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فهرست مطالب ارائه شده در اين راهنما:





نگاه كلي
مقدمه
شروع به كار
 oگام اول  -ايجاد يك حساب كاربري در سيستمهاي ارتباطي مگفا
گام دوم  -شروع ثبت اطلاعات كاربران حقوقي و حقيقي
o



متدها و پارامترها
o
o
o
o






نكات مهم در هنگام كار با متدها
جدول توضيح نوع فعاليتها
جدول توضيح موارد خطا
ارتباط با ما

 -1-1متد registerLegalPersonNumber
 -1-2متد registerNaturalPersonNumber
 -1-3متد deleteNumberInfo
 -1-4متد getNumberInfo
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نگاه كلي
مستند حاضر براي آشنايي شما با نحوه ثبت اطلاعات كاربري خود و مشششتريان تحششت پوشششش حسششاب شششما طراحششي شششده اسششت .كليششه
مسئوليتهاي قانوني و حقوقي هر شماره مطابق با اطلاعات تكميل شده در اين بخش ميباشد .بديهي است تكميل اين مرحلششه پيششش از
شروع به فعاليت در حوزه پيامك ،براي همه مشتركين الزامي است.



مقدمه
براي سهولت كار كاربران ،تكميل اين فرآيند از طريق وبسايت )براي حسابهاي تششك شششماره( و يششا بششا اسششتفاده از متششدهاي اسششتاندارد

) Webserviceبراي نمايندگي هاي فروش خدمات و يا مشتركين داراي شماره هاي متعدد( بر روي پورت  80امكان پذير مششي
باشد.
توجه :لطفا قبل از تماس با واحد پشتيباني حتما اين مستند را به صورت كامل مطالعه بفرماييد.



شروع به كار
براي انجام فرآيند ثبت اطلاعات كاربري ،شما بايد داراي حساب كاربري در سايت مگفششا و حششداقل يششك مسششير ارتبششاطي مشششخص)مثششل
اينترنت( بين نرم افزار طراحي شده خود و سرور پيام دهي مگفا داشته باشيد .در صورتيكه هم اكنون از مشتركين مگفا محسوب مي شويد
به گام دوم برويد.

گام اول – ايجاد يك حساب كاربري در سيستمهاي ارتباطي مگفا

در صورتيكه شما در حال حاضر داراي يك حساب كاربري در شركت مگفا هستيد لطفا از اين مرحله اعبور كرده و به گام دوم برويد.
در صورتيكه شما در حال حاضر فاقد حساب كاربري هستيد ،مي توانيد براي گشايش حساب از طريق وب سايت سيستمهاي پيششامدهي بششا
واحد فروش سيستمهاي ارتباطي تماس حاصل فرماييد و از شرايط و مدارك لزم براي افتتاح حساب كاربري اطلع حاصل نماييد )آدرس
ايميل ،شماره تلفن هاي تماس و فكس واحد فروش سيستمهاي ارتباطي مگفا در قسمت "تماس با ما" درج شده است(.
http://messaging.magfa.com
پس از فعال شدن حساب كاربري ،شما يك نام كاربري) ،(Usernameكلمه اعبور) (Passwordو نام دامنه) (Domainو يك يا چند
شماره اختصاصي) (xxxx3000خواهيد داشت.
هم اكنون با دراختيار داشتن اطلاعات ذكر شده شما مي توانيد به صفحه اختصاصي خود در سايت سيسششتمهاي پيششامدهي مگفششا بششا آدرس
فوق وارد شويد).(Login

گام دوم -ثبت اطلاعات كاربران حقوقي و حقيقي
حال شما با داشتن اطلاعات حساب كاربري،
براي ثبت اطلاعات شماره هاي حساب خود از طريق SOAPكافيست كه متد مناسب را انتخاب و پارامترهاي مخصوص به آن متششد را
تنظيم نموده ،سپس آن را از طريق نرم افزار خود به آدرس زير فراخواني كنيد:
http://sms.magfa.com/whois-webservice/services/WhoisService?wsdl
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متدها و پارامترها
-1.1

متد  : registerLegalPersonNumberبراي ثبت شماره براي شخص حقوقي بايد از اين متد اسششتفاده نمششود.
پارامترهاي مربوط به اين متد در جدول ذيلآورده شدهاند .مقدار بازگشتي اين متد در صورت صحت موارد ثبت شده ،اعدد  0و در غيششر ايششن
صورت كد خطاي مربوطه مي باشد كه در جدول انتهاي اين مستند قابل دسترسي است.

