Guia do usuário

Módulo Block Payment Magento 2

Quais os pré-requisitos?
Este módulo não possui pré-requisitos.

Como instalar?
Basta você criar as pastas Trezo/LimitPaymentBuy dentro de app/code na raiz do projeto Magento,
ficando na seguinte estrutura {raíz_magento}/app/code/Trezo/LimitPaymentBuy e
 descompactar
todo o conteúdo do arquivo baixado.
Para habilitar o módulo, os seguintes comandos devem ser executados no terminal:
php bin/magento module:enable Trezo_LimitPaymentBuy --clear-static-content
php bin/magento setup:upgrade
ATENÇÃO: As pastas devem ser criadas sem nenhuma acentuação, seguindo a mesma estrutura,
inclusive as letras maiúsculas e minúsculas.

Possíveis problemas após a instalação:
-

Página 404 ao acessar a configuração no admin: efetuar a limpeza de cache, efetuar logout e
fazer login novamente no painel administrativo;
Caso não apareça as configurações do módulo: verificar se a estrutura de pastas foi criada
corretamente e em sua configuração o módulo está ativo;
Caso esteja ativo e mesmo assim o módulo não apareça, verificar as permissões nos arquivos
instalados;
Caso ainda não apareça, verificar se os comandos de instalação foram executados
corretamente e, caso afirmativo, talvez seja necessário executar os seguintes comandos:

php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Como configurar?
Para configurar acesse: Admin -> Lojas -> Configuração -> Trezo -> Limita meio de pagamento
por quantidade de compra

Habilitado:
- Habilita o Trezo Block Payment;
Status em aberto:
- Os status em que os pedidos deverão estar juntamente com o meio de pagamento
(para selecionar mais de uma opção, basta pressionar a tecla Ctrl em conjunto com o
clique);
Método de Pagamento:
- As formas de pagamento em que deverão estar os pedidos;
Limite de pedidos em aberto:
- A quantidade de pedidos com as formas de pagamento vs. status permitidas;
Mensagem Padrão:
- A mensagem de erro que será exibida ao cliente.

Perguntas frequentes:
-

-

Este módulo é um anti-fraude?
- R: Não, ele apenas verifica os pedidos que os cliente possuem em sua loja com os
status configurados no admin e exibe uma mensagem de erro ao cliente caso o número
de pedidos seja maior que o configurado, como por exemplo 7 pedidos via Boleto em
aberto.
Este módulo também é compatível com o Magento versões 1.x?

-

Não, este módulo é exclusivo para versões superiores a versão 2 do Magento, porém
temos a versão para Magento 1 em nossa loja.
Caso eu instale uma nova forma de pagamento ou crie um novo status, já irá aparecer
na configuração do módulo?
- Sim, basta entrar na configuração do módulo que qualquer novo status ou meio
de pagamento já irá estar disponível para ser usado pelo módulo.

