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در ایــن مقالــه از مدیــروب ســعی کردیــم کــه شــما را بــا بهتریــن درگاه هــای پرداخــت 

اینترنتــی آشــنا کنیــم. اگــر قصــد راه انــدازی یــک کســب و کار آنالیــن را داریــد ایــن 

مقالــه مــی توانــد بــرای شــما مفیــد باشــد.

آشــنایی بــا درگاه هــای پرداخــت هــم بــرای شــمایی کــه قصــد خریــد از یک فروشــگاه 

اینترنتــی را داریــد و هــم بــرای شــمایی کــه قصــد راه انــدازی یــک کســب و کار آنالین 

را داریــد، بســیار مهــم اســت. شــما بایــد بتوانیــد بــا خیــال آســوده از امنیــت درگاه 

پرداخــت، خریــد خــود را انجــام داده یــا ســفارش کاربــران خــود را ثبــت کنیــد. در 

ایــن مقالــه ابتــدا بــا ویژگی هــای یــک درگاه پرداخــت آشــنا شــده و ســپس بهتریــن 

درگاه هــای پرداخــت در ایــران را بــه شــما معرفــی می کنیــم.
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پرداختهایآنالینبهچندروشانجاممیشود؟

ــا  ــد، ب ــی را داری ــگاه اینترنت ــول از فروش ــک محص ــد ی ــد خری ــما قص ــه ش ــی ک زمان

ــی از  ــود. در یک ــد ب ــما خواه ــش روی ش ــنده دو روش پی ــرد فروش ــه رویک ــه ب توج

روش هــا فروشــنده بــه شــما یــک شــماره کارت و یــا شــماره حســاب داده تــا شــما بــه 

صــورت مســتقیم هزینــه را بــرای او واریــز کنیــد. در حالــت دوم شــما وارد یــک درگاه 

پرداخــت می شــوید، اطالعــات بانکــی خــود را وارد کــرده و تنهــا ظــرف چنــد ثانیــه 

ــز می شــود.  ــه حســاب فروشــنده واری ــی ب ــغ پرداخت مبل

شــما بــه عنــوان کســی کــه قصــد راه انــدازی یــک فروشــگاه اینترنتــی را دارد، بایــد 

ــث  ــته و باع ــداران گذاش ــر خری ــری ب ــر مثبت ت ــیار تاثی ــه روش دوم بس ــد ک بدانی

ــند. ــته باش ــتری داش ــاد بیش ــان اعتم ــب و کارت ــما و کس ــه ش ــبت ب ــود نس می ش

درگاهپرداختآنالینچیست؟

قبــل از آن کــه بــه ســراغ بهتریــن درگاه هــای پرداخــت آنالیــن برویــم، بهتــر اســت 

ــر،  ــان کارب ــک واســط می ــا چیســت؟ درگاه پرداخــت ی ــم درگاه پرداخــت دقیق بدانی

فروشــنده و بانــک اســت کــه شــما وارد آن شــده، اطالعــات حســاب خــود را نوشــته 

ــازی  ــر نی ــن، دیگ ــت آنالی ــتفاده از درگاه پرداخ ــا اس ــد. ب ــام می دهی ــد را انج و خری

بــه رفتــن بــه بانــک نداریــد و فقــط بــا اســتفاده از تاییــد هویــت و مــدارک شــخصی 
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می توانیــد تنهــا ظــرف چنــد دقیقــه خریــد خــود را انجــام داده و پــول را از حســاب 

خریــدار بــه فروشــنده انتقــال دهیــد.

 

انواعدرگاههایپرداخت

نکتــه مهــم دیگــر کــه قبــل از آشــنایی بــا بهتریــن درگاه هــای پرداخــت بایــد بدانیــد، 

ــتقیم و  ــورت مس ــه دو ص ــی ب ــت اینترنت ــت. درگاه پرداخ ــا اس ــن درگاه ه ــواع ای ان

واســط وجــود دارد.

درگاه پرداخت مستقیم

ــه  ــن، ب ــگاه آنالی ــک فروش ــب ی ــوان صاح ــه عن ــما ب ــتقیم ش ــت مس در درگاه پرداخ

ــن  ــد. ای ــت می کنی ــن دریاف ــت آنالی ــک درگاه پرداخ ــود بان ــتقیم از خ ــورت مس ص
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ــت: ــر اس ــب زی ــا و معای ــت دارای مزای درگاه پرداخ

کارمزد در این انتقال صفر است.	 

