
 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet Package 

راه حل  کاملی است برای قدرت بخشیدن به تراکنش های ایمیل شما که پلتفرم ایمیلتان اطمینان بذیر قابل توسعه و 

دارای طراحی همچنین مانیتورینگ باال در زمان واقعی برای همه ی تراکنش های ایمیلتان باشد. سرویس دارای 

 می باشد. Passportو  MJMLایمیل واکنش گرا با 
 

  : mailjet.comدامنه :

  apiKeyPublic, apiKeyPrivate :اعتبارات

 :credentialsچگونگی دریافت 

  وارد شوید mailjet.comدر سایت 

 وارد شوید. section Keys account/API  به قسمت 

 .شخصی  API و کلید   APIخود را  پیداکنید , کلید مجوزهای 

 

  

https://mailjet.com/


 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageList 

  پردازش شده را لیست کند و نمایش دهد. Mailjet  اجازه دهید تا جزئیات پیام ها و ایمیل هایی که توسط
 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key  عمومی برایmailjet  

apiKeyPrivate credentials API key  شخصی برایmailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleMessage 

 مربوط به پیام در دسترس شما قرار گیرد. IDبه منبع پیام داده شده دسترسی پیدا کنید تا مقدار 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key  شخصی برایmailjet  

id String  یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء 

 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageHistoryResource 

 .تاریخچه پیام لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String  یکتا ی عددی  فقط برای این شی ءیک شناسه  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageInformation 

 منابع اطالعات پیام در دسترس. لیست
 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageInformationResource 

 پیام خاص. اطالعات  یک دسترسی به منبع 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String  شی ءیک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageStatistics 

 داده ها ی آماری پیام /کمپین

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageStatisticsResource 

 دسترسی آماری به منبع پیام

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

Id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMessageState 

 مرجع وضعیت پیام.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getTemplatesلیست 

 را لیست می کند.   apikeyمنابع آماده برای این  

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

 

Mailjet.getSingleTemplate 

 یک پیش نویس یکتا برای این آبجکت بر می گرداند.
 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createTemplate 

 یک منبع جدید  پیش نویس اضافه می کند
 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

author String نام نویسنده 

categories list لیست دسته بندی ها 

copyright String پیام کپی رایت 

description String  متن آزاد. توضیحاتپیش نویس 

editMode Select 
tool(1), html(2), snippet(3), 
mjml(4) 

isStarred Select 
درست در صورتی که پیش نویس برای صاحب 

 جاری ستاره دار باشد

locale String مکان پیش نویس 

name String نام پیش نویس 

ownerType Select نوع دارنده پیش نویس 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateTemplate 

 یک منبع پیش نویس  خاص را بروز می کند.

Field Type Description 

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

author String نام پدید آورنده 

categories list طبقه بندی ها لیست. 

copyright String 
The copyright message. 

 مسیج کپی رایت

description String  توضیحات )متن اختیاری(الگوی 

editMode Select 
tool(1), html(2), snippet(3), 

mjml(4) 

isStarred Select 
صورتی که پیش نویس برای صاحب درست در 

 جاری ستاره دار باشد

locale String مکان پیش نویس 

name String نام پیش نویس 

ownerType Select نوع دارنده پیش نویس 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteTemplate 

 حذف شی پیش نویس.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getDnslist 

 APIهای آماده برای این کلید  DNS لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleDns 

 . تنها بر میگرداند  dnsیک شی 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.checkDomain 

 یک دامنه را برای چک کردن راه اندازی میکند.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

data JSON چک کردن داده 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMetasenderlist 

 بر می گرداندAPI  منبع فرستنده  چندگانه آماده را برای این کلید لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleMetasender 

 چندگانه  داده شده .دسترسی به فرستنده 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createMetasender 

 یک منبع فرستنده چندگانه اضافه می کند

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String فرستنده چندگانه 

"data": { 
  "Email":"test@yoursite.com" 
} 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateMetasender 

 منابع چند فرستنده را بروز رسانی می کند
 

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String فرستنده چندگانه 

"data": { 
  "Email":"test@yoursite.com" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSenderlist 

  apiفرستنده منابع آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleSender 

 .دسترسی به یک منبع فرستده داده شده

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createSender 

 یک منبع فرستنده جدید اضافه می کند

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده فرستنده 

"data": { 
  "Email":"test@yoursite.com" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateSender 

 منبع فرستنده را بروزرسانی می کند

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String  داده فرستنده 

"data": { 
  "Email":"test@yoursite.com" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteSender 

 منبع فرستنده را حذف می کند.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  فقط 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getContactlist 

   apiمنابع مخاطبین آماده برا ی این کلید لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleContact 

 دسترسی به یک منبع مخاطب داده شده

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createContact 

 افزوده یک منبع مخاطب جدید

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده مخاطبین 

"data": { 
  "Email":"test@yoursite.com" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateContact 

 بروزرسانی یک منبع مخاطب

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key  برایشخصی mailjet  

data String داده مخاطب 

"data": { 
  "Email":"test@yoursite.com" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getContactDatalist 

 .apiمنابع داده های مخاطبین آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleContactData 

 دسترسی به یک منبع مخاطب داده شده .

