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Abstrakt

Detta projekt  drevs på uppdrag av Optikbutiken som behövde en tjänst  där  man 
kunde betala sin order med hjälp av kreditkort på deras aktuella hemsida. Det här 
projektet  gick  ut  på  att  integrera  DIBS  vilket  är  ett  betalsystem  för  kreditkort. 
Utvecklingen skedde i Visual Studio miljö. De krav som ställdes upp för det här 
projektet blev uppfyllda. 
Nyckelord: DIBS, ASP, Visual Studio, C#
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1 Inledning

Det  här  projektet  drevs  på  uppdrag  av  Optikbutiken  genom  BinaryLogic. 
Optikbutiken grundades 2004 av två bröder, Glenn och Patrick Johansson. Bägge 
bröderna, som har jobbat som optiker under flera år, blev trötta på den snedvridna 
prissättningen  inom  branchen  och  skapade  därför  Optikbutiken.se  (Figur  1). 
Optikbutiken har förutom webbförsäljningen en fysisk butik i Falkenberg (enligt 
deras webbplats [1]).

Optikbutiken.se är en webbplats som har ett sortiment på över 1000 olika bågar. 
Bågarna är uppdelade i dambågar, herrbågar och barnbågar. När man gör ett köp 
via optikbutiken.se kan kunden i dag bara betala med faktura. 

Målet med det här projektet är att implementera ett betalningsalternativ för köp 
av bågar. Man ska kunna betala med sitt kreditkort. 

 Figur 1. Bilden visar en skärmdump av förstasidan på optikbutiken.se
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2 Kravspecifikation

Uppgiften består i att implementera ett betalsystem på optikbutiken.se.

2.1 Kravspecifikation för implementation på webbplatsen

Anpassa  nuvarande  köpsteg  på  optikbutiken.se  under  ett  glasögonköp.  En ny 
kategori ”välj betalningsätt” måste läggas till under sista steget i köpprocessen.  
Under denna kategori ska två val finnas. Faktura och Kreditkort. Om kreditkort 
väljs ska en ny ruta öppnas för att fylla i sina kortuppgifter. Denna ruta ska ha 
samma grafiska utseende som själva webbplatsen. Slutligen måste ett sista steg i 
köpprocessen  implementeras  för  meddelande  om ett  godkänt  eller  misslyckat 
köp. 

2.2 Kravspecifikation för implementation på DIBS

Ett konto måste skapas på DIBS med tjänsten DIBS Internet. På detta konto ska 
sedan själva skalet för betalningssidorna kodas, dvs de sidor som visas när man 
ska skriva in kortnummer. Man behöver också bestämma vilka parametrar som 
ska skickas med vid ett godkänt resp. en avvisad transaktion.

3 Teknisk bakgrund

Det här avsnittet beskriver vad DIBS är. Det beskriver också jQuery som krävdes 
för att få optikbutiken.se att öppnas som en ruta istället för att hänvisas till en 
annan sida.
 

3.1 Vad är DIBS?

DIBS  Payment  Services  AB  (publ)  är  en  betalväxel  för  e-handel  och 
butiksbetalningar grundat 1998. DIBS har flera olika produkter att erbjuda. DIBS 
Internet, DIBS Telefon o Post, DIBS Detaljhandel. Detta projekt inriktar sig dock 
på DIBS Internet. 
DIBS Internet  är  en säker  betalningslösning  för  företag  med försäljning  över 
Internet och som önskar ta emot onlinebetalning med bank och kreditkort (enligt 
deras webbplats[4]). Enligt di.se [5] är det Nordens ledande oberoende leverantör 
av  funktionella,  säkra  och  innovativa  betaltjänster  för  handel  via
Internet.  Detta projekt kommer att implementera onlinebetalning med bank och 
kreditkort (visa och mastercard).