پایداری آن در مقایسه با نوع دیگر بسیار باال است.	 

در صفحه پرداخت، نام برند و آدرس صفحه شما نمایش داده می شود.	 

تسویه حساب به صورت روزانه و خودکار انجام می شود.	 

بــرای دریافــت ایــن درگاه پرداخــت نیــاز بــه ســند رســمی ملکــی و یــا اجــاره نامه 	 

ــر دارید. معتب

باید نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشید.	 

باید نزد بانک مربوطه حساب داشته باشید.	 

نیاز به مجوز از سازمان مربوط به فعالیت خود دارید.	 

گاهی برای این درگاه پرداخت نیاز به کدنویسی اختصاصی دارید.	 

 

درگاه پرداخت آنالین واسط

همــان طــور کــه از نــام ایــن درگاه پرداخــت پیــدا اســت، شــما بــه صــورت مســتقیم با 

بانــک وارد ارتبــاط و مکاتبــه نمی شــوید، بلکــه از یــک ســایت واســطه و تســهیل گر 

ارائــه خدمــات بانکــی اســتفاده خواهیــد کــرد. ایــن درگاه پرداخــت پرداخــت دارای 

مزایــا و معایــب زیــر اســت:
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الزامی به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی نیست.	 

فرایند دریافت درگاه به سرعت انجام می شود.	 

شماره حساب شما می تواند از هر بانکی باشد.	 

نیازی به داشتن سند ملکی یا اجاره نامه ندارید.	 

افزونــه مــورد نیــاز بــرای اســتفاده از ایــن درگاه بــه صــورت رایــگان در اختیار شــما 	 

ــرار داده می شــود. ق

ایــن درگاه هوشــمند اســت. یعنــی اگــر بــه هــر دلیلــی درگاه پرداخــت یــک بانــک 	 

دچــار کنــدی و یــا مشــکل شــود، خریــد بــه طــور خــودکار از بانــک دیگــری انجــام 

می شــود. 

این درگاه دارای 0.5 تا 1 درصد کارمزد انتقال پول است.	 

 پایداری آن در مقایسه نوع مستقیم کم تر است.	 

تسویه حساب ممکن است با سرعت کم تری انجام شود.	 

ــش داده 	  ــش نمای ــگام تراکن ــطه هن ــه واس ــما،آدرس صفح ــایت ش ــای س ــه ج ب

می شــود.
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معرفیبهتریندرگاههایپراختآنالیندرایران

ــن  ــواع آن آشــنا شــدیم، در ای ــف درگاه هــای پرداخــت و ان ــا تعری ــه ب ــد از آن ک بع

ــی  ــما معرف ــه ش ــت را ب ــای پرداخ ــن درگاه ه ــدادی از بهتری ــم تع ــش می خواهی بخ

کنیــم.

زرینپال

زریــن پــال قدیمــی تریــن و یکــی از بهتریــن درگاه هــای پرداخــت آنالیــن در ایــران 

اســت. در صورتــی کــه شــما بــه عنــوان یــک فروشــنده قصــد اســتفاده از ایــن درگاه 

پرداخــت را داریــد، می توانیــد بــه مــدت یــک مــاه بــه صــورت رایــگان از آن اســتفاده 

کنیــد. تســویه حســاب و برداشــت وجــه از طریــق ایــن درگاه اینترنتــی، بــرای شــما 
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ــه درطــرح ســه شــنبه  هــای طالیــی شــرکت  1 درصــد کارمــزد خواهــد داشــت. البت

ــن کارت داشــته باشــید  ــر زری ــن اگ ــود. همچنی ــر خواهــد ب ــن کارمــزد صف ــد، ای کنی

ــد. ــه 0.5 درصــد کاهــش پیــدا می کن ــرای شــما ب ــغ کارمــزد ب مبل

ایــن درگاه پرداخــت همچنیــن بــرای افــرادی کــه ســایت ندارنــد و یــا دنبــال درگاه 

خریــد بــرای شــبکه های اجتماعــی هســتند نیــز درگاه ارائــه می کنــد. در ادامــه بیشــتر 

بــا ویژگی هــای ایــن درگاه پرداخــت آشــنا خواهیــم شــد.

زرین پال قدیمی ترین درگاه پرداخت با بیش از 10 سال سابقه است.	 

برای گوشی های هوشمند اپلیکیشن های اختصاصی طراحی کرده است.	 