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createContactData 

 افزودن یک منبع داده مخاطب جدید

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده ی مخاطب 

data: { 
  "ID":"$ID", 
  "Data": { 
    "Key" : "Value" 
  } 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateContactData 

 بروز کردن منبع داده ی مخاطب 

Field Type Description 

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده ی مخاطب 

data: { 
  "ID":"$ID", 
  "Data": { 
    "Key" : "Value" 
  } 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteContactData 

 حذف منبع داده مخاطب 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getContactHistoryDatalist 

  apiاین کلید  منبع تاریخچه داده ی مخاطبان برای لیست

 Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleContactHistoryData 

 دسترسی به منبع تاریخچه دیتای داده شده 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteContactHistoryData 

 حذف منبع تاریخچه داده مخاطب

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getContactMetadatalist 

  APIآماده برای این کلیدمنابع داده چندگانه مخاطب  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleContactMetadata 

 دسترسی به منبع داده چندگانه مخاطب داده شده

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String  شی ءیک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createContactMetadata 

 افزوده منبع داده چندگانه مخاطب

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String دیتای حجیم مخاطب 

"data": { 
    "Datatype": "str", 
    "Name": "asd", 
    "NameSpace": "static" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateContactMetadata 

 بروز رسانی منبع داده چندگانه مخاطب

Field Type Description 

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

apiKeyPublic credentials API key  برایعمومی mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String مخاطب میحج یتاید 

"data": { 
    "Datatype": "str", 
    "Name": "asd", 
    "NameSpace": "static" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteContactMetadata 

 حذف منبع داده چندگانه مخاطب

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaingList 

 apiکمپین منابع آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleCampaing 

 دسترسی به منبع کمپین داده شده
 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignDraftlist 

 . apiمنابع  پیش نویس آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleCampaignDraft 

 دسترسی به منبع پیش نویس کمپین  آماده

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createCampaignDraft 

 اضافه کردن منبع جدید پیش نویس کمپین

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

Data String  داده پیش نویس کمپین 

"data": { 
    "Locale":"en", 
    "Sender":"Name", 
    "SenderEmail":"email@gmail.com", 
    "Subject":"test" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateCampaignDraft 

 بروز رسانی منبع پیش نویس کمپین
 

Field Type Description 

Id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده پیش نویس کمپین 

"data": { 
    "Locale":"en", 
    "Sender":"Name", 
    "SenderEmail":"email@gmail.com", 
    "Subject":"test" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignDraftDetailContent 

 از پیش نویس های کمپین بر می گرداند. htmlمضامین متن و 
 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
عددی  فقط برای این شی یک شناسه یکتا ی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createCampaignDraftDetailContent 

 از کمپین پیش نویس htmlبروزرسانی متن و 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی یک 

  ء

data JSON مضامین پیش نویس کمپین 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignDraftScheduled 

 داده برای زمان بندی پیش نویس کمپین را بر می گرداند

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createCampaignDraftScheduled 

 .وقتی پیش نویس کمپین فرستاده شد زمان بندی را انجام می دهد

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

data JSON مضامین پیش نویس کمپین 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateCampaignDraftScheduled 

 فرستاده شود تاربخ را بروز رسانی می کندوقتی پیش نویس کمپین قرار است 

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

data JSON 
 

 کمپینمضامین پیش نویس 
 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteCampaignDraftScheduled 

 ارسالی که قرار است انجام شود را لغو می کند

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
عددی  فقط برای این شی یک شناسه یکتا ی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.sendCampaignDraft 

 ی برای فرستادن یک کمپین پیش نویساقدام

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
عددی  فقط برای این شی یک شناسه یکتا ی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignDraftStatus 

