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Introdução
Parabéns por adquirir o Pagamento PagSeguro, este Guia do Usuário irá auxiliá-lo a nova
extensão para o Magento® 2. Se necessitar de suporte, deixe-nos ajudar a instalar o Pagamento
PagSeguro.

Sobre o Pagamento PagSeguro
O PagSeguro é um portal brasileiro que aceita transações estrangeiras. Com este portal a sua
página Magento 2 pode oferecer o PagSeguro como um método de pagamento. Para garantir a
segurança dos clientes, todas as transações financeiras são conduzidas através do ambiente
seguro do PagSeguro, não sendo precisa comprar um certificado SSL.

Para Comerciantes
Aceite pagamentos online através do modulo de Pagamento PagSeguro para lojas da web
Magento2. Este é um dos melhores em sua classe para integração de pagamento que foi
cuidadosamente implementado e testado por Desenvolvedores que se especializaram em
Magento 2 (experts em integração de pagamentos). O módulo do PagSeguro para Magento 2
permite que seus clientes paguem sem precisar deixar um rastro de checkout da página. Esta
integração usa o Pagamento PagSeguro API (PCI SAQ A) com redirecionamento e suporte.

Para Clientes
O módulo do Pagamento PagSeguro fornece uma experiência prática de compras. Ele permite que o
cliente, após decidir realizar a compra de um produto em uma página, finalize a compra usando seu
cartão de crédito/débito favorito de maneira segura.
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Funcionalidade
O módulo de Pagamento PagSeguro “Out-of-box” para Magento 2, suporta todas as
capacidades necessárias para aceitar e gerenciar os pagamentos online com o Pagamento
PagSeguro. Segue uma lista de recursos suportados pelo Módulo de Pagamento PagSeguro
“Out-of-the-box” para o Magento 2:
1. Integração de Pagamento Completa no Nível 1 PCI
2. Suporte “Lightbox” com experiência de usuário prática e eficiente
3. Suporte redirecionado para uma experiência ainda mais segura
4. Suporta os seguintes cartões de créditos e débito: Visa, Mastercard, Diners, Amex,
Hipercard, Aura, Elo, PLENOCard, PersonalCard, Brasilcard, FORTBRASIL, CARDBAN,
VALECARD e Cabal
5. Suporte múlti-loja, múlti-moedas e múlti-contas
6. Flexibilidade em controlar o status da Transação quando o pedido é feito. Ele ajuda
quando da necessidade de verificação de inventário adicional ou pagamentos.
7. Configuração flexível e poderosa do Pagamento PagSeguro
8. Vem com pacotes de idiomas em Inglês e Português

1. Instalando o Módulo de Pagamento PagSeguro
É recomendado que você primeiro instale o módulo em um ambiente teste do Magento® que
seja uma cópia da sua loja principal. Após verificar que o módulo funciona corretamente em sua
loja teste, você pode instalar o módulo em sua página oficial com segurança.

1.1. Instale via Gerenciador de Componentes
Aqui vão os passos necessários para a instalação da extensão do Pagamento PagSeguro
através do Gerenciador de Componentes.
1. Através do seu Sistema de acesso de Administrador Magento® -> Página do Assistente
de Configuração Web.
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2. Chaves de autenticação do Marketplace. Para maiores informações sobre autenticação
das chaves de geração, por favor visite
http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/prereq/connect-auth.html.
3. Navegue na página do Gerenciador de Componentes.
4. Na página do Gerenciador de Componentes, clique no botão “Sync” para atualizar a nova
extensão comprada.
5. Clique Instalar na coluna Ação para o componente Pagamento PagSeguro.
6. Siga as instruções do Assistente de Configurações Web.

