
 

 

 

 راهنمای استفاده از وب سرویس شرکت/شخص 
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Version 60. :  

      

 

 

 

 

 



 

 سابقه بازنگری 

 تاریخ ویرایش  توضیحات  نویسنده 

 4139/دی/05 0.1 نسخه اولیه  هانیه فرجی

 1395/تیر /27 0.2 افزودن فیلد رنگ  امید نصری 

 امید نصری 
افزودن متد  

FindIdentityByPhoneNumber 
 1396/خرداد/28 0.3

 1397/تیر /RefId 0.4 24افزودن فیلد  محیا کردانی

 شیوا مرتضوی 

،  DeleteIdentityByIdافزودن متد 

،   SearchIdentityویرایش فیلدهای متد 

ویرایش فیلدهای معتبر برای جستجو، ویرایش  

 DeleteIdentityByIdمتد   

 

 1399  /بهمن/ 12 0.5

 1401/مرداد/23 0.6 بازنگری وب سرویس ها  زهرا برومند 

 

 

  



 

 فهرست 

 

 1 .............................................................................................................................................................. ده یچک

 SaveIdentity .......................................................................................................................................... 1 متد  

 1 ............................................................................................................................................ ی ورود  یپارامترها

 SearchIdentity ......................................................................................................................................... 2 متد

 2 ............................................................................................................................................ ی ورود  یپارامترها

 query ............................................................................................................................................... 2پارامتر  

 5 ................................................................................................................................................ ی مقدار بازگشت 

 FindIdentityById ..................................................................................................................................... 5متد   

 6 ............................................................................................................................................ ی ورود  یپارامترها

 6 ................................................................................................................................................ یمقدار بازگشت

 DeleteIdentityById.................................................................................................................................. 7متد   

 7 ............................................................................................................................................ ی ورود  یپارامترها

 8 ................................................................................................................................................ یمقدار بازگشت

 FindIdentityByPhoneNumber ................................................................................................................. 8متد   

 8 ............................................................................................................................................ ی ورود  یپارامترها

 9 ................................................................................................................................................ یمقدار بازگشت
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 چکیده 

 را انجام می دهد.  شرکت/شخصاطالعات  جستجو و حذف ،، عملیات ذخیره شخص/شرکتوب سرویس 

 SaveIdentity متد  

 .  را بر عهده دارد که جهت استفاده می بایست توسط کاربر فراخوانی شود شرکت/شخصاین متد وظیفه ذخیره 

 

 پارامترهای ورودی 

 را به ترتیب شرح می دهد.  SaveIdentityجدول ذیل پارامترهای ورودی تابع 

 

 پارامترهای ورودی 

 توضیحات  الزامی  نوع پارامتر  نام پارامتر 

username string  
این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را  

 جهت بررسی دریافت می نماید.

password string  
این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را  

 جهت بررسی دریافت می نماید.

identity 
یا   PersonInfoاز نوع 

OrganizationInfo 
 

این پارامتر که از نوع کالس  

IdentityInfo   می باشد که تمامی

اطالعات مربوط به شرکت/شخص را برای  

 نماید.ثبت در پایگاه داده دریافت می

پارامتر ورودی باید یکی از انواع شرکت یا  

 شخص باشد.

 

 توجه: **

مراجعه  ها  به مستندات مرتبط با آن   OrganizationInfoیا   personinfo هایی فیلدهای کالس برای مطالعه 

 کنید. 
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 SearchIdentity  متد

های موجود در سیستم   شرکت/شخصانواع  ، براساس کوئری تعیین شده توسط کاربر، در میان این متدبا استفاده از 

 شود. انجام می جستجو  

 پارامترهای ورودی 

 را نمایش می دهد: SearchIdentityپارامترهای ورودی متد   جدول زیر 

 پارامترهای ورودی 

 توضیحات  نوع پارامتر  نام پارامتر 

userName string 
این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می  

 نماید.

password string 
بررسی دریافت می  این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت 

 نماید.

typeKey string 

مورد نظر است و در صورتی که   شرکت/شخصاین پارامتر کد نوع 

های آن    شرکت/شخصکاربر آن را وارد نماید، جستجو محدود به 

 نوع می شود.

الزم به ذکر است، برای جستجوی فیلدهای تعریف شده توسط  

ها، می بایست حتمًا این پارامتر مقداردهی    شرکت/شخصکاربر در 

 شده باشد.

query String 
  شرکت/شخصاین پارامتر کوئری مورد نظر کاربر برای جستجو در 

 ها را به صورت یک رشته دریافت می نماید. 