 ی برای چک کردن وضعیت پیش نویس کمپیناقدام

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یکتا ی عددی  فقط برای این شی یک شناسه 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignGraphStatisticslist 

 apiگراف آماری برای منابع آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

click String 
اگر مخالف صفر باشد تعداد را براساس تعداد 

 کلیک بر می گرداند

ids String 
های خاص بر می   ID تعداد را فقط برای  

 .گرداند

open String 
اگر مخالف صفر باشد تعداد آنهایی که باز 

 است را بر می گرداند.

range String 
دقیقه برای  15زمانی روز.دوره 7ساعت یا 24

 روز.7دقیقه برای  30ساعت و 24
 

spam String 
وقتی مخالف صفر باشد تعداد اسپم ها را بر می 

 گرداند

unsub String 
وفتی مخالف صفر باشد تعداد درخواست نشده 

 ها را بر می گرداند

 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleCampaignGraphStatistics 

 .دسترسی یه یک منبع گراف آماری کمپین داده شده.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
فقط برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignOverviewlist 

 apiدیدکلی منابع کمپین آماده برای این کلید لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getCampaignStatisticslist 

  apiمنابع آماری آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleCampaignStatistics 

 دسترسی به منبع کمپین آماری داده شده

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getContactFilterList 

 .apiمنابع فیلتر مخاطبان آماده برای این کلید لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleContactFilter 

 دسترسی به فیلتر مخاطب داده شده.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createContactFilter 

 افزودن یک منبع فیلتر مخاطب
 

Field Type Description 

 

apiKeyPublic 
credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String فیلتر داده مخاطب 

"data":{ 
    "Name":"example@gmail.com", 
    "Expression":"test" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateContactFilter 

 بروز کردن منبع فیلتر مخاطب

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String فیلتر داده مخاطب 

"data":{ 
    "Name":"example@gmail.com", 
    "Expression":"test" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteContactFilter 

 حذف منبع  فیلتر مخاطب.

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

Id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getNewsLetterlist 

   apiمنبع خبرنامه آماده برای این کلید  لیست

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleNewsLetter 

 .به منابع خبرنامه داده شده یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createNewsLetter 

 .دیاضافه کن دیمنبع خبرنامه جد کی

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String  داده خبرنامه 

"data": { 
    "Locale":"en", 
    "Sender":"18656", 
    "SenderEmail":"emaple@gmail.com", 
    "Subject":"testMessage", 
    "ContactsلیستID": 17094462 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateNewsLetter 

 منبع خبرنامه یروزرسان به

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String  خبرنامهداده 

"data": { 
    "Locale":"en", 
    "Sender":"18656", 
    "SenderEmail":"emaple@gmail.com", 
    "Subject":"testMessage", 
    "ContactsلیستID": 17094462 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getNewsLetterDetailContent 

 .می گرداندخبرنامه را باز یمتن و محتوا یمحتوا

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateNewsLetterDetailContent 

 .دمی کن یخبرنامه را به روز رسان یمتن و محتوا یمحتوا

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

data JSON محتوای خبرنامه 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getNewsLetterScheduled 

 .گرداند یشده خبرنامه را برم یزیارسال برنامه ر خیتار

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  فقط 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createNewsLetterScheduled 

 .وقتی خبرنامه قرار است فرستاده شود زمان بندی را انجام می دهد

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

data JSON محتوای خبرنامه  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateNewsLetterScheduled 

 شود می خبرنامه ارسال یزمانبند

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

data JSON محتوای خبرنامه  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteNewsLetterScheduled 

 لغو ارسال در برنامه

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.sendNewsLetter 

 .نیکمپ سینو شیارسال پ یاقدام برا کی

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getNewsLetterStatus 

 .نیکمپ سینو شیپ تیوضع یبررس یاقدام برا کی

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key  برایعمومی mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getApiKeyTotalList 

 .apikey نیا یموجود برا یدیکل منابع کل یکل ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleApiKeyTotal 

 .API یدیبه کل منابع کل یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getContactStatisticsList 

 .apikey نیا یتماس آمار موجود برا کلی ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleContactStatistics 

 منبع آمار تماس  کیبه   یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key  برایشخصی mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getDomainStatisticsList 

 .apikey نیا یمنابع آمار دامنه فهرست موجود برا

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleDomainStatistics 

 .منبع آمار دامنه داده شده کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getGeostatisticsList 

 .محدوده نیا یموجود برا یشناس نیفهرست منابع زم

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleGeostatistics 

 .داده شده ینیمنبع داده ژئواستات کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
فقط برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleGraphstatistics 

 .یستیمنبع داده گراف کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
فقط برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getRecipientStatisticsList 

 .apikey نیا یموجود برا رندهیاز منابع آمار گ یستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleRecipientStatistics 

