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COMPATIBILIDADES
A atual versão do módulo é compatível com Magento Community Edition (CE) das
versões 1.6.x.x a 1.9.x.x.

OBSERVAÇÕES
Antes de seguir os passos de instalação, verifique se você já não têm instalado uma
versão antiga do módulo, caso tenha, estes passos não servirão para você. Veja a guia
Updates
, caso não encontre o que precise, entre em contato com nosso 
suporte
para
auxiliálo ou efetuar seu update de forma profissional.

IMPORTANTE
Qualquer procedimento de instalações ou updates existem riscos, aconselhamos
sempre criar backups de sua loja e efetuar qualquer procedimento em ambiente de
desenvolvimento antes, 
NUNCA 
diretamente em produção. A U
ECOMMERCE
não se
responsabiliza por quaisquer problemas recorrentes ao mau uso das informações contidas
neste documento ou alguma falha relacionada a falta de experiência no manuseio das
mesmas, para isso dispomos de 
suporte
.

INSTALAÇÃO
Magento Connetc
1. Visite o 
Magento Connect
, clique em “Install Now”;
2. Registrese ou efetue seu login;
3. Aceite os termos;
4. Clique em “Get extension key” e copie o conteúdo exibido, pois será este o conteúdo
que irá colar na administração de sua loja.
5. Após instalar o módulo e utilizar, não esqueça de comentar e avaliar nosso módulo
no Magento Connect. :)
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Magento Admin
1. Ao se logar no admin de sua loja, verifique se está desabilitada a compilação;
2. Limpe todos os caches do Magento navegando no menu de “System” > “Cache
Management” , selecione todos. Em “action”, selecione “disable” e clique em
“Submit”. Também é uma boa prática excluir todo o conteúdo de sua pasta
“var/cache”;

3. Navegue no menu em: “System” > “Magento Connect” > “Magento Connect
Manager”;
4. Será solicitado novamente seu login e senha de administrador;
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5. Cole o conteúdo copiado anteriormente no Magento Connect no campo: “
Paste
extension key to install
”e

clique em “Install”;

6. Clique em “Procced”;
7. Fique atento as mensagens exibidas neste processo, se tudo ocorrer bem, seu
módulo estará instalado e pronto a ser configurado.
8. Antes de prosseguir, clique em “Return to Admin”, efetue o logout e loguese
novamente para que o Magento recarregue as configurações de acesso dos
módulos.
9. Pode então reabilitar os caches de sua Loja.
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UPDATE
Importante
Se o seu caso é 
update
e você pulou diretamente para esta parte do manual, por
favor leia atentamente a guia 
IMPORTANTE
antes de prosseguir.
Se seu módulo antigo é de uma versão “Major” (ex: 
2
.x.x) da mesma do atual ao
qual quer efetuar o update, provavelmente será mais tranquilo, porém se a versão de seu
módulo for de “Major” menor, o cuidado é redrobrado, pois podem haver coisas que
quebram compatibilidades. Caso tratase apenas de diferenças entre “Minor” (ex: 2.
1
.x) ou
“Release” (ex: 2.x.
1
) será tranquilo.
No caso de seu módulo atual for (1.x.x) e o novo é (2.x.x) aconselhamos fortemente
entrar em contato com nosso 
suporte
para realizarmos este trabalho, pois sem dúvida será
muito menos custoso.

Magento Connect
1. Siga os passos especificados em: 
Magento Connect
.

Magento Admin
1. Ao se logar no admin de sua loja, verifique se está desabilitada a compilação;
2. Limpe todos os caches do Magento navegando no menu de “System” > “Cache
Management” , selecione todos. Em “action”, selecione “disable” e clique em
“Submit”. Também é uma boa prática excluir todo o conteúdo de sua pasta
“var/cache”;
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3. Navegue no menu em: “System” > “Magento Connect” > “Magento Connect
Manager”;
4. Será solicitado novamente seu login e senha de administrador;
5. Clique em “Check for Upgrades”;
6. Na lista abaixo, procure por “uecommerce_asaas”, caso a linha fique amarela é
porque existe novas versões;
7. Na linha “uecommerce_Asaas”, selecione “Upgrade to (versão mais nova)”.
8. Fique atento as mensagens exibidas neste processo, se tudo ocorrer bem, seu
módulo estará instalado e pronto a ser configurado.
9. Antes de prosseguir, clique em “Return to Admin”, efetue o logout e loguese
novamente para que o Magento recarregue as configurações de acesso dos
módulos.
10. Pode então reabilitar os caches de sua Loja.
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CONFIGURAÇÕES
Como acessar as configurações do módulo
1. Loguese na área administrativa de sua loja;
2. Navegue no menu “System” > “Configuration”;
3. No menu do lado esquerdo, clique em “Payment Methods”:

