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 מאובטח באתר סליקה המדריך המקיף לעמוד

 לקוח נכבד,

קליטה  , חל איסור על2012חודש מרץ ב בהתאם להנחיות חברות האשראי שנכנסו לתוקף

אינטרנט שלא קיבל הסמכה לתקן אתר ב תשלוםכרטיסי אשראי בעמוד של פרטי ושידור 

PCI-DSS ,המאוחסן עמוד סליקה  - דף הרידיירקט פיתחנו את. על מנת להקל על לקוחותנו

 קיבל ועבר את כל ההסמכות והדרישות של תקן האבטחה החדש.אשר  ,בשרתי טרנזילה

 

 איך ניגשים ללוח הבקרה של דף הרידיירקט?

, הנדרשים על כל פרטי הגישה והמדריכים לממשק ניהול עמוד הסליקה שקיבלתם נמצאיםמייל ב

 יל את הדף ולבצע אינטגרציה לאתר.מנת להפע

יוביל אתכם ללוח הבקרה של דף  - https://direct.tranzila.com/merchant -הקישור הראשון 

 הסליקה, בו תידרשו להזין את שם המשתמש והסיסמה כדי להיכנס.

מוביל ישירות לדף הסליקה  - https://direct.tranzila.com/USERNAME -י הקישור השנ

. תחילה יש שלכם. אם תלחצו על הקישור לפני עדכון הגדרות בלוח הבקרה, תגיעו לדף לא זמין

ליקה יהיה פעיל ותוכלו לוח הבקרה ורק אז הקישור של דף הסלהגדיר את דף הסליקה דרך 

 .לראות אותו

 

 

 

 

  חזרה לתפריט 

 

https://direct.tranzila.com/merchant
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 אפשרויות שילוב דף הסליקה באתר

 

 :דף סליקה חיצוני -אפשרות ראשונה 

הגולש מועבר אוטומטית לתשלום בדף סליקה חיצוני 

לאתר. הדף מגיע אליכם בעיצוב בסיסי הניתן לשינוי 

מבחינת הגדרות צבעים, הצגת הלוגו שלכם, הצגת 

 נזילה.תמונה ואף הסרת הלוגו של טר

 

 

 

 :iframe -להטמעה כ חלון -אפשרות שניה 

הוא למעשה נגזרת של עמוד הרידיירקט. אתם מוציאים ממנו את השדות הרלוונטיים לכם  iframe -ה

 ומטמיעים אותם בדף התשלום באתר שלכם. 

 . שדות נוספים אופציונליים הםמספר כרטיס ותוקףשני השדות המינימליים הנדרשים להטמעה הינם 

 .CVV -זהות ותשלומים, תעודת  מספר

 

הוא בכך  iframe -היתרון העיקרי בשימוש בדף הסליקה כ

שהגולש נשאר באתר ולא יוצא לדף תשלום חיצוני ובכך לא 

נפגמת חוויית המשתמש והזרימה במעמד הרכישה, 

כשהמשמעות היא אחוזי המרה גבוהים יותר. את הלוגואים 

צבע הרקע ניתן לשנות  המוצגים מסביב ניתן להסיר ואת

בהתאם לצבע האתר, כך שהגולש כלל לא מרגיש שינוי אפילו 

 שונה.  URL-שבפועל פרטיו מועברים מ

 

  חזרה לתפריט 
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 דיירקט:ריטרנזילה הגדרת השדות בלוח הבקרה של 

 

 קומבינציות שונות של צבעים, אותם תוכלו 7לבחירתכם  – ערכת צבעים

 להתאים לצבעי האתר.

 

לבחירתכם ונוחיותכם ונוחיות הלקוחות שלכם, מגוון שפות  – שפה

אלו צרפתית ויפנית.  גרמנית, לבחירה: עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית,

 השפות הזמינות בינתיים אך בקרוב הדף יהיה זמין גם בשפות נוספות.

אור קצר תי -)שיופיעו בעמוד הרידיירקט(  פרטים על בית העסק

וממצה על בית העסק שלכם, קישור לאתר הבית, כתובת דואר 

רשמית דרכה ניתן לתקשר איתכם, כתובת בה שוכנת החברה )אם 

תרצו לקבל מבקרים(, מספר טלפון זמין ומספר פקס אם יש לכם אחד 

 כזה.