 

 queryپارامتر  

  شرکت/شخص همانطور که در جدول پارامترهای ورودی ذکر شد، این پارامتر، کوئری مورد نظر کاربر برای جستجوی 

 ها را به صورت یک عبارت رشته ای دریافت می نماید. به عنوان مثال : 

CreateDatePersian > “1394/05/15” || Modifier == “علی احمدی” 

توانید از عملگرهای ریاضی و منطقی و همچنین پرانتزها استفاده نمایید. الزم  همانطور که مشاهده می شود، شما می  

 مواجه خواهید شد.  "invalid syntax"به ذکر است در صورتی که عبارت ارسالی نامعتبر باشد، با خطای 
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 شود.نمایش داده میعملگرهای معتبر برای استفاده در پارامتر کوئری  در جدول زیر 

 عملگرهای معتبر 

 عنوان  عملگر 

 عملگرهای ریاضی 

 مساوی ==

 نامساوی =!

 کوچکتر مساوی =>

 بزرگتر مساوی  =<

 پرانتز  )( 

 عملگرهای منطقی 

&& AND 

|| OR 

 

 شود.نمایش داده می ها  شرکت/شخصفیلدهای معتبر برای جستجو در   زیر در جدول  

 ها   شرکت/شخصفیلدهای معتبر برای جستجو در 

 عنوان  نام پارامتر 

 ها   CrmObjectفیلدهای مشترک میان تمامی 

Subject  عنوان 

Description  توضیحات 

CreateDate  )تاریخ ایجاد )میالدی 

CreateDatePersian  )تاریخ ایجاد )جاللی 

ModifyDate  )تاریخ ویرایش )میالدی 

ModifyDatePersian  )تاریخ ویرایش )جاللی 

Creator ایجاد کننده 

Modifier  ویرایش کننده 

CrmObjectTypeIndex  اندیس نوع موجودیت 
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Id  موجودیت  شناسه 

IdentityId ی شخص شناسه 

RefId  این فیلد برای ارجاعات احتمالی بهCrmObject .استفاده می گردد 

 فیلدهای شرکت/شخص 

Email  ایمیل 

Email2  2ایمیل 

Website  وب سایت 

CustomerNumber  شماره مشتری 

CustomerDate  )تاریخ مشتری شدن )میالدی 

CustomerDatePersian  )تاریخ ایجاد )شمسی 

Balance مانده 

PhoneNumber  شماره تماس 

Country کشور 

State  .استان 

City  شهر 

Address  آدرس 

Color  ایجاد )میالدی( تاریخ 

Classification  کالس مشتری 

IdentityType 
بااستفاده از نوع هویت که میتواند حقیقی یا حقوقی باشد، جستجو  

 انجام می شود.

NickName  نام مشتری 

 

 :است زیر مقادیر معتبر هر یک از انواع فیلدهای ذکر شده برای جستجو به شرح  نمونه ای از  

 مقادیر معتبر برای جستجو 

 مثال  توضیحات  نوع 

 " علی احمدی" عبارت رشته ای  فیلدهای رشته ای 

 52548 رشته عددی  مقادیر عددی 
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 ”17:48:23.403 15-09-2015“ عبارت رشته ای  تاریخ )میالدی( 

 "25/04/1394" عبارت رشته ای  تاریخ )جاللی( 

 بازگشتی مقدار  

 :می باشد  زیر به صورت   SearchIdentityمقادیر بازگشتی متد  

 مقدار بازگشتی 

 توضیحات  نوع پارامتر  نام پارامتر 

IdentityInfoResult object 

از نوع   objectنوع خروجی این متد یک 

IdentityInfoResult    است که دارای ویژگی های

Message  وSuccess   به همراه کالس 

IdentityInfoList   باشد.می 

در صورت عدم جستجوی   Messageویژگی  •

 ، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند. شرکت/شخص

مبنی بر    boolمقداری از نوع   Successویژگی  •

موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی  

 گرداند.ها را باز می  شخص/شرکت

، لیستی ازکالس   IdentityInfoListپارامتر  •

InfoIdentity    که حاوی اطالعات کامل

مورد نظر است، می باشد.که در اینجا   شرکت/شخص

 هاست.  crmObjectمشترک بین    فیلدهایحاوی 
 

   FindIdentityByIdمتد   

 مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد.  شرکت/شخصاین متد وظیفه جستجوی 
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 پارامترهای ورودی 

 را به ترتیب شرح می دهد:   FindIdentityByIdپارامترهای ورودی متد   زیر جدول  

 

 پارامترهای ورودی 

 توضیحات  الزامی  نوع پارامتر  نام پارامتر 

username string  
پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را  این 

 جهت بررسی دریافت می نماید.

password string  
این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را  

 جهت بررسی دریافت می نماید.

identityId Guid  
را   این پارامتر شناسه یکتای شرکت/شخص

 جهت جستجوی آن دریافت می نماید. 