در صورتــی کــه شــما یــک شــرکت شــراکتی داریــد، زریــن پــال بــه طــور خــودکار 	 

بــا توجــه بــه میــزان ســهم هــر فــرد، درآمــد را تقســیم کــرده و بــه حســاب های 

ــد. ــز می کن ــا واری آن ه

این درگاه دارای افزونه های مختلف و متنوعی است.	 

در ایــن درگاه پرداخــت می توانیــد افــراد دیگــر بــا ســطح های دسترســی محــدود 	 

بــه پنــل خــود اضافــه کنیــد. ایــن قابلیــت در درگاه هــای دیگــر وجــود نداشــته و 

شــما نیــاز بــه دریافــت یــوزر و پســورد جداگانــه داریــد.
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Pay.irدرگاه

نــام دیگــر در لیســت بهتریــن درگاه هــای پرداخــت در ایــران درگاه pay.ir اســت. ایــن 

درگاه پرداخــت دارای رتبــه الکســا حــدود 220 در ایــران اســت و بســیاری از ســایت ها 

ــه  ــت ب ــن درگاه پرداخ ــاب ای ــل از انتخ ــد. قب ــتفاده می کنن ــگاه ها از آن اس و فروش

ایــن مســاله توجــه داشــته باشــید کــه پــی دات ای آر درگاه را فقــط بــرای افــرادی کــه 

ســایت دارنــد ارائــه می کنــد. ایــن درگاه دارای کارمــزد بســیار پاییــن اســت. بــه ازای 

هــر تراکنــش حــدود 1 درصــد کارمــزد دریافــت کــرده و حداکثــر مبلــغ دریافتــی بــرای 

هــر تراکنــش 7 هــزار تومــان اســت. 

ــرای شــما  ــا هــم اســتفاده از آن ب ــول اختصاصــی اســت ت ایــن درگاه دارای کیــف پ

ســاده تــر شــده و هــم بــا ســرعت بیشــتری کارهــای خــود را انجــام دهیــد. می توانید 
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ایــن کیــف پــول را بــه راحتــی شــارژ کــرده و یــا مبالــغ مــورد نظرتــان را بــه آن انتقــال 

دهیــد. نکتــه قابــل ذکــر دیگــر دربــاره ایــن درگاه پرداخــت آن اســت کــه افــراد زیــر 

ــد. عــده ای  ــن خــود انتخــاب کنن ــرای کســب و کار آنالی ــد ان را ب 18 ســال نمی توانن

ــر  ــد. از دیگ ــی می دانن ــور منف ــده ای فاکت ــت و ع ــور مثب ــک فاکت ــاله را ی ــن مس ای

ــر اســت: ویژگی هــای ایــن درگاه پرداخــت شــامل مــوارد زی

یک درگاه اختصاصی با نام کسب و کار شما ارائه می دهد.	 

برای پرداخت فرم ساز خودکار دارد.	 

امکان ایجاد کیف پول دارد.	 

به سایت های معمولی خدمات ارائه نمی دهد. 	 
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آیدیپی

ــی در  ــت اینترنت ــای پرداخ ــن درگاه ه ــن و بهتری ــت محبوب تری ــر در لیس ــام دیگ ن

ایــران، IDpay اســت. ایــن درگاه عــالوه بــر کســب و کارهــای اینترنتــی بــه اشــخاص 

ــی  ــک شــخص حقیق ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می دهــد و شــما می توانی ــات ارائ ــز خدم نی

نیــز از خدمــات آن اســتفاده کنیــد. شــیوه کارکــرد ایــن درگاه پرداخــت بســیار جــذاب 

اســت. شــما بــه عنــوان یــک کســی کــه قصــد دریافــت خدمــات را داریــد  می توانیــد 

ــا کارشناســان آن ایــن  ــه آی دی پــی داده ت ــا شــماره کارت خــود را ب شــماره شــبا ی

اعــداد را بــه یــک آی دی کوچــک تبدیــل کــرده و آن را در اختیــار مشــتریان شــما چــه 

در فضــای مجــازی و چــه در دنیــای واقعــی قــرار دهنــد.