הציגו את הלוגו שלכם המזוהה עם בית העסק,  - לוגו בית העסק

סליקה. תמונת הלוגו מגבירה את תחושת שיתנוסס בגאווה בעמוד ה

הביטחון של הגולש, שאכן הגיע לדף סליקה מטעם האתר שלכם. 

 שימו לב לגודל המקסימלי.

למלא שדות אלה רק אם האתר שלכם עוסק במכירת מוצר רלוונטי  – שם מוצר / תאור מוצר / מחיר

ות טכניות בתוך האתר, כך שעבור כל אחד בלבד. במידה ואתרכם משווק מגוון מוצרים, תוכלו לבצע הגדר

תצטרכו להגדיר את המחיר עבור מוצא יחיד  –מוצר יוצגו השם והתיאור המתאימים לו. גם לגבי המחיר 

או אוסף מוצרים לפני שהלקוח מגיע לדף התשלום, כך 

 שבמעמד התשלום יוצג לו המחיר הכולל והסופי.

   

השתמש התמונה קבועה ויחידה. מומלץ ל – תמונת מוצר

 בתמונה שתייצג את האתר או המוצר באופן הטוב ביותר.

 להציג תמונה אם אין בכך צורך. כמובן שאין חובה

 

    חזרה לתפריט 
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 אם יש לכם חשבון בפייפאל ועשיתם התממשקות למערכת טרנזילה – פייפאל

בפייפאל מתוך דף  תוכלו להציג אופציה לתשלום )באמצעות מדריך נפרד(,

הסליקה שלנו. אם יש לכם חשבון בפייפאל ולא עשיתם התממשקות למערכת 

 טרנזילה אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל את כל המידע בנושא!

הרי בדיוק בשביל זה התכנסנו כאן היום. מומלץ להשאיר את  – כרטיס אשראי

טים של לקוחות ", אלא אם כן אתם מעוניינים לאסוף פרמופעלהאופציה על "

 דרך דף הרידיירקט מבלי לחייב אותם...

ניתן לקבוע מטבע אחד כברירת מחדל ולהגדיר  לבחירתכם והחלטתכם. –ש"ח / דולר / יורו  – מטבע

. באמצעות הגדרות טכניות (13ת הצורך )פירוט טכני בעמוד מטבעות נוספים עבור אותו אתר בע

)חברות האשראי בכל מקרה מבצעות המרה אוטומטית וסולקות רלוונטיות ניתן לחייב גם בכל מטבע אחר 

 בדולרים(.

CVV –  תלוי בהגדרות שלכם מול חברת האשראי: אם קבעתם  –הספרות בגב הכרטיס  3חובת מסירת

 שלקוחות ימסרו את שלושת הספרות אז השאירו אופציית "מופעל", אם אין בכך צורך השאירו "ללא".

עודת הזיהוי של הלקוח? זכותכם לדרוש מהלקוח להשאיר את פרטי תעודת האם יש לכם צורך בת – ת"ז

 חובת השארת פרט זה תלוי בדרישת חברת האשראי.הזהות, אך 

גם את עניין התשלומים אתם מגדירים מול חברת האשראי. פה מדובר בתשלומים ללא  – תשלומים

 (.13ירוט טכני בעמוד לקוחות את המקסימום עליו החלטתם )פריבית ואתם מגדירים מראש ל

 

 הגדרות תצוגת טופס:

לו תוכלו להחליט האם יוצגו בטופס או לא והאם קיימת עבור כל השדות הל

נלי. ליד השדות אותם תגדירו חובת מילוי עבור אותו שדה או שהמילוי אופציו

 תופיע כוכבית קטנה אדומה לנוחות הגולשים. תחת חובת מילוי

 

 

  חזרה לתפריט 
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עדכנו את קוד גוגל אנליטיקס שלכם כדי לצרף את דף הסליקה לסטטיסטיקה של הביקורים  – IDגוגל 

 והרכישות באתר.

