
state=2

state=-1

gyldig

ugyldig

sjekk etter
duplikat i mdb*

OK

duplikat i state 1 eller 2

lagre ordre i
mdb2 og

reserverer billett.
state=1

cancel-flagget settes
på den andre ordren

(duplikaten)

POST fra bruker

bruker sendes
til kjøpside med

feilmelding

Oransje fyll: API-kall til swedbank pay (merk: det må også
implementeres at swedbank kan sende callback-kall til

billig)
Rød fyll: endringer i mdb2

blå outline: state i tilstandsmaskinen

*en duplikat er en ordre av samme bruker som pågår eller
er gjort nylig

**her bør vi kanskje også avbryte transaksjonen med et
abort-kall til swebank?

***noe håndtering av dobbel-capture-feil her, som i timeout-
payex.pl

****her er et alternativ å lagre create-capture-URLen i
databasen etter kallet til direct-auth gjøres

*5 usikkert hvordan dette gjøres, trenger mer
dokumentasjon fra swedbank

*6 er det i det hele tatt mulig at cancel-flagget er satt her?
*7 I timeout-payex er det også en mulighet at kjøpet er

captured allerede her, men er det mulig i state 2?

spørsmål om APIet: Kommer det til å være 
et kall tilsvarende complete i det nye APIet eller kan man

gjøre capture rett etter 3d-secure er gjort?

POST ordren til
/payments

timeout-payex.pl
fjerner

billettreservasjonen
og setter state=-1

timeout plukkes opp av timeout-payex.pl

respons OK

transportfeil eller error

sjekk om cancel-
flagg er satt ja**

nei

payment ID fra payex lagres i
ordren i mdb2 (nytt i APIet,

erstatter order_ref), samt direct-
auth-, capture-, abort- og

cancel-operasjonene (også nytt
i APIet).
state=2.

duplikat i state 3, 4 eller 5

pay.pl markerer ordren
som kansellert og fjerner

billettreservasjonen.
state=-1

(Billig::abort_purchase)

callback-kall mottatt fra swedbank

callback.pl setter
last_callback_received i

ordren

timeout-payex.pl setter
cancel-flagget og setter

state=2

sjekk gyldighet

gyldig

state=1



state=-1

state=3

POST til direct-
auth

timeout plukkes opp av timeout-payex.pl

reservasjon godtatt, respons OK

cancel-flagget settes,
state=2

(Billig::set_purchase_
to_unknown_state)

timeout-payex gjør
GET <payment.id>
(for å finne hvilken

state ordren er i hos
swedbank)*5 *7

transportfeil eller uventet error

kansellert

reservasjon ikke godtatt**

bruker videresendes til
3-D secure link mottatt i

response

bruker gjør 3-D secure
timeout plukkes opp av timeout-payex.pl

brukeren sendes tilbake
til pay.pl.

autisert, venter på capture

bruker sendes til
suksess-side. state=3

timeout-payex.pl kjører

timeout-payex gjør
GET <payment.id>

for å finne 
create-capture-

URL****

error

autorisert, venter på capture

feilet eller
brukt for lang tid

error

ordren prosesseres

vent, la neste
timeout-payex-

prosess håndtere det

timeout-payex kjører

timeout-payex
sjekker om

cancel-flagg er
satt

nei
kanseller kjøpet

med create-
cancel

ja

error

state=3
state=-1

GET <payment.id>
(prøver flere ganger

med exponential
backoff)

bruker sendes til kjøpside
med feilmelding

timeout/transportfeil/ukjent state

feilet



respons OK

timeout-payex gjør
capture med POST

til create-capture

timeout-payex markerer
kjøpet som fullført og

setter state=4

respons OK***

error

timeout-payex
avslutter med

feilmelding

timeout-payex sender
ut epost med billetter

og setter state=5

sjekk om cancel-
flagg er satt*6

nei

ja*6

timeout-payex markerer
ordren som kansellert og
fjern billettreservasjonen.

Send feil-epost til brukeren
hvis ikke cancel-flagget er

satt. state=-1

refunder
pengene med
create-reversal

OK

error

OK

state=4

state=5

callback-kall mottatt fra swedbank