ــما  ــت و ش ــاال اس ــیار ب ــت بس ــن درگاه پرداخ ــه در ای ــای روزان ــقف تراکنش ه س

می توانیــد تــا روزانــه 50 میلیــون تومــان از آن اســتفاده کنیــد. ســرعت انتقــال نیــز 

در آی دی پــی بــاال اســت بــه طــوری کــه اگــر قبــل از ســاعت 22 شــب تراکنش هــا 

انجــام شــود، تمامــی مبلــغ تــا ســاعت 16 روز بعــد بــه حســاب شــما واریــز خواهــد 

ــن درگاه پرداخــت 1 درصــد و ســقف آن 1500 تومــان اســت. شــد. کارمــزد ای

ــت  ــای پرداخ ــن درگاه ه ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــن درگاه ب ــب ای ــی جال ــک ویژگ ی

اینترنتــی در ایــران، درخواســت پــول آن اســت. بــه ایــن معنــا کــه اگــر شــما از یــک 

شــخص طلبــی داشــته باشــید، یــک پیامــک بــه همــراه متنــی کــه شــما مــی  نویســید 

ــک  ــک وارد لین ــک کلی ــا ی ــا او ب ــتاده ت ــتری فرس ــرای مش ــر را ب ــورد نظ ــغ م و مبل
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پرداخــت شــود. از دیگــر ویژگی  هــای ایــن درگاه پرداخــت مــی  تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:

می توانید بر بستر آی دی پی فروشگاه آنالین راه اندازی کنید.	 

دارای سیستم تسویه حساب خودکار است.	 

ــتفاده 	  ــکن QR Code اس ــت از اس ــه درگاه پرداخ ــن ب ــریع و مطمئ ــرای ورود س ب

می کنــد.

عــالوه بــر اشــخاص و کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک می توانید بــرای کارهایی 	 

ماننــد موسســات خیریــه، وام هــای خانگــی و غیره نیــز از آن اســتفاده کنید.

ارسال پیامک به فروشنده و خریدار	 

سیستم کسب درآمد از طریق معرفی اعضا	 

وجود افزونه های مختلف وردپرس، جومال، دروپال و غیره	 

قابلیت تسویه حساب به صورت کارت به کارت را ندارد.	 

از هر مشتری کارمزد500 تومانی دریافت می کند.	 

امکان ساخت فرم سفارشی را در اختیار شما قرار می دهد.	 
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نکستپی

یکــی دیگــر از بهتریــن درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی کــه می توانیــد بــا خیــال آســوده 

ــی  ــد، نکســت پ ــی انتخــاب کنی ــا تراکنش هــای مال ــرای فروشــگاه خــود و ی آن را ب

ــه شــمار مــی رود، امــا در  اســت. ایــن درگاه یکــی از جدیدترین هــا در ایــن حــوزه ب

ــل شــود. یکــی از  ــه یکــی از قدرتمندترین هــا تبدی ــاه توانســته ب ــن مــدت کوت همی

مزایــای ایــن درگاه پرداخــت بــه عنــوان بهتریــن درگاه پرداخــت اینترنتــی، ســرعت آن 

اســت. بــه طــوری کــه طبــق شــعار آن شــما ظــرف تنهــا 5 دقیقــه می  توانیــد بــرای 

فروشــگاه و ســایت خــود یــک درگاه پرداخــت داشــته باشــید.

ــه  ــودن ســوئیچر آن اســت. ب ــن درگاه پرداخــت هوشــمند ب ــر ویژگی هــای ای از دیگ
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طــوری کــه اگــر سیســتم بانکــی مــورد اســتفاده شــما دچــار اختــالل شــود، بالفاصلــه 

بــه بانــک دیگــری منتقــل شــده تــا ایــن درگاه هیــچ قطعــی در ارائــه خدمات نداشــته 

ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــت می ت ــن درگاه پرداخ ــای ای ــر ویژگی ه ــد. از دیگ باش

کــرد:

با معرفی اعضا امکان کسب درآمد برای شما وجود دارد.	 

تا 45 روز اول استفاده از آن بدون کارمزد است.	 

ارائه درگاه پرداخت مستقیم ندارد.	 

تنها به دو بانک برای پرداخت متصل می شود.	 