Return Method –  כאן קיימות בפניכם שתי אופציות– POST / GET . ההמלצה היא להשתמש במצב

POST  +SSL .באתר 

 

 תשלוםה מדף ויציאה הרכישה בסיום, שלכם באתר SSLנת הצפ אין אםמאובטח יותר.  – POSTמצב 

 לא לדף מאובטח מדף נתונים שליחת מתבצעת כעת"ש נאמר בה, לגולש אזהרה הודעת תקפוץ

 נותרים הם, כמובן עוברים לא האשראי נתוני , כלומר, יציאה מדף התשלום המאובטח לאתר."מאובטח

 . שולם מה ועבור ששולם הסכום למשל – קההעס פרטי הם שעוברים הנתונים. לחלוטין חסויים

במקום לחזור  במהירות הדפדפן או טאבה את וסוגר מההודעה להיבהל נוטה הממוצע שהגולש לב שימו

 לחסוך מהגולשיםו - GET - השניה באפשרותכם לבחור את האפשרות, SSLעד שתתקינו . לאתר שלכם

 ולכן מומלץ פחות. קחו בחשבון שמצב זה מאובטח פחות .אזהרההת את הודע

Success / Fail URL –  רוב העסקאות עוברות בהצלחה, אך חלקן נכשלות עקב כרטיס אשראי לא

 שלוןלדף הצלחה או כ הגולש את בסיום עסקה אתם מפנים תקין או סתם הקלדת פרטים לא נכונה.

 הפעולה על לחזור , באפשרותכם לתת ללקוחבמקרה של דחיית עסקה מסיבה כזו או אחרת כם.באתר

מגדירים את  אתם - נסיונות פרמס -ע"י הגדרת לפני שהוא מוצא מדף הרכישה ועובר לדף הכשלון. 

 .כישלון לדף מעבר לפני(, 9לעסקה )עד  מספר הנסיונות המרבי

 
 
   חזרה לתפריט 
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Notify URL – ום העסקה ששולם בפועל. נוכלים , כלומר, גיבוי של סכחשוב לגבות את תוצאת הסליקה

שתראו )למשל מישהו יש גם ברשת וכל אחד שקצת מבין בסוגיות טכניות, יכול לשנות את סכום העסקה 

שקלים(.  500שקלים, אך הכניס שינוי במעבר מדף התשלום ואתם רואים ששילם  100שילם בפועל 

אז ואתם לא רוצים שזה יקרה.  ובמקרה זה אתם תתנו לו מוצרים בשווי גבוה בהרבה ממה שמגיע ל

להשוות בזמן ת , יש לכם אפשרוטרנזילה לאחר כל עסקה ועסקהשלכם בבהנחה שלא תיכנסו למסוף 

 .אמת בין סכום העסקה שחוייב לסכום שבוצע

 

כאן יש לכם אופציה להציג קישורים לעמודים פופולריים  – תנאי שירות / אודות צור קשר / כתובת דף

 באתרכם.

 לבחירתכם, אם להציג את הלוגו של טרנזילה בראש הדף או לא. – רנזילהלוגו ט

לצפות בדף הסליקה, עד שתגיעו בכל עת ולאחר כל שינוי תוכלו ללחוץ על "שמור מוצר" ו – שמור מוצר

 לגרסה המושלמת מבחינתכם.

 

 

 

 

  חזרה לתפריט 
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 ה באתרלהטמעת דף הסליק מקצועי מדריך טכני

 העברה / קבלת נתונים בעמוד הסליקה:

  העברת הנתונים מתבצעת באמצעותPOST או GET  ה היחיד עמוד הסליקה )המשתנאל

 חייב להיות גדול מאפס(.השחובה להעביר הוא הסכום 

 מכיל את תגובת חברות האשראי והמשתנים הלת הנתונים מתבצעת באמצעות מערך קב

 דיירקט.השנקלטו בדף 

כשלון שהוגדרה בממשק הניהול של  / אל כתובת ההצלחה GET או POST -חזר בהמערך מו

 דיירקט.הדף 

  כתובתnotify - והעברת נתונים שיקריים לעמוד הצלחה על מנת למנוע זיוף טרנזקציות / 

 .קציותזתובת שלישית להודעות על טרנקיימת אופציה להגדיר כ ,כשלון

 וך ממשק הניהול של עמוד הדיירקט.להגדיר אותה בתהכתובת הזו אינה מוצגת לגולשים וניתן 

כם סד הנתונים היא באחריותלמ שוואתןטרנזקציות והלן אמת חובת הבדיקה בזמ - לב מושי* 

 !הבלעדית

  חזרה לתפריט 

 :לקבל / סוגי משתנים שניתן להעביר

 שהוגדרו בממשק עמוד הסליקה( כפי יופיעו ערכי ברירת המחדל ,)במידה ולא מועברים

 תיאור שם משתנה

sum  חובה לשלוח -סכום סופי לתשלום 

pdesk  קניותהתאור קצר של המוצר / סל 

company  חברההשם 

contact  קשרהשם מלא של איש 

email כתובת דואר אלקטרוני 

phone מספר טלפון 
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fax מספר פקס 

