Módulo PDMoIP para WHMCS – v4.0
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SOBRE 
Módulo desenvolvido utilizando a API oficial https://labs.moip.com.br/ da MoIP que
permite emissão/baixa automática de pagamentos exclusivamente para Boleto
Bancário Direto.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
-

Compatibilidade com os novos certificados da MoIP http://bit.ly/SSLMoIP
Fácil integração dispensando preenchimento de dados;
Retorno Automático (baixa na fatura);
Cliente não precisa fornecer ( CPF/CNPJ e Celular );
Instruções e Logomarca no Boleto;
Inclusão de Taxas ( percentual + auxiliar/taxa fixa );
Possibilidade de isenção de taxas a partir de X reais;
Redirecionamento Automático para o boleto ao visualizar fatura;
Log completo do Retorno Automático;
E etc...

REQUISITOS 
- Qualquer versão/charset do WHMCS;
- PHP 5.3 e Ioncube Loader v4.4
- Conta MoIP.
INSTALAÇÃO 
Efetue a compra do módulo https://www.edvan.com.br/financeiro/moip.php
Após confirmado pedido/pagamento você receberá o e-mail com as instruções de
instalação/configuração.
Descompacte o arquivo PDMoIP_V4.zip e envie as pastas/arquivos para raiz do
seu WHMCS. Lembre-se de cadastrar a licença fornecida pela Edvan.com.br no
arquivo configuration.php que fica na pasta raiz do seu WHMCS.
Em seguida acesse http://seuwhmcs/admin/configgateways.php ou clique em
Setup | Payments | Payment Gateways
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- WHMCS v5.x
Em Activate Module localize o módulo MoIP e clique em Activate

- WHMCS v6.x
Clique na aba All Payment Gateways e clique em MoIP

Módulo instalado!
CONFIGURAÇÃO INICIAL 
No campo Conta informe seu email de cadastro na MoIP (não confunda com
usuário).

Pronto, agora você poderá emitir boletos via MoIP.
CONFIGURAÇÕES DIVERSAS: 
- Nova API MoIP: Compatibilidade com os novos certificados da MoIP
http://bit.ly/SSLMoIP (habilite apenas quando recomendado pela MoIP ou nosso
suporte).
- Controle Transação: permite configurar o status do retorno automático. 

Quando uma transação for paga, a MoIP irá notificar o WHMCS. É possível exibir 10
status distintos.
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- URL Retorno Automático: URL do retorno automático (caso não seja preenchido
automaticamente utilize a URL em destaque.
- URL Redirecionamento: Em algumas formas de pagamento é possível que ao
finalizar o pagamento seja redirecionado para uma determinada URL.

- Limite: estabelece um limite em Reais para recusar pagamento!

Exemplo, foi configurado R$ 100.00
Ao tentar pagar uma fatura com valor maior ou igual a R$ 100.00 o sistema não
irá permitir.

======================================================================================

- Campos Customizáveis: futuramente a MoIP irá solicitar os dados Celular e
CPF ou CNPJ o módulo já conta com esse recurso 

CPF do cliente ou CNPJ da empresa. Deve conter 11 ou 14 caracteres,
respectivamente.
Celular do cliente com DDD contendo 10 ou 11 dígitos dependendo da
região.
O módulo irá remover automaticamente o que não for número.
Caso o CPF/CNPJ seja informado o sistema irá informar diretamente no
Sacado do Boleto.

4

- Taxas: taxa de porcentagem sobre o total da fatura + Auxiliar ( valor adicional
somado a taxa de porcentagem )! 

Para uma fatura de R$ 10.00 ( 5%= R$0,50 + 1.00 ) = R$ 11,50

- Isentar: Isenta o cliente de taxas quando o valor total da fatura for...

- Ajuste Vencimento: atualiza o vencimento do boleto caso a fatura esteja
vencida.