تسویه حساب آن در زمان کوتاهی انجام می شود.	 
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بیتپی

ــه  ــی اســت ک ــت پ ــی، درگاه بی ــن درگاه هــای پرداخــت اینترنت ــر از بهتری ــی دیگ یک

ــراق  ــدون اغ ــت را ب ــن درگاه پرداخ ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــز ب ــا نی ــز قدیمی ترین ه ج

ــیه و  ــچ حاش ــدون هی ــت ب ــال ها اس ــه س ــت ک ــریع ترین درگاه دانس ــوان س می ت

عــدم رضایتــی در فضــای آنالیــن در حــال فعالیــت اســت. یکــی از ویژگی هــای مثبــت 

ــا شــما در  ــل اســت ت ــی در روزهــای تعطی ــی، پشــتیبانی 24 ســاعته آن حت بیــت پ

صــورت بــروز مشــکل بتوانیــد همــان لحظــه آن را رفــع کنیــد.

ایــن درگاه دارای دو روش پرداخــت درگاه مســتقیم بــا کارمــزد 1 درصــد و درگاه غیــر 

مســتقیم بــا کارمــزد 0.5 درصــد اســت تــا شــما متناســب بــا نیــاز خــود آن را انتخــاب 

کنیــد. از دیگــر ویژگی هــای ایــن درگاه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن درگاه هــای پرداخت 

اینترنتــی می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

بیــت پــی دارای کیــف پــول شــاپرکی اســت. ایــن کیــف پــول هــم امنیــت باالیــی 	 

ــا  ــو شــرکت ی ــد و لوگ ــام برن ــگام پرداخــت ن ــث می شــود هن ــم باع داشــته و ه

فروشــگاه بــه کاربــر نمایــش داده شــود.

برای هر تراکنش نرخ کارمزد مناسبی درنظر می گیرد.	 

ــم 	  ــما فراه ــرای ش ــف را ب ــای مختل ــایت از بخش ه ــد س ــک درآم ــکان تفکی ام

ــد. می کن

از بانک ملت به شما درگاه اختصاصی ارائه می کند.	 
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پیپینگ

اگــر در میــان بهتریــن درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی بــه دنبــال یــک درگاه مطمئــن 

بــا کاربری هــای جدیــد و متفــاوت هســتید، پــی پینــگ بــرای شــما گزینــه مناســبی 

خواهــد بــود. ایــن درگاه دارای خدمــات متفاوتــی اســت کــه باعــث شــده در میــان 

رقبــای خــود طرفــداران زیــادی پیــدا کنــد. پــی پینــگ بــرای هــر شــخص حقیقــی و 

حقوقــی متناســب بــا حرفــه و نیــاز خــود خدمــات ارائــه می کنــد.

ایــن درگاه پرداخــت دارای خدمــات شــخصی اســت. یعنــی اگــر شــما از یــک شــخص 

طلبــی داشــته باشــید، ایــن درگاه بــرای شــما یــک لینــک آمــاده خواهــد کــرد تــا شــما 

لینــک را بــرای فــرد فرســتاده و او از طریــق آن پرداخــت را انجــام دهــد. ایــن درگاه 

پرداخــت همچنیــن دارای یــک اپلیکیشــن بــا ســرعت بــاال و البتــه اســتفاده آســان 
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اســت تــا شــما بتوانیــد بــه راحتــی و در زمــان کوتاهــی از تمامــی خدمــات توســط 

اپلیکیشــن نیــز اســتفاده کنیــد. 

عــالوه بــر امــکان پرداخــت وجــه بــرای کســب و کارهــای آنالیــن، بــا اســتفاده از ایــن 

درگاه پرداخــت می توانیــد بــرای  شــبکه های اجتماعــی فــرم پرداخــت تهیــه کــرده و 

لینــک آن را در صفحــه خــود قــرار دهیــد. از دیگــر ویژگی هــای پــی پینــگ بــه عنــوان 

یکــی از بهتریــن درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

قابلیت ایجاد صفحه پرداخت شخصی	 

صفحه اختصاصی پرداخت با نام کسب و کار شما	 

کارمزد بسیار پایین	 

ایجاد لینک پرداخت های سریع و آسان و ارسال آن از طریق پیامک	 
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زیبال

نــام دیگــری کــه در لیســت بهتریــن درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی در ایــران بــه شــما 

معرفــی می کنیــم، زیبــال اســت. ایــن درگاه بیــش از 4 ســال ســابقه فعالیــت حرفــه ای 

ــی از ویژگی هــای  ــش از 10 هــزار کســب و کار اســت. یک ــاد بی ــورد اعتم داشــته و م

عالــی ایــن درگاه پرداخــت آن اســت کــه تمامــی ســرویس های پرداخــت و خدمــات 

خــود را بــه صــورت یکپارچــه ارائــه می کنــد، از ایــن رو اســتفاده از آن بســیار ســاده 

و ســریع اســت. 

