Módulo Juno – Cartão de Crédito – v2.0
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SOBRE 
Módulo desenvolvido utilizando a API oficial da Juno.com.br que permite receber
pagamentos via cartão de crédito (à vista ou parcelados), possui checkout
transparente, recorrência e captura automática dos pagamentos via WHMCS.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
- Checkout transparente, o cliente não precisa sair do WHMCS para efetuar o
pagamento.
- Processo seguro de tokenização (vide exemplo abaixo), os dados do cartão de
crédito do seu cliente NÃO serão armazenados em seu WHMCS.

- O cliente poderá optar por pagamentos à vista ou parcelados, é possível definer
um valor mínimo do parcelamento e o número máximo de parcelas.
- Permite solicitar a antecipação do pagamento para faturas parceladas de forma
automática.
- Captura automática dos pagamentos (recorrência) ou seja a cada fatura gerada
será debitado automaticamente quando a fatura vencer.
- O administrador poderá a qualquer hora capturar o pagamento de uma fatura ou
o cliente poderá antecipar o pagamento se desejar.
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- Dispensa configurações de templates pois o módulo utiliza a interface
(padrão/nativa) do WHMCS para módulos de cartão de crédito.
- Reembolso automático do pagamento via admin WHMCS.
- Caso ocorra uma contestação (chargeback) no pagamento automaticamente o
administrador é notificado e a fatura é reembolsada.
- Isenção de taxas, cobranças de taxas (percentual e auxiliar), limitar pagamento
mínimo e máximo.
- E etc...
REQUISITOS 
- Conta Juno.com.br;
- WHMCS v7.9.1 ou versão superior;
- PHP 5.6 à 7.3+.

INSTALAÇÃO 
Efetue a compra do módulo https://www.edvan.com.br/junocartao
Após confirmado pedido/pagamento você receberá o e-mail com as instruções de
instalação/configuração.

Descompacte o arquivo juno.zip e envie as pastas/arquivos para raiz do seu
WHMCS.
Acesse o menu Setup/Configurações >>
Payments Gateways/Módulos de Pagamento.

Payments/Pagamentos

>>
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Visite o painel da Edvan.com.br localize o menu Serviços (1) >> Minhas Licenças
(2) copie a licença, clique no botão (3) e em seu WHMCS insira a licença (4) e
clique em Salvar Licença (5).

Se você já utiliza a versão anterior do módulo Juno Cartão não é
necessário efetuar esse procedimento!
Por fim clique na opção +All Payment Gateways/Todas as Formas de
Pagamento e localize o módulo “Juno Cartão – Edvan.com.br” e clique sobre o
mesmo.

Módulo instalado!
CONFIGURAÇÃO INICIAL 
Acesse https://app.juno.com.br/ insira seu e-mail/senha.
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Em seguida acesse https://app.juno.com.br/#/integration ou clique em GERAR

No site da Juno clique nos botões Gerar token privado e Gerar token público e
selecione/copie e cole os dados nos respectivos campos do módulo.

Pronto, agora você poderá receber pagamentos por cartão de crédito através da
JUNO.COM.BR
Não será necessário configurar URL de Retorno Automático (Notificação
Pagamentos) ou efetuar alguma configuração adicional!

CONFIGURAÇÕES DIVERSAS: 

- Aceitar Parcelamento (3): ao ativar essa opção você poderá oferecer
parcelamentos nos pagamentos por cartão de crédito.
- Valor Mínimo (4): Defina o valor mínimo para que o parcelamento ocorra,
exemplo 100.00. Se a fatura do cliente for menor que esse valor o parcelamento
não irá aparecer.
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- Parcelamento em até (5): configurar o limite de parcelas 1 à 12x por
pagamento.
- Antecipação Cartão de Crédito (6): Se a opção 3 estiver habilitada você
receberá os pagamentos via cartão em apenas 2 dias. Consulte as taxas no painel
da Juno.
Acesse https://app.juno.com.br/#/configuration e clique na aba Taxas

Caso sua taxa não esteja atualizada, entre em contato através do email
parceria@edvan.com.br informando o email de cadastro na Juno e CPF ou CNPJ.
- Campos Customizáveis: obrigatoriamente é necessário informar o CPF ou
CNPJ (válido, não importa como esteja cadastrado/formatado). 