4. No conteúdo ao lado direito, clique em “Asaas”;
5. Todas as opções desta parte são autoexplicativas e muitas contêm comentários
abaixo com explicações sobre os campos. Mesmo assim, segue breve e simples
explicação sobre cada uma:

Explicações das principais configurações

● Ambiente:
○

“Development” ou “Production”. É possível na Asaas solicitar uma ApiKey
para ser utilizada como Development possibilitando testes em sandbox, onde
são aprovados cartões fakes, bem como testar todas funcionalidades
disponibilizadas pela Asaas.
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● Debug:
○

“Yes” ou “No”. Se setado como sim, guardará sempre um histórico de todas
transações realizadas tanto de envio como de resposta da Asaas no
diretório: “var/log/Uecommerce_Asaas.log”. Aconselhamos fortemente o uso
deste recurso, pois caso aconteça qualquer problema de comunicação com a
Asaas, essas informações são de suma importância para um bom e rápido
diagnóstico.

● API url Homologação/Produção:
○

Estes dois campos por padrão já vêm preenchidos, existe a possibilidade de
edição, pois por se tratar de uma integração, esta url é mutável (não com
frequência). Geralmente nós da Uecommerce ao ocorrer uma mudança desta
url, lançamos logo uma nova versão do módulo, porém se as funcionalidades
do módulo continuarem sendo compatíveis com as possíveis mudanças da
API, é possível apenas alterar a url manualmente.

● ApiKey:
○

Este campo é preenchido com as informações passadas pela Asaas, pois
cada cliente têm uma exclusiva que liga a sua conta Asaas. A ApiKey de
Produção não serve para Homologação e vice versa. A ApiKey de
Homologação é requerida apenas quando deseja efetuar testes e a opção de
“Ambiente” deve estar como “Development”.

● Tipo:
○

“AuthAndCapture”. AuthAndCapture significa “Autorizar e Capturar”, ou seja,
se assim setado no módulo, os pedidos efetuados pelos seus clientes em
sua loja serão além de autorizados pela Asaas, já serão capturados gerando
assim automaticamente uma invoice em sua loja.

● Bandeiras:
○

As bandeiras a serem utilizadas em sua loja conforme acordo com a Asaas.

● Ativar Parcelamento:
○

“Yes” ou “No”. É claro que mesmo com esta opção setada para “sim” e não
houverem parcelamentos configurados, não irá influenciar em nada em sua
loja. Esta opção é ideal quando já se têm parcelamentos configurados e por
algum motivo deseje desabilitálos, mantendo assim suas configurações
intactas, porém abrindo mão de usálas em sua loja.

● Parcelamentos Padrões:
○

Como o próprio nome já diz, seria uma configuração de parcelamento padrão
para ser utilizada para qualquer bandeira de cartão.
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● Habilitar One Click Buy (Salvar os dados de cartão do usuário para
compras futuras):
○

Esta funcionalidade permite o cliente de sua loja guardar as informações de
cartão de crédito, não sendo necessário em uma próxima compra redigir
novamente todos os campos. Esta opção é segura, porém existem casos
onde pode não achar conveniente ou conclua que seu cliente entenderia
como insegura esta opção, sendo assim poderia apenas desabilitála. P
ara
habilitar esta funcionalidade, entre em contato com seu gerente Asaas
.

Configurando Parcelas
Explicação de cada coluna:

●

Total ‘Até’ - (menor ou igual):
○ Nesta coluna devese preencher um valor inteiro ou flutuante (utilizando
sempre ponto (.) no lugar da de vírgula) limite para a linha em questão e para
todas anteriores. Abaixo ilustraremos um caso de uso onde ficará mais claro.

●

Número da Parcela:
○ Apenas o número (inteiro) da parcela como o nome explica (Preenchido
automaticamente).

Exemplo de casos de uso:
●

Limite para parcelar
○ Podemos impor um limite mínimo para habilitar parcelas na loja. Nesse caso
de exemplo, vamos supor que somente parcelaremos caso o total da compra
seja superior a R$10,00:

Somente parcelaria nesse caso se o total da compra fosse igual ou maior
que R$10,01.
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○

Da mesma forma, podemos pensar em configurar entre intervalos:

Com isso, teremos o seguinte quadro:
■ Caso a compra seja maior que R$10,00 e menor ou igual a R$20,00
parcela em 2 vezes.
■ Caso a compra seja maior que R$20,00 e menor ou igual a R$30,00
parcela em até 3 vezes.
■ Caso a compra seja maior que R$30,00 e menor ou igual a R$40,00
parcela em até 4 vezes.
■ Caso a compra seja maior que R$40,00 parcela em 5 vezes.