address דואר כתובת מגורים / משלוח 

city עיר 

remarks הערות 

my id תעודת זהות 

oldprice  עליויופיע בעמוד הסליקה עם קו מחיקה  -מחיר ישן 

currency 

 מטבע

 ערכים שניתן להעביר סוג מטבע

 1 שקל

 2 דולר

 978 אירו

 826 פאונד

  

Response 
ערכים אפשריים ניתן למצוא במסוף  –תגובת חברות האשראי לעסקה 

"להלן רשימה של כל התגובות  - 2הגדרה  -"הגדרות" ב טרנזילה
 האפשריות"

cred_type 

 :סוג החיוב

 8 -עבור תשלומים רגילים 

 6 -קרדיט מי עבור תשלו

 )ברירת מחדל( 1 -עבור תשלום בודד

supplier  שם המשתמש( טרנזילהבמסוף השם( 

expmonth החודש בו פג תוקף כרטיס האשראי 

expyear  פג תוקף כרטיס האשראיהשנה בה 

index מספר העסקה במסוף טרנזילה 

country  לפי תקן( מדינהOSI) 

ConfirmationCode מספר אישור עסקה שהופק על ידי חברות האשראי 
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Tempref מספר אישור קליטה בשב"א 

ccno 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי 

cardtype 
 -"הגדרות" וא במסוף טרנזילה בערכים אפשריים ניתן למצ -סוג כרטיס 

 2חלק  2הגדרה 

cardissuer 
ערכים אפשריים ניתן למצוא במסוף טרנזילה  -מנפיק הכרטיס 

 2חלק  2הגדרה  -"הגדרות" ב

cardaquirer 
 -"הגדרות" ערכים אפשריים ניתן למצוא במסוף טרנזילה ב -סולק 

 2חלק  2הגדרה 

lang 

 שפה בה יוצג עמוד הדיירקט:ה

 ערכים שניתן להעביר שפה

 il עברית

 us אנגלית

 ru רוסית

 es ספרדית

 de גרמנית

 fr צרפתית

 jp יפנית

  

 / הצלחהדיירקט אל כתובת היוחזר על ידי עמוד  ,להעביר וכל שם משתנה אחר שתבחר* 

 .כשלון

 

 

 

  חזרה לתפריט 
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 תשלומים:

 :לוט תשלומים באחת מהאפשרויות הבאותדיירקט יכול לקריהעמוד 

 – של תשלומים בעזרת המשתנים הבאים שליחת מספר קבוע 

 

 ערכים שניתן לשלוח שם משתנה

cred_type 

 8 -עבור תשלומים רגילים 

 6 -עבור תשלום בקרדיט 

 )ברירת מחדל( 1 -עבור תשלום בודד

npay 
 מספר התשלומים:

 התשלומים פחות אחד מספר – / קרדיט עבור תשלומים רגילים

fpay סכום התשלום הראשון 

spay סכום התשלום העוקב 

 

דיירקט הריעל מנת לאפשר מדרגות תשלום, ניתן להעביר מספר תשלומים לבחירה בעמוד  

 :בעזרת המשתנים הבאים

 ערכים שניתן להעביר שם משתנה

cred_type 

 8 -עבור תשלומים רגילים 

 6 -עבור תשלום בקרדיט 

 )ברירת מחדל( 1 –תשלום בודד עבור 

maxpay 
מספר התשלומים שלקוח הקצה יכול לבחור מהם בתוך עמוד 

 דיירקטריה

 

 

  חזרה לתפריט 
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 rameiF -מודול 

למנוע יציאה של לקוחות ירקט של טרנזילה במסגרת האתר שלכם על מנת דיהרי שימוש בפתרון מאפשר

מאפשר להציג רק את שדות קליטת נתוני  iframe -מודול הע בהעלאת אחוזי ההמרה. לאתר ולסיי מחוץ