Se você armazena o CPF e CNPJ em campos individuais basta selecionar e informar
se o CNPJ terá prioridade. Se porventura os 1 dos campos estiver preenchido e o
campo com prioridade estiver “em branco” o módulo automaticamente irá enviar
os dados do campo que estive preenchido.
Caso utilize o CPF/CNPJ no mesmo campo preencha apenas o campo CPF ou
CNPJ (dispensando a configuração do campo CNPJ e não sendo necessário ativar a
opção (9) Priorizar CNPJ).
CPF do cliente ou CNPJ da empresa. Deve conter 11 ou 14 caracteres,
respectivamente.
O módulo irá remover automaticamente o que não for número.
Esse é um campo OBRIGATÓRIO caso não esteja preenchido com um
número válido não será possível processar o pagamento.
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- Destinatário/Pagador (11): possibilita enviar o nome/sobrenome/empresa de
forma customizada 
1- Nome e Sobrenome do cliente;
2- Nome da Empresa (companyName);
3- Empresa – Nome e Sobrenome
4- Nome da Empresa – Nome
5- Verificar se o cliente está utilizando um CPF ou CNPJ, caso seja um CPF
será fornecido o Nome e Sobrenome, se CNPJ Nome da Empresa.
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.
Você também poderá utilizar o campo customizável (10) para determinar
CompanyName/Nome da Empresa.

- Taxas:
Taxa (12) de porcentagem sobre o total da fatura + Auxiliar (13)
(valor adicional somado a taxa de porcentagem)! 
Exemplo: Fatura de R$ 100.00 ( 5%= R$5.00 + R$ 0.50 ) = R$ 105,50

Essa taxa também será calculada no checkout de novos pedidos.
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- Isentar (14): Isenta o cliente das taxas (taxa + taxa auxiliar) quando o valor
total da fatura for maior ou igual... 
Caso a opção Isentar Taxas (15) esteja habilitada e o perfil/profile do cliente
esteja indicando a não aplicação de taxas: Porcentagem + Auxiliar.

- Limites Máximo (16) e Mínimo (17): estabelece um limite máximo e mínimo
em Reais para recusar pagamento! 
Exemplo, foi configurado um limite máximo R$ 50.00
Ao tentar pagar uma fatura com valor maior ou igual a R$ 50.00 o sistema não irá
permitir.

O limite máximo e mínimo também irá ser aplicado em novos pedidos, dependendo
da configuração o cliente terá que escolher outra forma de pagamento.
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- URL do Botão (18): transformar o botão comum em imagem via URL que você
determinar. 
Padrão:

Botão via URL:

- Itens Fatura (19): permite informar todos os itens + valores da fatura
diretamente no DEMONSTRATIVO do email (limite de 400 caracteres), se a opção
estiver desmarcada será fornecido apenas o nome da empresa + número da fatura.

- Notificação Cliente (20): permite enviar uma notificação para o cliente. 
A notificação/email é efetuada pelo sistema da Juno, conforme exemplo:
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- Ativar SSL Retorno (21): Ative essa opção mediante orientação do suporte. 
Caso você utilize SSL no WHMCS e por algum motivo (personalização .htaccess,
proxy/firewall e etc...) sua URL de configuração ( WHMCS System URL) não possua
https:// é possível fazer com que o módulo envie a URL com https://

- Debug Retorno (22): possibilita uma análise completa das informações
recebidas da Juno. 

- Sandbox (23): Essa opção só deve ser habilitada para realização de
testes ou homologação do produto.
Para utilizar a Sandbox será necessário criar um cadastro em
https://sandbox.juno.com.br/

Em seguida acesse https://sandbox.juno.com.br/#/integration e faça a
geração dos tokens, insira o resultado nos respectivos campos do módulo.

Ao finalizar os testes não esqueça de desmarcar a opção Sandbox (23).
IMPORTANTE: a utilização da Sandbox deve ser avaliada com bastante critério em
sistemas que já estão em produção. A recomendação é que a forma de pagamento
não esteja visível.
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O debug só deve ser utilizado para análise de possíveis erros/falhas. Ao ativar a
opção Logs (26) todo processamento das transações, captura, retorno automático
será armazenado no WHMCS.
Após ativar essa opção visite o menu Utilitários >> Logs >> Module Log e
clique no Habilitar Debug (se o botão estiver vermelho, o debug já está ativo).

