Számla generálása Payment Gateway-en keresztül
Használatához a Payment Gateway SDK minimum 2.3.0 verziószámú változata szükséges,
ami letölthető innen:
https://packagist.org/packages/bigfish/paymentgateway
https://github.com/bigfish-hu/payment-gateway-php-sdk
Számla sikeres tranzakcióra kérhető, a tranzakció azonosító és a számlázási adatok
megadásával. Pl.:
$invoice = \BigFish\PaymentGateway::invoice(new
BigFish\PaymentGateway\Request\Invoice($transactionId, $invoiceData));
Paraméterek:
$transactionId
Leírás: A Payment Gateway által generált tranzakció azonosító.
Típusa: Szöveges (32 karakter hosszú md5 hash)
Példa: $transactionId = '0a62408585bdfbb54851fd454078641d';
$invoiceData
Leírás: szamlazz.hu-nak továbbküldött adathalmaz.
Típusa: Tömb
Példa:
$invoiceData = array(
'beallitasok' => array(
'felhasznalo' => '', // teszt vagy éles szamlazz.hu fiókhoz tartozó
felhasználónév
'jelszo' => '', // teszt vagy éles szamlazz.hu fiókhoz tartozó jelszó
'eszamla' => 'true',
'kulcstartojelszo' => '',
'szamlaLetoltes' => 'true', // kéri-e a számla PDF fájlt a hívó?
'szamlaLetoltesPld' => 2,
'valaszVerzio' => 2 // értéke mindig 2
),
'fejlec' => array(
'keltDatum' => '2015-07-09',
'teljesitesDatum' => '2015-07-08',
'fizetesiHataridoDatum' => '2015-07-20',
'fizmod' => 'átutalás', // 'bankkártya', 'PayPal', stb.
'penznem' => 'HUF',
'szamlaNyelve' => 'hu',
'megjegyzes' => 'számla megjegyzés',
'rendelesSzam' => '111111', // nem kötelező adat
'elolegszamla' => 'false',
'vegszamla' => 'false',
'helyesbitoszamla' => 'false',
'helyesbitettSzamlaszam' => '',
'dijbekero' => 'false',

'szamlaszamElotag' => '', // a számlakibocsátó fiókban definiált
számlaszám előtag
'fizetve' => 'true',
),
'elado' => array(
'bank' => 'OTP Bank',
'bankszamlaszam' => '11111111-22222222-33333333',
'emailReplyto' => '', // számlaértesítő email replyTo címe
'emailTargy' => '', // számlaértesítő email tárgya
'emailSzoveg' => '' // számlaértesítő email szövege
),
'vevo' => array(
'nev' => 'Próba Bt.',
'irsz' => '2030',
'telepules' => 'Érd',
'cim' => 'Teszt út 23.',
'adoszam' => '12345678-1-42', // nem kötelező adat
'postazasiNev' => 'Próba Bt', // csak ha eltér a számlázási névtől
'postazasiIrsz' => '2040', // csak ha eltér a számlázási címtől
'postazasiTelepules' => 'Budaörs', // csak ha eltér a számlázási címtől
'postazasiCim' => 'Teszt utca 8.', // csak ha eltér a számlázási címtől
'telefonszam' => '0611234567', // vevő telefonszáma (nem kerül rá a
számlára)
'megjegyzes' => 'Csengetni' // vevő adatához fűzött megjegyzés (nem
kerül rá a számlára)
),
'tetelek' => array(
array(
'megnevezes' => 'Első számla tétel megnevezése',
'mennyiseg' => '1.0',
'mennyisegiEgyseg' => 'db',
'nettoEgysegar' => '10000',
'afakulcs' => '27',
'nettoErtek' => '10000',
'afaErtek' => '2500',
'bruttoErtek' => '12500',
'megjegyzes' => 'Első számla tétel megjegyzése',
),
array(
'megnevezes' => 'Második számla tétel megnevezése',
'mennyiseg' => '2.0',
'mennyisegiEgyseg' => 'db',
'nettoEgysegar' => '20000',
'afakulcs' => '27',
'nettoErtek' => '40000',
'afaErtek' => '1000',
'bruttoErtek' => '50000',
'megjegyzes' => 'Első számla tétel megjegyzése',
),
),
);
A Payment Gateway-től kapott válasz:

$invoice->ResultCode
Típusa: Szöveges
Értéke: Siker esetén OK. Hiba esetén a Payment Gateway-től, vagy a
szamlazz.hu-tól kapott hiba kódja.
$invoice->ResultMessage
Típusa: Szöveges
Értéke: Hiba esetén a hiba leírása.
Előfordulás:
- hiányzó transactionId
- hiányzó invoiceData
- a tranzakció státusza nem sikeres
- már számlázott tranzakció
- nem megfelelő pénznem
- nem megfelelő bolt (akkor, ha olyan tranzakcióra akarunk számlát
kérni, ami nem az adott bolthoz tartozik.)
- szamlazz.hu rendszerében keletkezett hiba
$invoice->Data
Típusa: Objektum
Értéke:
header: szamlazz.hu-tól kapott header adatokat tartalmazza.
xml: szamlazz.hu-tól kapott body adatokat tartalmazza.
Példa: Ha az $invoice->ResultCode = 'OK', akkor a számla pdf az $invoice>Data->xml->pdf változóban található, base64 kódolással.