 .رندهیخاص از منابع آمار گ ستیل کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  فقط 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getStatisticsList 

 .apikey نیا یمنابع آمار فهرست موجود برا

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleStatistics 

 .آمار فهرست داده شده ستیل کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getOpenStatisticsList 

 .apikey نیا یمنابع آمار باز موجود برا ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleOpenStatistics 

 .دسترسی به منبع باز آماری

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSenderStatisticsList 

 .باز  یمنبع آمار کی فرستنده به یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleSenderStatistics 

 .منبع آمار فرستنده داده شده کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getTopLinkClickedLink 

  apikey نیا یمنابع موجود برا نکیباال ل ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleTopLinkClicked 

 .داده شده نکیل یرو کیکل با منبع  ترینباال به یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  فقط 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getUseragentStatisticsList 

 .apikey نیا یر دسترس برال دکاربر عام آماریمنابع موجود ستیل

 Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleUseragentStatistics 

 .عامل منبع آمار کاربر کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getParseRouteList 

  apikey نیا یبرا ریمنابع مس هیتجز در دسترس  یها نهیگز ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleParseRoute 

 .داده شده فسرم ریبه منابع مس یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createParseRoute 

  دیجدمفسر  ریمنابع مسکردن  اضافه

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده مسیر مفسر 

"data": { 
    "APIKeyALT":"ApiKey", 
    "Email":"example@gmail.com", 
    "Url":"https://rapidapi.com/hello/world" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateParseRoute 

 .مفسر ریمنبع مس یبه روز رسان

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده مسیر مفسر 

"data": { 
    "APIKeyALT":"ApiKey", 
    "Email":"example@gmail.com", 
    "Url":"https://rapidapi.com/hello/world" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteParseRoute 

  مفسر ریحذف منبع مس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
برای این شی یک شناسه یکتا ی عددی  فقط 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getBounceStatisticsList 

 .API دیکل نیا یمنابع موجود برا  پرش آمار ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleBounceStatistics 

 . پرش منبع آمار کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getClickStatisticsList 

 .apikey نیا یمنابع موجود براکلیک آمار   ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleClickStatistics 

 . کیبه  آمار کل یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این 

  شی ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getEventCallbackUrlList 

  apikey نیا یبرا ستیبازگشت به ل یتماس برا ستیمنابع ل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleEventCallbackUrl 

 بازگشتی URLمنبع  دادیبه رو یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.createEventCallbackUrl 

 می کند.اضافه  دادیرو دیجد URL منبع کی

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داد فراخوانی ویداده ی آدرس ر 

"data": { 
    "APIKeyALT":"ApiKey", 
    "Url":"https://site/test/event" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateEventCallbackUrl 

 بازگشتی . URLمنبع   دادیرو یبه روز رسان

Field Type Description 

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده ی آدرس رویداد فراخوانی 

"data": { 
    "APIKeyALT":"ApiKey", 
    "Url":"https://site/test/event" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.deleteEventCallbackUrl 

 .بازگشتی دادیرو url منبع حذف

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String 
یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی 

  ء

 

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getOpenInformationList 

 .apikey نیا یباز در دسترس برا یمنابع اطالعات ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleOpenInformation 

 .منبع اطالعات باز داده شده کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMyProfileList 

 . apikey نیا یمن در دسترس برا هینما یها هینما ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleMyProfile 

 .من ه شده پروفایلمنبع داد کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateMyProfile 

 .من ه شده پروفایلمنبع داد کی بروزرسانی

Field Type Description 

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده ی پروفایل من 

"data": { 
    "JobTitle":"Team lead" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getUserList 

 .موجود  apikey نیا یفهرست منابع کاربر برا

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleUser 

 .منبع کاربر داده شده کیبه  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.updateUser 

 منبع کاربر یبه روز رسان

Field Type Description 

id String یک شناسه یکتا ی عددی  فقط برای این شی ء  

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

data String داده کاربر 

"data": { 
    "Timezone":"4" 
} 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getMetadataList 

 .apikey نیا یمنابع ابرداده موجود برا ستیل

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

 

  



 
 مارکت ایرانی APIاَپی اِکو، نخستین 

apiEco.ir 

Mailjet.getSingleMetadata 

 .داده شدهداده ای حجیم  به منابع  یدسترس

Field Type Description 

apiKeyPublic credentials API key عمومی برای mailjet  

apiKeyPrivate credentials API key شخصی برای mailjet  

id String یک شناسه عددی یا اسم برای این شی 
 

 