3.2 Vad är jQuery?

jQuery är ett javascriptbiblotek som ska kunna fungera på alla webbläsare [2]. 
jQuery  biblioteket  är  en  enda  stor  JavaScriptfil.  Denna  fil  innehåller  alla  
biblotekets funktioner. Filen kan inkluderas på en webbsida med följande kodrad:
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
Prettyphoto är en klon av jQuery och stöder video, flash och youtube, iframes 
och ajax [3]. Det är med hjälp av prettyphoto som betalningsrutan öppnas och 
stängs. 
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4 Genomförande

Koden för DIBS rutan som öppnas på otikbutiken.se kodades på DIBS Manager i 
HTML. Koden för webbplatsen utfördes i Microsoft Visual Studio 2010, här i C-
Sharp. Debuggern till Visual Studio användes vid kodningen av webbplatsen. När 
det gäller debugg på DIBS Manager fanns det en debugger som man kunde testa 
sina managersidor på (de sidor som visas vid kortköp). Här använde jag mig av 
DIBS Manager Manual som fanns tillgänglig att ladda ner på DIBS webbplats 
[6]. 
Man kan säga att genomförandet skedde i två steg. Först gjordes ändringarna på 
optikbutiken.se och sedan kodades DIBS rutan i DIBS Manager.

4.1 Optikbutiken.se

Projektet inleddes med att lägga till ett alternativ under sista steget i köpkedjan 
på  optikbutiken.se  kallat  ”betalnings  alternativ”.  Två  val  finns  nu  att  välja, 
faktura eller kreditkort. 
Länken till DIBS där själva betalningen genomförs implementerades genom en 
ruta på optikbutiken.se genom jQuery. Optikbutiken skulle också kunna ta emot 
om betalningen gick igenom eller blev avvisad och stänga ner DIBS rutan. 

4.2 Implementering av DIBS

När det gällde implementationen av DIBS sidorna så använde jag mig av DIBS 
Manager Manual och en steglista som fanns tillgänglig på DIBS webbplats [4].
De steg man behöver gå igenom för att integrera webblösning är normalt.

1. Se till att avtalen med DIBS och inlösande banker är klara. Detta bör 
påbörjas så tidigt som möjligt eftersom det ofta tar tid för bankerna att 
hantera detta. 

2. Konstruera  den  webbsida  som  dirigerar  om  konsumenten  till  DIBS 
PaymentGateway. 

3. Använd DIBS Manager för att designa betalningsrutorna.
4. Testa  genom  att  använda  testmiljön  som  finns  tillgängligt  i  DIBS 

Manager.
5. Sätt tjänsten i drift. Berätta för DIBS kundsupport i god tid att du vill 

sätta din tjänst i drift och se till att din butik är beredd. 
6. Testa med riktiga kreditkort innan du låter några kunder börja använda 

tjänsten.
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Figur 2 visar hur ett betalningsflöde kan se ut (enligt DIBS webbplats [4]). En 
skillnaden i min egen implementation är att istället för en popup har jag använt  
jQuery  för  att  öppna  betalrutan.  Funktionen  för  att  försöka  igen  efter  en 
misslyckad betalning  har  jag  implementerar  på  optikbutiken.se  istället  för  på 
DIBS Server.

Figur 2. Visar hur flödet av en betalning går till.
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5 Resultat

I den här delen presenteras de viktigaste funktionerna med hjälp av programkod i 
två olika avsnitt. Webb och DIBS.

5.1 Slutresultat Webb

Under välj betalningssätt kan man nu välja att betala med faktura eller kreditkort 
(Figur 3).

Figur 3 visar resultatet av de ändringar som gjordes på köpstegen på optikbutiken.se. 

5.1.1 Buy.aspx

Buy.aspx lägger till en kategori på sista steget i betalningen som gör att man kan 
välja att betala med kreditkort eller med faktura (se bilaga 1).
Den  lägger  också  till  ”slutförbeställningsknappen”.  Funktionen 
ConfirmBuyButton_Click i Buy.aspx.cs körs när man klickar på knappen.
I Buy.aspx kodas också scriptet som öppnar och stänger DIBS rutan (se bilaga 1). 

