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MICROSMS 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Poniższy arkusz zawiera instrukcję implementacji płatności MicroSMS z 

zewnętrznymi aplikacjami partnerów. 
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Weryfikacja poprawnos ci kodu SMS 

ROZWIĄZANIE I 

WYMAGANE PARAMETRY  

PARAMETR   OPIS            

userid                 ID konta w panelu  

serviceid                 ID usługi w panelu  

code                 Kod zwrotny SMS  

number                 Numer SMS  

 

Poniz sze rozwiązanie pozwala sprawdzic  kod z  koniecznos cią podania  numeru. Jes li jest on 

prawidłowy system zwro ci status kodu w pozycji pierwszej tj. (0) jako 1. 

ROZWIĄZANIE I – PRZYKŁADOWA WERYFIKACJA KOD 

http://microsms.pl/api/check.php?userid=1&number=7055&code=12345678&serviceid=1 

System zwro ci 3 informacje.  

 Status kodu [0] 

 0 – kod nieprawidłowy 

1 – kod prawidłowy 

 Numer ID usługi [1] 

 Numer SMS [2] 

 

GOTOWE ROZWIĄZANIE 

Gotowe rozwiązanie przykładowej implementacji rozwiązania II moz na pobrac  pod poniz szym linkiem: 

http://microsms.pl/files/examples/demo/1/download/ 

 

 

  

http://microsms.pl/api/check.php?userid=1&number=7055&code=12345678&serviceid=1
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Weryfikacja poprawnos ci kodu SMS 

ROZWIĄZANIE II 

WYMAGANE PARAMETRY  

PARAMETR   OPIS            

userid                 ID konta w panelu  

serviceid                 ID usługi w panelu  

code                 Kod zwrotny SMS  

 

Poniz sze rozwiązanie pozwala sprawdzic  kod bez koniecznos ci podawania numeru. Jes li jest on 

prawidłowy system zwro ci jego wartos c  w postaci numeru. 

ROZWIĄZANIE II – PRZYKŁADOWA WERYFIKACJA KOD 

http://microsms.pl/api/check_multi.php?userid=1&code=12345678&serviceid=1 

System zwro ci 3 informacje.  

 Status kodu [0] 

 0 – kod nieprawidłowy 

1 – kod prawidłowy 

 Numer ID usługi [1] 

 Numer SMS [2] 

 

GOTOWE ROZWIĄZANIE 

Gotowe rozwiązanie przykładowej implementacji rozwiązania II moz na pobrac  pod poniz szym linkiem: 

http://microsms.pl/files/examples/demo/2/download/ 
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Kody błędo w 

TABELA Z WYJAŚNIENIEM KOMUNIKATÓW ZWROTNYCH 

KOMUNIKT   OPIS  

E,0    Brak parametro w w linku  

E,1    Nieprawidłowy format kodu  

E,2   Brak partnera bądz  usługi  

E,3   Numer SMS nieprawidłowy  
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Testowanie poprawnos ci implementacji 

WYGENEROWANIE KODU ZWROTNEGO 

Kaz dy udostępniony sufiks dla partnera otrzymuje moz liwos c  wygenerowania kodo w zwrotnych 

umoz liwiających przetestowanie poprawnos ci implementacji aplikacji zewnętrznej. 

W tym celu nalez y zalogowac  się do systemu partnerskiego pod adresem http://microsms.pl/ z sekcji 

SMS Premium, Konta SMS, Wybieramy interesujący Nas sufiks, Konfiguracja, kod testowy. 

 

 

http://microsms.pl/

