامتر

Value

String

RetStatus

Int

StrRetStatus

String

مقدار بازگشتی
توضیحات
اگر اﻃالعات صحیﺢ باشد  OKرا دریافت خواهید کرد.در ﻏیر
اینصورت مقدار  Nullدریافت می کنید.
اگر درخواست موفق باشد مقدار  1دریافت می کنید.

اگر درخواست موفق باشد مقدار  Okدریافت می کنید.

نمونه بازگشتی
{
{ "MyBase":
"Value": "Ok",
"RetStatus": 1,
""StrRetStatus": "Ok
},
[ "Data":
{
""Number": "1000912.....
},
]
}