5.1.2 Buy.aspx.cs

Funktionen  ConfirmBuyButton_Click  i  Buy.aspx.cs  körs  när  man  klickar  på 
”slutförbeställningsknappen”  (se  bilaga  1).  Om  man  valt  kreditkort  på 
betalningssätt  så körs funktionen "LoadDibsLink" som bygger upp länken till  
DIBS. Sedan simuleras ett klick på DIBS länken. Detta för att dibslänken ska 
öppnas i en ruta som lägger sig över den befintliga webbplatsen.
Funktionen LoadDibsLink bygger upp länken som går till Dibs. De parametrar 
som skickas  in  i  funktionen  är  köpets  summa och ordernummer.  Dibslänken 
byggs  sedan  upp  med  vilket  pageset  som  ska  laddas  på  dibskontot,  pris  på 
summan  som  ska  betalas,  namn  och  adressuppgifter,  ordernummer,  vilken 
säkerhet som ska användas och vilken länk som ska laddas när köpet är klart, i  
detta fall optikbutiken/Dibs.aspx.cs.
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5.1.2 Dibs.aspx.cs

Dibs.aspx.cs tar emot argument från DIBS och skickar dom vidare till Buy.aspx 
som stänger DIBS rutan (se bilaga 1). Om betalningen blev godkänd så står det 
"Tack för din beställning" annars "Din betalning nekades. Vill du försöka igen?".

5.1.2 Dibs_httpreport.aspx.cs

När  DIBS  har  verifierat  att  betalningen  har  gått  igenom  skickar  den  en 
httprapport till anvisad adress (se bilaga 1). Dibs_httpreport.aspx.cs tar emot en 
httprapport och lägger till ordern om betalningen är godkänd från DIBS. 

5.2 Slutresultat DIBS Manager

Koden i DIBS Manager körs när kortbetalningen görs. Den innehåller 2 steg i 
min implementation. På första steget skriver man i sina kortnummer (Figur 4). På 
andra genomförs transaktionen. 

Figur 4 visar resultatet av koden i DIBS manager (steg 1).

På DIBS Manager kodades också vad som ska hända om kortbetalningen blir 
godkänd  eller  nekad.  I  mitt  fall  dirigeras  man  tillbaks  till  Dibs.aspx.se  på 
optikbutiken.se med olika parametrar beroende på om betalningen gått igenom 
eller nekats.
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6 Diskussion

Debuggern till visual studio har varit väldigt användbar när det gällde kodningen 
av webbplatsen. Däremot har det varit  svårt att  testa kortköp fullt  ut.  Det har 
också varit svårt att testa när en httprapport tas emot från DIBS eftersom detta 
görs bara vid genomfört köp. 
Implementationen av  kortbetalningen har  varit  i  drift  i  några  veckor  och  har 
fungerat bra. En sak som kunde ha lösts annorlunda är ”försöka igen funktionen” 
om man tex skrivit i fel kortnummer. Den kunde ha lösts som ett steg  i DIBS 
Manager istället för att ha implementerats på webbplatsen. 

7 Slutsats

Projektet  blev  klart  i  tid  och  kraven  blev  uppfyllda  enligt  den  framtagna 
specifikationen. Den har nu använts i antal veckor. Pga den ökade näthandeln och 
kundernas  vana att  kunna köpa produkter  via  webben med sitt  kreditkort  har 
denna  implementation  varit  till  nytta  för  optikbutiken.se.  Fördelen  med 
kreditkorts  betalning är  också att  de slipper hanteringen med pappersfakturor. 
Man kan också vara säkrare på att pengarna kommer in till företaget när kunden 
betalar direkt på hemsidan.
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Bilaga 1: Kod

Buy.aspx
...
<script src="/js/jquery-1.4.2.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<link rel="stylesheet" href="/css/prettyPhoto.css" type="text/css" media="screen" charset="utf-8" />
<script src="/js/jquery.prettyPhoto.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">
    $(document).ready(function () {
        $("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ modal: true  });

    });
    function ClosePrettyPhoto(refNo, ok, orderNo) {
        
        var creditCardPaymentOptionBuyNotOk = document.getElementById('<% = CreditCardPaymentOptionBuyNotOkLabel.ClientID %>');
        var dibsTryagainButton = document.getElementById('<% = DibsTryagainButton.ClientID %>');
        var paymentOptionInfoTextLabel = document.getElementById('<% = PaymentOptionInfoTextLabel.ClientID %>');
        var doneMessageDiv = document.getElementById('DoneMessageDiv');

        if (ok == 'D') 
        {

            creditCardPaymentOptionBuyNotOk.innerHTML = 'Betalning ej godkänd. Vill du försöka igen?';
            dibsTryagainButton.style.display = 'inline';
        }

        if (ok == 'A')
        {
            dibsTryagainButton.style.display = 'none';
            creditCardPaymentOptionBuyNotOk.style.display = 'none';
            doneMessageDiv.style.display = 'block';
            paymentOptionInfoTextLabel.innerHTML = 'Din betalning blev godkänd! Ditt Referensnummer är ' + refNo + '.';
            