نام متد
ورودي

registerLegalPersonNumber

نام پارامترها

نوع پارامترها

اجباري/اختياري

توضيح

username

String

اجباري

نام كاربري

password

String

اجباري

كلمه اعبور

domain

String

اجباري

دامنه

number

String

اجباري

شماره 3000

companyName

String

اجباري

نام شركت/سازمان/ارگان

companyRegistrationNumber

String

اجباري

كد ثبتي )ثبت شركت(

companyId

String

اجباري

شناسه ملي شركت

companyCode

String

اجباري

كد اقتصادي شركت

companyType

Integer

اجباري

اعدد  ۱براي دولتي و اعدد  ۲براي خصوصي

companyAddress

String

اجباري

آدرس شركت/سازمان/ارگان

companyPostalCode

String

اجباري

كدپستي شركت

companyTel

String

اجباري

تلفن ثابت شركت

companyMobile

String

اجباري

تلفن همراه )الزاما همراه اول( نماينده شركت

companyEmail

String

اجباري

آدرس پستي الكترونيكي )ايميل(

companyCEOFName

String

اجباري

نام مدير اعامل شركت

companyCEOLName

String

اجباري

نام خانوادگي مدير اعامل شركت

companyCEONationalId

String

اجباري

كدملي مدير اعامل شركت

contractStartTime

Long

اجباري

تاريخ شروع قرارداد مشترك )به فرمت

)Timestamp

contractExpireTime

Long

اجباري

تاريخ اتمام قرارداد مشترك )به فرمت

)Timestamp

authorized

Boolean

اجباري

توضيح ۱

activityType

Integer

اجباري

مقداردهي با توجه به جدول توضيح فعاليتها

اختياري

توضيحات بيشتر

String
description
توضيح  :۱در صورتيکه مدارك احراز هويت استفاده كننده نهايي) (end userاز شماره ااعلمي ،در اختيار شركت طرف قرارداد با مگفا قرار دارد ،مقششدار  ۱و
در غيراينصورت مقدار  0در متغير  authorizedقرار داده شود.
خروجي
نوع پارامتر

توضيح

Integer

اعدد  0به معني انجام درست ثبت و يا كد خطا
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-1.2متد  :registerNaturalPersonNumberبراي ثبت شماره براي شخص حقيقي بايششد از ايششن متششد اسششتفاده نمششود .مقششدار
بازگشتي اين متد در صورت صحت موارد ثبت شده ،اعدد  0و در غير اين صورت كد خطاي مربوطه مي باشد كه در جدول انتهاي اين مستند
قابل دسترسي است.
نام متد
ورودي

registerNaturalPersonNumber

نام پارامترها

نوع پارامترها

اجباري/اختياري

توضيح

username

String

اجباري

نام كاربري

password

String

اجباري

كلمه اعبور

domain

String

اجباري

دامنه)درهنگام ايجاد حساب در اختيار كاربر قرار داده مي شود(

number

String

اجباري

شماره ۳000

firstName

String

اجباري

نام شخص حقيقي

lastName

String

اجباري

نام خانوادگي شخص حقيقي

gender

Integer

اجباري

جنسيت۱ :براي زن و  ۲براي مرد

nationalId

String

اجباري

كدملي شخص حقيقي

address

String

اجباري

آدرس پستي محل سكونت

postalCode

String

اجباري

كدپستي محل سكونت

tel

String

اجباري

تلفن ثابت تماس

mobile

String

اجباري

تلفن همراه )الزاما همراه اول( شخص حقيقي

email

String

اجباري

صندوق پستي الكترونيكي )ايميل( فعال

contractStartTime

Long

اجباري

تاريخ شروع قرارداد مشترك )به فرمت

)Timestamp

contractExpireTime

Long

اجباري

تاريخ شروع قرارداد مشترك )به فرمت

)Timestamp

authorized

Boolean

اجباري

توضيح ۱

activityType

Integer

اجباري

مقداردهي با توجه به جدول توضيح فعاليتها

description

String

اختياري

توضيحات

توضيح  :۱در صورتيکه مدارك احراز هويت استفاده كننده نهايي) (end userاز شماره ااعلمي ،در اختيار شركت طرف قرارداد با مگفا قرار دارد ،مقدار ۱
و در غيراينصورت مقدار  0در متغير  authorizedقرار داده شود.
خروجي
نوع پارامتر

