مراحل ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی ()IPG

 )1ورود به سامانه https://mmp.sadadpsp.ir
 )2از طریق کلیک روی گزینه «ثبت درخواست پذیرندگی» وارد صفحه ثبتنام شوید.
 )3در قسمت «نوع درخواست» گزینه «درگاه پرداخت اینترنتی» را انتخاب کنید.

 )4در قسمت «مشخصات پذیرنده» نوع مشتری یعنی حقیقی یا حقوقی بودن را انتخاب و اطالعات را
تکمیل کنید.
 )5در قسمت «مشخصات فردی» ملیت را مشخص کرده و بر اساس آن اطالعات خواستهشده را تکمیل
کنید.
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 )6قسمت «وضعیت مالکیت» و «اطالعات آدرس» را مطابق تصویر زیر کامل کنید.

 )7در قسمت «شمارهحساب واریز وجوه» نام بانک را مشخص کنید .درصورتیکه حساب متعلق به بانک
ملی است واردکردن شمارهحساب کافی است اما درصورتیکه استفاده از حسابی بهغیراز بانک ملی باید
شماره شبا را نیز وارد کنید.
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 )8در قسمت «مشخصات تارگاه متقاضی» اطالعات خواستهشده را وارد کنید.

نکته  :1به هنگام واردکردن آدرس تارگاه (سایت) و پورت و  IPدقت کنید .سپس وضعیت نماد
اعتماد الکترونیکی خود را مشخص کنید (تاریخ شروع و پایان اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی خود را
درج کنید .درصورتیکه از داشتن نماد الکترونیکی معاف هستید نوع کسبوکار خود را از میان
کسبوکارهای معاف انتخاب کنید .اگر در حال اخذ نماد الکترونیکی هستید گزینه مربوط به آن را
مشخص و مهلت اخذ نماد را حداکثر  2ماه ذکر کنید).
نکته  :2در واردکردن آدرس ایمیل سامانه و پست الکترونیکی دقت الزم را داشته باشید زیرا
کلیه اطالعات پذیرندگی ازجمله شماره پذیرنده ( ،)MerchantIdشماره پایانه  (TerminalIdو کلید
تراکنش ( )TerminalKeyفقط به ایمیل سامانه یا پست الکترونیکی شما ارسال میشود.
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 )9درصورتیکه حساب امضاکنندگان دیگری نیز دارد قسمت مربوطه را کامل کرده و پس از واردکردن
کد امنیتی روی کلید ثبت کلیک کنید.

 )10سپس صفحه فوق به نمایش درمیآید و شما یک شماره پیگیری دریافت میکنید که برای
پیگیریهای بعدی به آن نیاز دارید .در این مرحله با ورود به قسمت تکمیل مدارک ،تصاویر مدارک
خواستهشده را بارگذاری و درنهایت روی کلید ثبت کلیک کنید.
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نکات تکمیلی در مورد ثبتنام
پس از ثبت درخواست و تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی ،پارامترهای شماره پایانه (پایانه ،)_IDشماره
پذیرنده ( )MERCHANT_IDو کلید تراکنش (پایانه )_KEYبرای پیکربندی درگاه پرداخت اینترنتی
به پذیرنده ارائه میشود .پس از دانلود و نصب پالگین مربوطه این پارامترها طی مراحل زیر
مقداردهی خواهد شد:
 -1شماره پایانه (پایانه )_IDرا وارد کنید.
 -2شماره پذیرنده ( )MERCHANT_IDرا وارد کنید.
 -3کلید تراکنش (پایانه )_KEYرا وارد کنید
درنهایت بهمنظور ذخیره شدن پارامترهای واردشده باید دکمه بهروزرسانی را زد .جزئیات مراحل نصب
و راهاندازی پالگین ها در متن راهنما موجود است.
در صورت تغییر اطالعات فنی یا حقوقی ،اطالعات جدید خود را بهصورت نامه رسمی شرکت اعالم کنید.

برررای راهنمررایی بیشررتر یررا ثبررت درخواسررت پذیرنرردگی مرریتوانیررد بررا خرردمات مشررتریان برره شررماره
 021 -42739000و ایمیل callcenter@sadadpsp.ir :تماس بگیرید.
همچنین میتوانید با شماره  ،021 -22598009داخلی خانم شعیبی  ،3131خانم بیگری  3183و خرانم
کویری  3137از کارشناسان متخصص این حوزه مشاوره بگیرید.
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