ــی  ــرویس ده ــیر س ــتفاده از مس ــال، اس ــرد زیب ــه ف ــر ب ــای منحص ــر ویژگی ه از دیگ

هوشــمند اســت. ایــن ســرویس در هــر لحظــه میــزان پایــداری درگاه هــای مختلــف را 

بررســی کــرده و در نهایــت بهتریــن و ســریع ترین درگاه را بــه شــما متصــل می کنــد. 

ایــن مســاله باعــث می شــود ایــن درگاه هیــچ گاه دچــار قطعــی نشــود. ایــن درگاه 

پرداخــت اینترنتــی هماننــد دیگــر درگاه هــای موفق دارای پشــتیبانی 24 ســاعته اســت 

تــا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل شــما آن را در زمــان کوتاهــی رفــع کنیــد. 

ــت  ــگام پرداخ ــا هن ــرده ت ــی ک ــما اختصاص ــرای ش ــت را ب ــای پرداخ ــال درگاه ه زیب

نــام برنــد و لوگــوی شــما بــه کاربــر نمایــش داده شــود. نکتــه مثبــت آن کــه زیبــال 

فرآینــد شــخصی ســازی را بــه صــورت کامــال رایــگان بــرای شــما انجــام خواهــد داد. از 

دیگــر ویژگی هــای زیبــال بــه عنــوان یکــی از بهتریــن درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی می تــوان ب
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روش های مختلف و منعطف تسویه 	 

تسویه حساب روزانه	 

سرویس های متنوع برای درگاه	 

روش های گزارش گیری متنوع وآنی	 

امکان تقسیم و واریز وجه به چند حساب	 

 

رایانپی

ــت  ــران اس ــی در ای ــت اینترنت ــای پرداخ ــن درگاه ه ــر از بهتری ــی دیگ ــی یک ــان پ رای

ــن درگاه پرداخــت ســال ها  ــر فعالیــت می کند.ای ــان مه ــگ رای ــر نظــر هولدین ــه زی ک

ــت  ــد ایرانســل، همــراه اول، بانــک مل اســت تراکنش هــای شــرکت های بزرگــی مانن

ــد.  ــام می ده ــزد انج ــزان کارم ــن می ــرعت و کم تری ــن س ــا باالتری ــره را ب و غی
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یکــی از ویژگی هــای ایــن درگاه پرداخــت ســرعت و قــدرت آن اســت. بــه طــوری کــه 

ــدون  ــان و ب ــت را همزم ــا 99 پرداخ ــه ت ــر ثانی ــد در ه ــت می توان ــن درگاه پرداخ ای

کاهــش ســرعت انجــام دهــد. ایــن درگاه پرداخــت دارای سیســتم های مانیتورینــگ 

ــد.  ــه کنن ــق را تجرب ــت موف ــرخ پرداخ ــن ن ــران آن باالتری ــا کارب ــت ت ــمند اس هوش

امــکان لینــک ســازی بــرای کســب و کارهــای مختلــف و افــراد از دیگــر ویژگی هــای 

ــان فرســتاده و آن هــا  ــراد مــورد نظرت ــرای اف ــک را ب ــا شــما لین ــان پــی اســت ت رای

ــن درگاه  ــای ای ــر ویژگی ه ــوند. از دیگ ــت ش ــه پرداخ ــک روی آن وارد صفح ــا کلی ب

ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

امکان تعریف واحد های پولی مختلف و تبدیل آن به یکدیگر	 

تضمین امنیت پرداخت ها	 

امکان دسته بندی مشتریان و ارائه تخفیف های مختلف	 

خدمات رایگان	 
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سخنآخر

ــا فروشــندگان و  ــان کســب و کار ی ــران و صاحب درگاه هــای پرداخــت رابط هــای کارب

ــا یــک کلیــک ســاده وارد صفحــه پرداخــت  ــا ب ــد تنه ــراد بتوانن ــا اف بانــک اســت ت

ــی داشــته  ــوده، ســرعت باالی ــن ب ــد ام ــن درگاه هــای پرداخــت بای وجــه شــوند. ای

باشــند و خدمــات مختلفــی را بــه کاربــران خــود ارائــه دهنــد. در ایــن مقالــه لیســتی 

ــم. ــی کرده ای ــه شــما معرف ــی را ب ــن درگاه هــای پرداخــت اینترنت از بهتری
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