Exemplos de logs:
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Ao ativar o Debug (27) o administrador (se estiver logado como admin) terá
acesso completo ao processamento da transação em tela.
IMPORTANTE: só utilize essa opção quando o suporte solicitar.
Seu cliente não terá acesso a essas informações.

RETORNO AUTOMÁTICO: 
Não será necessário configurar URL de Retorno Automático (Notificação
Pagamentos) ou efetuar alguma configuração adicional!
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ESTORNO/REEMBOLSO 
É possível efetuar o estorno/reembolso do pagamento através do administrador
WHMCS.
Acesse a fatura que deseja efetuar o reembolso, clique na aba (1)
Refund/Reembolso

Se deseja notificar o cliente deixe a opção (2) Send Email/Enviar Email
habilitada.
Por fim clique no botão (3) Refund/Reembolso.
Aguarde alguns segundos e caso o reembolso seja concluído com sucesso você
receberá a notificação.
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SUPORTE/DÚVIDAS 
Dúvidas, sugestões ou problemas referente ao módulo Juno Cartão de Crédito
para WHMCS entre em contato através do link http://suporte.edvan.com.br
PERGUNTAS/RESPOSTAS 
P= Quando o cliente vai efetuar um pagamento, aparece a mensagem “Ops, erro
ao efetuar pagamento”.
R= O exemplo abaixo é uma demonstração, utilizei um cartão de testes que
retornou esse erro.

Outro exemplo, removi o token privado das configurações do módulo e tentei pagar
a fatura:

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

P= Quais são as taxas para cartão de crédito?
R= confira aqui
P= Existe algum tutorial sobre problemas com retorno automático?
R= confira aqui
P= Minha dúvida não foi esclarecida.
R= acesse faq.edvan.com.br ou entre em contato com suporte.edvan.com.br
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P= Meus clientes não conseguem remover o cartão de crédito.
R= Esse erro não tem relação com módulo de pagamento, o gerenciamento dos
cartões é feito pelo WHMCS.
Nas configurações gerais do seu WHMCS, aba Segurança, ative a opção que
permite a remoção do cartão.

Salve as alterações e o cliente conseguirá excluir o cartão.

P=Gostaria de personalizar as mensagens exibidas na fatura, é possível?
R=Sim, é possível.
Acesse a pasta /modules/gateways/juno/e edite o arquivo textos.php
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P=As taxas não estão sendo cobradas
R=Verifique as configurações do módulo e os itens 12 ou 13 estão preenchidos.

Caso os itens 12 e 13 estejam preenchidos e mesmo assim as taxas não estão
sendo cobradas verifique o campo 14 e 15.
O campo 14 irá definir o valor limite para isenção de taxas e o 15 irá isentar o
perfil do cliente esteja com o item Apply Late Fees (aplicar taxas em atraso)
No (não)

Se o item acima estiver Sim e mesmo assim não houver cobrança de taxas, siga as
instruções Configurações (1) >> Configurações Gerais (2) >> Aba Outros
(3), verifique se a opção Tentativa de carregar todos os arquivos (4) está
habilitada e salve as alterações.

Persistindo o problema favor entrar em contato com nosso suporte.
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P= Ao tentar adicionar um cartão recebo a mensagem que o cartão não
pode ser aceito.
R= Isso ocorre pois seu WHMCS não está habilitado para verificar os tipos de
cartões permitidos.

Em Configurações >> Configurações Gerais, Aba Faturas escolha a Tipos de
cartões aceitos e marque as opções (utilize ctrl para selecionar + de 1 opção) e
salve as alterações.

Pronto, agora seu cliente poderá pagar pelos cartões: Visa, Master, American
Express, Diners e Discover (Hipercard ou Elo).
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P=Ao efetuar um pagamento via checkout não ocorre o processamento,
meu cliente é redirecionado para a página de pedido concluído.
R=Isso indica que seu WHMCS não está configurado corretamente, efetue a
alteração abaixo:

P=Ao efetuar um pagamento recebo a mensagem “No Local Credit Card
Payment Gateways Enabled”, “Ops!” ou tela em branca.
R=Primeiro passo é verificar se o módulo está visível para o cliente.

Se o módulo estiver visível e o problema persiste favor visitar o link
https://edvan.com.br/Erro500 e em seguida acionar o suporte técnico.

Atualização 21/07/2020 – 15:00h
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