        }

        $.prettyPhoto.close();
    }
</script>

...
<asp:PlaceHolder ID="PaymentOptionPlaceHolder" runat="server">
        <div class="standardtext pageheader">
            <div class="bottomleft"><h2> Välj betalningssätt</h2></div>
        </div>
        <div class="standardline"></div>
        <div class="standardspace standardtext">
        Nedan väljer du det betalningssätt som du vill använda 
       för att genomföra transaktionen.</div>
        <div style="margin-top:20px;">
            <asp:DropDownList ID="PaymentOptionDropDownList" 
            runat="server"  onChange="toggle(this);"></asp:DropDownList>
            <asp:Label ID="ShowCreditApprovedFalseLabel" runat="server" ></asp:Label>
            <div class="standardline"></div>
        </div>
        </asp:PlaceHolder>

        </div>
        <div class="standardspace">
           
        <asp:ImageButton ID="BackToStep2Button" 
        ImageUrl="/decor/button_previous.png" OnClick="GotoStep2Button_Click"
        runat="server" Style="margin-right: 10px;" />
            
            
        <asp:ImageButton ID="ConfirmBuyButton" 
        ImageUrl="/decor/button_confirmbuy.png" OnClick="ConfirmBuyButton_Click" runat="server" />
        </div>
</asp:PlaceHolder>

…

Buy.aspx.cs
...
if (paymentOption == SysInvoice.cPaymentOptionAdvancePayment)
             {
                 PaymentOptionInfoTextLabel.Text = "Förskottsbetalning information...";
             }
             else if (paymentOption == SysInvoice.cPaymentOptionCashOnDelivery)
             {
                 PaymentOptionInfoTextLabel.Text = "Postförskotts information...";
             }
             else if (paymentOption == SysInvoice.cPaymentOptionVisaMasterCard)
             {
                 loadedDibsLink = LoadDibsLink(completeOrder.TotalAmountInclVat, order.OrderNo);

                 DibsTryagainButton.Attributes.Add("href", loadedDibsLink);
                 DibsTryagainButton.Attributes.Add("rel", "prettyPhoto[iframes]");

                 ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "doclick", "<script language='JavaScript'>$
(document).ready(function () {" +
                 "$.prettyPhoto.open('" + loadedDibsLink + "','','');" +
                 "$('#DoneMessageDiv').hide();" +
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                 "});</script>");
             }

Dibs.aspx.cs
…
public partial class Dibs : BasePage
    {
        public String AuthorizationReply
        {
            get { return Request.Params["authorizationReply"]; }
        }

        public String DibsRefNo
        {
            get { return Request.Params["refNr"]; }
        }

        public String OrderNo
        {
            get { return Request.Params["orderNo"]; }
        }
                
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            bodyTag.Attributes.Add("onload", 

           "parent.ClosePrettyPhoto('" + DibsRefNo + "', '" + AuthorizationReply + "', '" + OrderNo + "');");
        }
    }

…

Dibs_httpreport.aspx.cs
…
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

                if (reply == "A")
                {
                   
                    //skapa en faktura
                    Biz.Sys.CreateInvoice(order.ID);
                    // sätter isdraft till false
                    order = Biz.GetSysInvoice(order.ID);
                    order.SetIsDraft(false);
                    Biz.SaveSysInvoice(order);

                    
                    Biz.Sys.CreatePayment(order.ID, sum, refNo); // Albin - 2011-03-24
                    ////skapa en payment
                    //SysPayment payment = new SysPayment(null, sum, Biz.DateTimeNow, Biz.DateTimeNow, refNo);
                    //newPaymentID = Biz.SaveSysPayment(payment);
                    ////skapa en invoicepayment
                    //SysInvoicePayment invoicePayment = 

     new SysInvoicePayment(order.ID, newPaymentID, null, sum, refNo, Biz.DateTimeNow);
                    
                    //Biz.SaveSysInvoicePayment(invoicePayment);

…
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