توضيح

Integer

اعدد  0به معني انجام درست ثبت و يا كد خطا
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متد  :deleteNumberInfoاين متد براي حذف اطلاعات وارد شده بششراي يششك شششماره بششه منظششور اصششلح مجششدد آن

ميباشد.
نام متد
ورودي

deleteNumberInfo

نام پارامترها

نوع پارامترها

اجباري/اختياري

توضيح

username

String

اجباري

نام كاربري

password

String

اجباري

كلمه اعبور

domain

String

اجباري

دامنه

number
خروجي

String

اجباري

شماره ۳000

نوع پارامترها

توضيح

Integer

اعدد  0به معني انجام درست اعمليات حذف و يا كد خطا

-1.4

متد  :getNumberInfoاين متد اطلاعات ثبت شده براي يك شماره را به صورت يك  Objectباز مي گرداند.

نام متد

getNumberInfo

ورودي
نام پارامترها

نوع پارامترها

اجباري/اختياري

توضيح

username

String

اجباري

نام كاربري

password

String

اجباري

كلمه اعبور

domain

String

اجباري

دامنه

number
خروجي

String

اجباري

شماره ۳0000

نوع پارامترها

توضيح

NumberInfoResp Object

اين  Objectشامل دو فيلد ) Status(intو ) Info(stringمي باشد

توجه :در صورتي كه اطلاعات به درستي وارد شده باشد ،پاسخ متغير  Statusبرابر با  0و مقدار متغير  Infoبرابر با اطلاعات ثبت شششده
شماره در قالب JSONخواهد بود ،در غير اين صورت مقدار  Statusبرابر با كدخطا و متغير  Infoخالي) (nullمي باشد.
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نكات مهم در هنگام كار با متدها











مقدار دهي نامها و آدرس ها حتما بايد به زبان فارسي باشد ،در غير اينصورت كد خطا بازگردانده خواهد شد.
تاريخها تنها به فرمت  Timestampمورد پذيرش است.
ترتيب پارامترها داراي اهميت است و جابجايي مجاز نميباشد.
كليه مسئوليتهاي قانوني و حقوقي هر شماره مطابق با اطلاعات تكميل شده در اين بخش ميباشد .بديهي است تكميششل ايششن
مرحله پيش از شروع به فعاليت در حوزه پيامك ،براي همه مشتركين الزامي است.پارامترهاي اجباري حتما بايد به اعنوان ورودي
به متد ارسال شوند و در صورت خالي گذاشتن آنها پيغام خطا داده ميشود.
فرستادن پارامترهاي اختياري به متد اجباري نيست و ميتواند انجام نشود ،اما در صورتي كششه كششاربر قصششد فرسششتادن پششارامتري
اختياري را داشته باشد ،لزم است پارامترهاي اختياري بالتر آن را نيز همانطور كه در جدول آمده است در درخواست قرارداده و
ارسال نمايد ولو اينكه كاربر نياز به فرستادن آن پارامترها را نداشته باشد ميتواند آرايهاي با طول صفر و يا  nullارسال كند.
شماره موبايل كه بايد به طور مثال يكي از روشهاي زير در متد تعريف شود:
98912XXXXXXX

0912XXXXXXX

912XXXXXXX

شماره فرستنده در هنگام ارسال مي تواند به يكي از روشهاي زير در متد تعريف شود:
983000XXXX

3000XXXX


جدول توضيح نوع فعاليتها
نوع فعاليت

كد فعاليت
1

بانك و موسسات مالي

2

موسسات خدماتي

3

موسسات توليدي

4

خدمات بيمه

5

رسانه و خبرگزاري

6

تبليغات

7

فناوري اطلاعات

9

ساير
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جدول توضيح موارد خطا
نكته :مقدار پاسخ  0به معني درست بودن درخواست مي باشد در غير اينصورت:
توضيح كدهاي خطا

