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رتبه دوم طرح هاي توسعه اي 
گروه مهندسي نرم افزار و فناوري اطالعات

       چكیده طرح: 
     سوييچ پرداخت آريانا با توجه به آخرين استانداردهای روز دنيا بومی سازی شده و در شرکت تجارت الكترونيك 
پارسيان از سال 93 تا کنون عملياتی شده است. ويژگی های اين محصول شامل عدم وابستگی به محصوالت 
مشابه، مقرون به صرفه بودن آن در مقايسه با نمونه های خارجی، جلوگيری از خروج ارز، از ويژگی های فنی 
اين محصول می توان به درصد خطای بسيار کم )بهترين سوييچ پرداخت از لحاظ شاپرک در انتهای سال 96(، 
پايداری باال، پوشش تمامی خدمات پرداختی موجود در کشور، قابليت توسعه بهينه در حداقل زمان ممكن اشاره 
کرد. اجزای تشكيل دهنده سوييچ پرداخت عبارتند از: زير سيستم Acquirer: اين ماژول مسئوليت انجام عمليات 
و آماده سازی پيام ها را برعهده دارد. زير سيستم  Back Office: از اين برنامه برای انجام تنظيمات بروی سوييچ 
استفاده می شود تا به کمك آن بتواند فعاليت خود را آغاز کرده و ادامه دهد. مديريت ذخيره سازی و ارسال تراکنش، 
مديريت مانيتورينگ تراکنش، مديريت زمان بندی، مديريت تصفيه و تسويه تراکنش ها، مديريت کارمزد و تسويه، 

مديريت پرداخت قبوض. 
از  پرداخت  نوعی  نيازمند  بزرگ  : سازمان های   )Third Party Management( مديريت موجوديت سوم 
سوی مراجعين خود هستند که اين پرداخت ها با تمامی مشخصات دلخواه مرسوم نبوده و می بايست اين گونه 
پرداخت ها به صورت موردی خصوصی سازی شود، مانند ثبت خريد شناسه دارو يا ثبت شماره تلفن هنگام پرداخت. 
سوييچ پرداخت آريانا با توجه به شناخت از موارد درخواستی و رفتارسنجی اين سازمان ها خدماتي را ارائه می دهد 
تا در کمترين زمان و با کم ترين هزينه بتوان اين گونه تراکنش ها را پشتيبانی نمود. درگاه موبايلی: درگاه موبايلی 
يا ماژول USSD با قابليت های چشمگيری نظير ارائه پنل چيدمان منوهای درخواستی به مشتری، تعيين مبالغ 
هر منو، انجام تراکنش های معتبر شاپرکی و يا خاص منظوره برای مشتريان آماده بهره برداری می باشد. ماژول 
شارژ : اين ماژول مسئوليت تهيه و ارائه انواع شارژهای ارائه شده توسط اوپراتورها را نظير شارژ مستقيم، ارائه رمز 
و سريال شارژ، نوع شارژ درخواستی نظير شگفت انگيز يا معمولی و پرداخت قبوض اوپراتورها را فراهم می سازد.

● پژوهشگر :  برديا دارايي
● عنوان طرح: سامانه مديريت تراکنش های مالی آريانا

● Project title: Financial transactions management system )Aryana(

● همكار: پژمان قادري
● موسسه همكار: اطاعات فن آوری کوير کومش )اينتک(