Caso sua fatura esteja vencida o vencimento para pagamento via boleto será
atualizado automaticamente para o dia corrente. Com um diferencial, se a fatura
cair no sábado ou domingo o vencimento é ajustado para segunda-feira. Sendo
possível conceder mais um prazo extra através do campo “Prazo Fatura
Vencida”.
Vale ressaltar que a fatura do WHMCS não terá o vencimento alterado, será
alterado apenas o vencimento do boleto.
- Expiração Boleto: Dias de expiração do boleto, depois de impresso. Não
recomendo habilitar.
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- Itens Fatura: Permite exibir os itens da fatura diretamente no demonstrativo.

- ID Fatura: Permite exibir o ID da fatura na 1ª linha do boleto, ainda é possível
fornecer mais 2 linhas de instruções e a logomarca no boleto.

- Formas de Pagamento: exibe uma imagem destacando as formas de
pagamento aceitas.

- Botão Pagar: possível personalizar o botão padrão para uma imagem via URL e
definir o alvo do mesmo.

6

- Exibir Observações: permitir informar ao usuário alguma observação sobre a
forma de pagamento.

- Redirecionamento Automático: Ao ativar essa opção o cliente terá acesso
imediato ao boleto bancário da MoIP.

Caso a opção “Exibir Mensagem” esteja desmarcada o redirecionamento será
imediato.
- Exibir Mensagem: será possível informar ao cliente que a fatura será
redirecionada em segundos. A opção “Redirecionamento Automático” precisa
está ativa.

7

- Destinatário/Sacado: possibilita enviar o nome/sobrenome/empresa de forma
customizada.

1234-

Nome e Sobrenome do cliente;
Nome da Empresa (companyName);
Empresa – Nome e Sobrenome
Nome da Empresa - Nome

Caso você tenha marcado a opção 2 (Nome da Empresa) e esse campo
esteja vazio automaticamente o sistema irá capturar os dados Nome e
Sobrenome.
- Debug: irá exibir 5 caixas de texto na visualização da fatura. Será possível
visualizar as informações do módulo, dados do cliente, XML
enviado/recebido da MoIP e XML tratado.
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RETORNO AUTOMÁTICO 
O retorno automático está localizado na pasta /modules/gateways/callback/
arquivo RetornoPDMoIP.php
NÃO é necessário efetuar configurações para o funcionamento, pois o
módulo enviará automaticamente.
Será possível
E no admin WHMCS ( Billing >> Gateway Log ) você poderá conferir o resultado.

1)
2)
3)
4)
5)

Data/Hora do retorno
Forma de Pagamento
Debug completo
Último status recebido
Número da fatura.

Se porventura a fatura já esteja Cancelada ou Paga o WHMCS irá receber o
retorno, mas nenhuma ação será efetuada na fatura. Assim evitando que a fatura
paga ou cancelada receba um crédito indevido.
SUPORTE/DÚVIDAS 
Dúvidas, sugestões ou problemas referente ao módulo PDMoIP para WHMCS
entre em contato através do link http://suporte.edvan.com.br
PERGUNTAS/RESPOSTAS 
P= É possível aceitar outras formas de pagamento além do boleto bancário?
R= Não! Apenas através do módulo MoIP.
P= Qual intervalo de recebimento do retorno automático após o cliente efetuar
uma transação.
R= Em torno de 10 segundos*
P= Quando o cliente vai efetuar um pagamento, aparece a mensagem “Falha
Processamento API MoIP”.
R= Esse problema ocorre quando alguma configuração em seu módulo não está
correta ou os dados do cliente são inválidos.

9

No exemplo abaixo o email cadastrado no módulo está inválido.

P= No perfil do meu cliente não consta os campos/dados CPF/CNPJ, Data de
Nascimento ou Celular.
R= Recomendamos que crie os campos customizáveis.

P= É possível colocar o link direto para o boleto MoIP nos e-mails de cobrança?
R= Não é possível, obrigatoriamente o cliente precisa acessar a fatura. Utilizando o
AutoLogin WHMCS http://autologin.edvan.com.br/ você poderá direcionar o cliente
para fatura sem que seja necessário efetuar login.

10