Error Codes Description

نام كاربری و يا كلمه اعبور نامعتبر است )بررسي مجدد نام كاربري و كلمه اعبور(

ERR_AUTHENTICATION_FAILED

حساب غير فعال ميباشد )تماس با واحد فروش سيستمهاي ارتباطي(

ERR_ACCOUNT_INACTIVE

حساب منقضي شده است )تماس با واحد فروش سيستمهاي ارتباطي(

ERR_ACCOUNT_EXPIRED

حساب يافت نشد
حساب نامعتبر است
حساب مادر)اصلي( غيرفعال يا منقضي شده است
اطلاعات كافي از حساب موجود نمي باشد
سرويس نامعتبر است
دامنه شماره نامعتبر است
شماره  ۳000نامعتبر است
نام نامعتبر است
نام نامعتبر است
نام خانوادگي نامعتبر است
آدرس ايميل نامعتبر است
شماره تلفن ثابت نامعتبر است
شماره تلفن همراه نامعتبر است
نشانی نامعتبر است
كد پستي نامعتبر است
كد ملي نامعتبر است
تاريخ آغاز قرارداد نامعتبر است
تاريخ پايان قرارداد نامعتبر است
جنسيت نامعتبر است
نام شركت نامعتبر است
شماره ثبت شركت نامعتبر است
شناسه ملي شركت نامعتبر است
كد اقتصادي شركت نامعتبر است
نوع شركت نامعتبر است
اطلاعات اين شماره قبل ثبت شده است
اطلاعات ثبت شدهاي براي اين شماره وجود ندارد
نوع فعاليت شماره نامعتبر است
خطاي داخلي

ERR_ACCOUNT_NOT_FOUND



ERR_ACCOUNT_INVALID
ERR_ACCOUNT_PARENT_INACTIVE_OR_EXPIRED
ERR_ACCOUNT_INSUFFICIENT_DATA
ERR_SERVICE_INVALID
ERR_NUMBER_RANGE_INVALID
ERR_SENDER_INVALID
ERR_NAME_INVALID
ERR_FIRST_NAME_INVALID
ERR_LAST_NAME_INVALID
ERR_EMAIL_INVALID
ERR_TEL_INVALID
ERR_MOBILE_INVALID
ERR_ADDRESS_INVALID
ERR_POSTAL_CODE_INVALID
ERR_NATIONAL_ID_INVALID
ERR_CONTRACT_START_TIME_INVALID
ERR_CONTRACT_EXPIRE_TIME_INVALID
ERR_GENDER_INVALID
ERR_COMPANY_NAME_INVALID
ERR_COMPANY_REGNUMBER_INVALID
ERR_COMPANY_ID_INVALID
ERR_COMPANY_CODE_INVALID
ERR_COMPANY_TYPE_INVALID
ERR_NUMBER_INFO_EXISTS
ERR_NUMBER_INFO_NOT_EXISTS
ERR_NUMBER_ACTIVITY_TYPE_INVALID
ERR_INTERNAL_ERROR

كد خطا
Error
Code
-1001
-1002
-1003
-1004
-1005
-1006
-1007
-1201
-1301
-1302
-7001
-7002
-7003
-7004
-7005
-7006
-7007
-7008
-7009
-7010
-7011
-7012
-7101
-7102
-7103
-7104
-7105
-7201
-7202
-7203
-9001

ارتباط با ما

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر  ،مي توانيد با واحد پشتيبانی سيستمهاي ارتباطي تماس حاصل فرماييد:
تلفن هاي واحد پشتيباني 88506089 - 885۱0887 :
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فکس 885۱09۱0-۱4 :داخلی ۱077
نشانی :تهران ،خيابان شهيد بهشتی ،شماره  ،65طبقه پنجم ،واحد سيستمهای ارتباطی.
برای آسانی برقراری ارتباط با بخشهای فروش يا پشتيبانی ،میتوانيد پرسشها ،مشکلت ،انتقادها و يا پيشنهادهای خود را از
طريق سامانهی تيکت که در پنل شما موجود می باشد ،با ما در ميان بگذاريد.
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