 

 بازگشتی مقدار  

 جه جستجو  می باشد را شرح می دهد:که حاوی نتی FindIdentityByIdمقدار بازگشتی متد   زیر جدول  

 

 مقدار بازگشتی 

 توضیحات  نوع پارامتر  نام پارامتر 

IdentityInfoResult object 

از نوع   objectنوع خروجی این متد یک 

IdentityInfoResult    است که دارای سه ویژگی

Message   ،Success    و CrmId  به همراه کالس 

IdentityInfo  باشد.می 

فرم  در صورت عدم جستجوی  Messageویژگی  •

 مورد نظر، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند. 

مبنی بر    boolمقداری از نوع   Successویژگی  •

را  فرم موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی  

 گرداند.باز می 
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در صورت جستجوی   CrmIdویژگی  •

مورد نظر، شناسه آن را باز   شرکت/شخص

 گرداند. می

حاوی اطالعات کامل   InfoIdentityکالس  •

مورد نظر در صورت جستجوی آن   شرکت/شخص

 می باشد.

شایان ذکر است شرح این کالس در بخش  

ذکر   Identity Saveپارامترهای ورودی متد

 شده است. 

   DeleteIdentityByIdمتد   

 این متد وظیفه حذف هویت مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد. 

 پارامترهای ورودی 

 را به ترتیب شرح می دهد. DeleteIdentityByIdپارامترهای ورودی متد   زیر جدول  

 

 پارامترهای ورودی 

 توضیحات  نوع پارامتر  نام پارامتر 

userName string 

این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را  

 جهت بررسی دریافت می نماید.

password string 

را جهت  این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر 

 بررسی دریافت می نماید.

identityId Guid 

را جهت  هویت این پارامتر شناسه یکتای 

 حذف آن دریافت می نماید. 

deleteOption CrmObjectDeleteOption 

AssignChildrenToParent 
DeleteChildren 
DeletePersons: 
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DeleteWithHistory : 

Nothing 
 

 مقدار بازگشتی 

   می باشد را شرح می دهد.   حذف که حاوی نتیجه  DeleteIdentityByIdمقدار بازگشتی متد   زیر جدول  

 مقدار بازگشتی 

 توضیحات  نوع پارامتر  نام پارامتر 

DeleteCrmObjec

tResult 
object 

در صورت عدم حذف   Messageویژگی  •

مورد نظر، پیغامی مبنی بر آن را باز  هویت  

 می گرداند.

  boolمقداری از نوع   Successویژگی  •

مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در  

 گرداند.را باز می هویت  حذف  
 

 

   FindIdentityByPhoneNumberمتد   

 این متد وظیفه جستجو  هویت مورد نظر را بر اساس شناسه شماره تلفن بر عهده دارد. 

 پارامترهای ورودی 

 را به ترتیب شرح می دهد.  FindIdentityByPhoneNumberجدول ذیل پارامترهای ورودی متد 

 پارامترهای ورودی 

 توضیحات  نوع پارامتر  نام پارامتر 

username string 
این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی  

 دریافت می نماید.

password string 
کاربر مورد نظر را جهت بررسی  این پارامتر رمز عبور 

 دریافت می نماید.



 http://[Crm address]/Services/API/IIdentity.svc آدرس وب سرویس : 

 زهرا برومند توسط :  23/05/1401 تاریخ آخرین تغییر : 

 0.6 نسخه :  Identity نام سرویس : 
 

9 
 

phoneNumber string 
این پارامتر شناسه شماره تلفن جهت بررسی دریافت  

 نماید. می

 

 مقدار بازگشتی 

می باشد را شرح    جستجوکه حاوی نتیجه   FindIdentityByPhoneNumberمقدار بازگشتی متد   زیر جدول  

 می دهد. 

 مقدار بازگشتی 

 توضیحات  نوع پارامتر  پارامتر نام  

IdentityInfoResult object 

از نوع   objectنوع خروجی این متد یک 

IdentityInfoResult    است که دارای سه ویژگی

Message   ،Success    و CrmId   به همراه

 باشد.می   IdentityInfo کالس 

در صورت عدم   Messageویژگی  •

مبنی بر  مورد نظر، پیغامی  هویت جستجوی 

 آن را باز می گرداند.

مقداری از نوع    Successویژگی  •

Boolean    مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت

 گرداند.را باز می هویت نهایی در جستجوی 

در صورت جستجوی   CrmIdویژگی  •

مورد نظر، شناسه آن را باز   شرکت/شخص

 گرداند. می

حاوی اطالعات   IdentityInfoکالس  •

مورد نظر در صورت   کامل شرکت/شخص 

 جستجوی آن می باشد.

شایان ذکر است شرح این کالس در بخش  

  Identity Saveپارامترهای ورودی متد

 ذکر شده است. 

 