-PCI באתר שלך ועדיין לעמוד בתקן האבטחה iframe דיירקט בתוךריהתשלום של עמוד ה

DSS .המחמיר של חברות האשראי 

להעניק על מנת אך  ,iframe -בדף הסליקה כבשימוש  SSLאין צורך טכני בתעודת אמנם  :שימו לב* 

 . ניתן לעשות זאת דרךSSLמומלץ לרכוש תעודת בהחלט  ,לגולשים באתר תחושת ביטחון נוספת

 /http://www.hotssl.co.il מחלקת המכירות של טרנזילה או דרך האתר:

  – הכתובת עליך להציב את iframe -על מנת להתחיל להשתמש ב

https://direct.tranzila.com/USERNAME/iframe.php בתוך ה iframe שלך. 

 370px X 455px  :הם iframe  -שעליך להגדיר בתוך ה div -מימדי ה

 Iframe – ניתן להשתמש בבהם משתנים נוספים 

 תאור שם משתנה

trBgColor ב צבע רקע(-hexadecimal) 

trTextColor צבע טקסט 

trButtonColor צבע הכפתור לתשלום 

nologo=1 ביטול תצוגת הלוגו של טרנזילה 

lang  קביעת השפה ב- iframe 

hidesum=1 

 הסתרת הסכום לתשלום.

ניתן להעביר רק במידה והעסקה נעשית באמצעות 
 מערכת הטוקנים )מדריך נפרד( ורק אם המשתנה: 

tranmode=K או tranmode=VK 

buttonLabel שינוי הטקסט של כפתור התשלום 

 

  חזרה לתפריט 

http://www.hotssl.co.il/
https://direct.tranzila.com/USERNAME/iframe.php
https://direct.tranzila.com/USERNAME/iframe.php


 

 073-2224440| פקס:  073-2224444| טל.  אזה"ת החדש, נתניה 8723ת.ד.  19יד חרוצים 

www.Tranzila.com     www.interspace.net     www.internic.co.il    www.datacenter.co.il 

Interspace LTD © מסמך זה על פרסוםחל איסור |  כל הזכויות שמורות לאינטרספייס בע"מ 

14 

 :htmlדוגמה לקוד  – 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חזרה לתפריט 

<form ACTION="https://direct.tranzila.com/your_terminal/" method="POST" > 

<input type="hidden" name="expyear" value="2015">  

<input type="hidden" name="pdesc" size=40 value="Def">  

<input type="hidden" name="currency" value="1">  

<input type="hidden" name="sum" value="14.99">  

<input type="hidden" name="oldprice" value="19.99">  

<input type="hidden" name="TranzilaToken"  

value="some=value&andother=fdds"> 

<h2>Optional fields</h2> 

<b>Customer full name</b> <br> 

<input type="text" name="contact" value="Moshe"><br><br> 

<b>Company</b> <br> 

<input type="text" name="company" value="My Company"><br><br> 

<b>Email</b> <br> 

<input type="text" name="email" value="some@email.co.il"><br><br> 

<b>Phone</b> <br> 

<input type="text" name="phone"  

value="00000000"><br><br> 

<h2>Payments</h2> 

<b>cred_type</b> <br> 

<input type="text" name="cred_type" value="8"><br><br> 

<b>fpay</b> <br> 

<input type="text" name="fpay" value="4.99"><br><br> 

<b>spay</b> <br> 

<input type="text" name="spay" value="5"><br><br> 

<b>npay</b> <br> 

<input type="text" name="npay" value="2"><br><br> 

<p><input type="submit" value=" Send "> 

</form> 

https://direct.tranzila.com/your_terminal/
mailto:some@email.co.il
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אם הגעתם עד הלום ועדיין יש לכם שאלות / תהיות / בקשות / הצעות, אתם מוזמנים ליצור 

 איתנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם:

 

 4ואח"כ  2שלוחה  - 073-2224444 – קוחותשירות ל

 info@tranzila.co.il – דוא"ל שירות לקוחות

 3שלוחה  - 073-2224444 – תמיכה טכנית

 support@tranzila.com – דוא"ל תמיכה טכנית

 

 

 

 

 

 שך שיתוף פעולה פורה ומהנה,בברכת המ

 צוות טרנזילה

mailto:info@tranzila.co.il
mailto:support@tranzila.com
http://www.tranzila.com