Cartão de Crédito
No módulo é possível disponibilizar para seu cliente a opção de pagamento em cartão de
crédito parcelado. As configurações na área administrativa são autoexplicativas, mesmo
assim, segue breve e simples explicação sobre cada uma delas:

Explicação de cada configuração
●

Título:
○ O que aparecerá para o cliente na parte da frente.

●

Pagamento para países selecionados:
○ Permite habilitar o pagamento em questão somente para o país que deseja.

●

Min Order Total / Max Order Total:
○ Permite exibir o tipo de pagamento somente se o total do pedido se
enquadrar no intervalo entre esses dois valores caso setados.

●

Ordem:
○ Permite setar a posição que o tipo de pagamento em questão irá se
apresentar para o cliente em seu checkout.
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Boleto
No módulo é possível disponibilizar para seu cliente a opção de pagamento boleto. As
configurações na área administrativa são autoexplicativas, mesmo assim, segue breve e
simples explicação sobre cada uma delas:

Explicação de cada configuração
●

Título:
○ O que aparecerá para o cliente na parte da frente.

●

Dias Validades:
○ Até quantos dias de prazo o boleto será válido para pagamento.

●

Instruções Caixa:
○ Instruções editáveis que aparecerão no boleto para seus clientes.

●

Pagamento para países selecionados:
○ Permite habilitar o pagamento em questão somente para o país que deseja.

●

Min Order Total / Max Order Total:
○ Permite exibir o tipo de pagamento somente se o total do pedido se
enquadrar no intervalo entre esses dois valores caso setados.

●

Ordem:
○ Permite setar a posição que o tipo de pagamento em questão irá se
apresentar para o cliente em seu checkout.
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PAGAMENTOS RECORRENTES (ASSINATURAS)
Para utilizar não é necessário configurar nada diretamente nas configurações do
módulo, somente na edição dos produtos que pretende trabalhar de forma recorrente.
Quando existirem produtos recorrentes no checkout de seus clientes, será cobrado o
valor total da compra (produtos recorrentes, produtos normais, fretes e possíveis taxas) e
em seguida será gerado automaticamente as recorrências em seu painel Asaas.

Importante:
O frete não será cobrado nas recorrências. É necessário embutir o valor do frete,
seus custos de envio caso o produto seja enviado mensalmente diretamente no valor do
produto. O frete somente é cobrado 1 vez, caso haja frete no total da compra. O que
aconselhamos nos casos de produtos recorrentes, é criar uma regra de frete grátis
(Funcionalidade default do Magento) somente para produtos recorrentes e embutir o valor
do frete no valor do produto.

Exemplos de casos de uso
●

Vamos supor que queremos oferecer a nossos clientes um produto de pagamento
mensal em um contrato de 1 ano. Na área administrativa na página do produto, no
menu esquerdo, selecione “Asaas Assinatura”:

○

Verá agora 3 configurações:
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■ Produto de assinatura:
●

Yes/No. Você pode habilitar ou desabilitar o produto em
questão para ser como recorrente sem perder suas
configurações.

■ Frequência:
●

Aqui você escolhe mensal, trimestral, semestral e anual; ou
seja, a maneira que será cobrado de seu cliente a recorrência.

■ Número máximo de cobranças:
●

O tempo de contrato que quer manter com seu cliente antes
que o mesmo precise renoválo. Exemplo: Um produto mensal
com contrato de 1 ano, devese configurar “Frequência
mensal” em “12 cíclos”.

○

As configurações para este caso então ficariam dessa forma:

○

Vamos imaginar que o carrinho de seu cliente está dessa forma:

○

■

R$150,00 (Produto recorrente  mensal  12 ciclos);

■

R$100,00 (Produto não recorrente);

■

R$50,00 (Frete);

Ao fechar a compra, será criado um pedido com as seguintes transações:
■

1 transação não recorrente com o valor total: R$300,00;

■

11 transações recorrentes de R$150,00 (valor do produto recorrente
apenas) a partir do mês subsequente neste caso “mensal”, se fosse
configurado diário, seria para o dia seguinte, e assim por diante.
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CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS NA ASAAS
A princípio, a única configuração que o módulo precisa para rodar 100% (levando
em conta que você já ativou sua conta, já leu todas as questões anteriores, já homologou
suas formas de pagamento, etc…) é a URL de retorno a ser configurada na Asaas.
●

URL de retorno:
○ http://www.sualoja.com.br/asaas/standard/success
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Obrigado.
Equipe Uecommerce.

15