1.2. Instalar Através do Compositor
No caso de ter recebido um arquivo ZIP no módulo do Pagamento PagSeguro para Magento 2
esta seção irá demonstrar como instalar o módulo através do gerenciador de pacote Composto.
Certifique-se de usar o pacote correto, que deve vir com o nome desta maneira:
pronko-module_pagseguro-1.0.0.zip, onde 1.0.0 é a versão do módulo. Atenção, o número da
versão pode mudar.
● Coloque o pacote Place pronko-module_pagseguro-1.0.0.zip dentro do diretório raiz do
Magento 2. Geralmente o caminho absoluto é /var/www/magento/. Por favor, consulte um
administrador do sistema do provedor no qual sua página Magento 2 se encontra.
● Abrir o arquivo composer.json localizado no arquivo raiz do Magento 2 e adicione um
novo repositório e selecione as diretivas conforme segue:
---------------“repositories”: [
    {
        “type”: “artifact”,
        “url”: “./”
    }
]
“require”: [
    “pronko/module-pagseguro”: “1.0.0”
]
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---------------● Da linha de comando execute o seguinte comando:
$ composer update
● Com resultado da execução dentre outros pacotes haverá 2 pacotes:

● Verifique o sucesso da instalação do módulo ao rodar o módulo de comando do status da
ferramenta de console magento:
$ bin/magento module:status
● O resultado deste comando deve exibir o módulo Pronko_Pagseguro na “lista de módulos
desabilitados”. Ative o módulo ao rodar o comando de módulo ativado:
$ bin/magento module:enable Pronko_Pagseguro
● Assim que finalizar, o módulo de ser instalado no Magento 2. Rode o comando de
atualização de configuração:
$ bin/magento setup:upgrade
● Para ambiente de produção os seguintes comandos devem ser executados:
$ bin/magento setup:static-content:deploy
$ bin/magento setup:di:compile
● Parabéns, você executou a instalação com sucesso

Requerimentos de Sistema
● PHP 5.6+, PHP 7.0.2, PHP 7.0.4, PHP 7.0.6+
● PagSeguro PHP SDK Library 3.0.0
● Magento Community Edition 2.0.7+ - 2.1.x
● Magento Enterprise Edition 2.0.7+ - 2.1.x
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2. Como Usar
Esta seção ira demonstrar como configurar e usar a extensão Pagamento PagSeguro. Antes de
ler esta seção a extensão já deve estar instalada. Leia a seção Instalando Pagamento
PagSeguro no documento original para instruções.

2.1. Configuração
O módulo de Pagamento PagSeguro pode ser configurado facilmente para atender as expectativas de
negócios da sua loja online. Esta seção irá demonstrar como configurar a extensão via o Administrador
do Magento®.
Navegue para a seção Loja -> Configuração -> Vendas-> Métodos de Pagamentos. Na página dos
Métodos de Pagamento o Pagamento PagSeguro deve estar listado junto de outros métodos de
pagamento do sistema.

O botão “Configurar” permite facilmente a exibição de todas as configurações para o Pagamento
PagSeguro. Assim que terminar a configuração, apenas clique no botão “Fechar” para sua
conveniência.
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Por favor, certifique-se de verificar todas as configurações antes de usar o método de
Pagamento PagSeguro. Preste atenção para as configurações de E-mail do Comerciante e o
Token do Comerciante. No caso de não possuir conta no PagSeguro, por favor siga as
instruções na página do PagSeguro.
A seguinte tabela destaca as Configurações Gerais.
Campo

Se selecionar ...

O resultado será ...

Versão do Módulo

-

Exibe as versões atualmente
instaladas da extensão. O link
“Notas Liberadas” irá abrir uma
janela com todos os registros
das versões.

Ative esta solução

Sim

O método de Pagamento
PagSeguro torna-se disponível
como método de pagamento no
Checkout.

Título

Pagamento PagSeguro

Define o título de método de
pagamento para a opção
Pagamento PagSeguro no
Checkout
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E-mail do Comerciante

merchant@example.com

O E-mail do Comerciante
fornecido como parte da Conta
PagSeguro.

Token do Comerciante

Linha única

Token do Comerciante fornecido
como parte da Conta
PagSeguro.

Tipo de Conexão

Lightbox / Redirecionar

Muda o tipo de integração do
Pagamento PagSeguro. A opção
de redirecionamento irá permitir
ao cliente ser redirecionado do
Checkout para a página do
Magento 2 para um servidor
integrado de PCI 1, hospedado
no PagSeguro.
A opção “Lightbox” irá ativar uma
janela com o formulário de
pagamento no Checkout no
Magento 2 fornecido pelo
pagamento PagSeguro. O
cliente não irá sair da página.

Ambiente

Produção / Sandbox

Altera o estado desde a
adaptação para a produção. É
recomendado usar a
configuração de Produção assim
que a página estiver
funcionando.

Debug

Sim

Todas as solicitações de
comunicação são registradas no
arquivo pagseguro.log

Tipo de Envio

Pedido Normal (PAC)

Permite que seja configurado o
tipo de envio com parte da
transação de checkout no
PagSeguro. Opções disponíveis:
Pedido Normal (PAC), SEDEX,
Não especificado.

Ação de Pagamento

Apenas Autorizar

A transação inicial do pedido
autoriza o valor do pagamento.

Autorizar e Capturar

Transação do pedido inicial e
valor de transferência para a
conta bancária de um
Comerciante.

Exemplo: 500

Exibe os métodos de pagamento
apenas se o mínimo do pedido
alcance o valor definido.

Total Mínimo de Pedido
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Total Máximo de Pedido

Exemplo: 1000

Exibe os métodos de pagamento
apenas se o máximo do pedido
alcance o valor definido.

Classificar o Pedido

Exemplo: 1

Exibe o método de Pagamento
Elavon de acordo com a
classificação definida para o
pedido.

O link de “Notas Liberadas” próximo do número de Versão do Módulo abre a janela “Notas Liberadas
sobre o Pagamento PagSeguro”, com todas as versões e mudanças liberadas. Você também pode voltar
para esta tela para verificar as mudanças e novas versões instaladas na sua página de loja Magento 2.

Nota: O módulo Pagamento PagSeguro e a Moeda Básica da Loja durante as comunicações com o
provedor de Pagamento PagSeguro.

2.1 Estados dos Pedidos
Os seguintes status das transações do PagSeguro criam uma Fatura durante a ação de envio de
um pedido: em_analise. A fatura é criada quando o status da transação PagSeguro é uma das
seguintes: pagar ou disponível. Todos os outros status não permitem que uma Transação seja
criada, ex: aguardando_pagamento.
A captura da fatura será criada automaticamente quando o Fornecedor de Pagamento
PagSeguro enviar a Notificação sobre a alteração do status da Transação para a página. Por
favor, leia a próxima seção sobre como configurar as Notificações.
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2.2. Configuração
O módulo PagSeguro para Magento 2 suporta notificações enviadas pelo Fornecedor do Pagamentos
PagSeguro. Para aceitar as notificações da conta PagSeguro as configurações devem ser atualizadas
com as informações que seguem.
Notificação URL: https://www.example.com/pagseguro/notification/receive
onde www.example.com deve ser substituído com o domínio real da página Magento 2.
Redirecionar Url: https://www.example.com/pagseguro/redirect/response
onde  www.example.com deve ser substituído com o domínio real da página Magento 2.
Nome do código do parâmetro: código
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3. Suporte

O módulo de Pagamento PagSeguro para Magento 2 vem com um período de suporte. Todas as
solicitações de suporte serão revisadas em um período de 24 horas. Todas as futuras
atualizações dos módulos e consertos de “bugs” estão inclusos. Solicitações de recursos
adicionais serão revisadas e discutidas.

Relatório de Suporte

O relatório de suporte é gerado durante o ciclo de vida do Pagamento PagSeguro. Todas as
comunicações com o fornecedor do Pagamento PagSeguro é registrado no arquivo
pagseguro.log. O arquivo é usado para validação e teste de um módulo instalado. O arquivo
pagseguro.log geralmente está localizado no diretório var/log/ do aplicativo Magento.
Por favor, envie qualquer solicitação de suporte para support@pronkoconsulting.com.
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