Módulo Juno – Cartão de Crédito – v1.0
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SOBRE 
Módulo desenvolvido utilizando a API oficial da Juno.com.br que permite
emissão/baixa automática de pagamentos por cartão de crédito via WHMCS.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
- Fácil integração dispensando usuário/senha ou email de acesso;
- Se você utiliza o módulo Boleto Fácil/Juno poderá utilizar o mesmo TOKEN de
integração;
- Dispensa configuração Retorno Automático (Notificação de Pagamentos);
- Não necessita liberação de API WHMCS ou configuração de usuário
administrativo;
- Limitar a utilização do módulo por valor fixo;
- Inclusão de Taxas ( percentual + auxiliar/taxa fixa );
- Possibilidade de isenção de taxas apartir de X reais;
- Personalizar botão de pagamento;
- Ajuste automático do vencimento;
- Prazo pagamento;
- EXCLUSIVO Cartão Transparente, o cliente não precisa visitar o site da
Juno para visualizar/pagar.
- EXCLUSIVO Estorno/Reembolso do valor pago (em 1 clique via WHMCS);
- Redirecionamento Automático para o cartão;
- Retorno Automático;
- SandBox (conta para testes);
- Log completo do Retorno Automático;
- Log completo do Reembolso/Estorno;
- E etc...
REQUISITOS 
- Qualquer versão/charset do WHMCS;
- Conta Juno.com.br/BoletoBancario.com
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. 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 v6.x ou v7.x
Clique na aba All Payment Gateways
Procure por Juno.com.br – Cartão de Crédito e clique para ativar.

Módulo instalado!
CONFIGURAÇÃO INICIAL 
Configurar o (1) TOKEN

Caso utilize o módulo Boleto Fácil | Juno você pode utilizar o mesmo TOKEN

Ou se você não é usuário do Boleto Fácil acesse https://app.juno.com.br/ insira seu
e-mail/senha.
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2) Nas configurações do módulo clique na opção GERAR ou acesse
https://app.juno.com.br/#/integration em seguida clique em GERAR TOKEN
PRIVADO

Selecione/copie o token indicado pela seta e insira no campo Token (1) do módulo
WHMCS:

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

- Parcelamento (2): você poderá configurar o limite de parcelas 1 à 12x por
pagamento.

A Juno está trabalhando para permitir futuramente a possibilidade de aceitar
parcelas intermediárias ou seja além de 2 opções.
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- Antecipação Cartão de Crédito (3): Se a opção 3 estiver habilitada você
receberá os pagamentos via cartão em apenas 2 dias.
TAXA EXCLUSIVA À VISTA (4,79% + R$ 0,50 por transação).
- Cartão de Crédito - Email (4): Se essa opção estiver habilitada o módulo
enviará para o checkout do cartão o email do cliente visando facilitar o
preenchimento automático.
- Campos Customizáveis: obrigatoriamente é necessário informar o CPF ou
CNPJ (válido, não importa como esteja cadastrado/formatado) a Data
Nascimento é opcional. 

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 (7) 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.
Caso o CPF/CNPJ seja informado o sistema irá informar diretamente no
Sacado do Boleto.
Esse é um campo OBRIGATÓRIO caso não esteja preenchido com um
número válido não será possível processar o pagamento.
- Destinatário/Pagador (10): 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 (9) para determinar
CompanyName/Nome da Empresa.
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- Taxas:
Taxa (11) de porcentagem sobre o total da fatura + Auxiliar (12)
(valor adicional somado a taxa de porcentagem)! 
Exemplo: Fatura de R$ 100.00 ( 5%= R$5,00 + R$ 1.00 ) = R$ 106,00

Caso a opção Desabilitar Texto Taxas (13) estiver habilitada o cliente não
visualizará os textos.
- Isentar (14): Isenta o cliente das taxas (taxa + taxa auxiliar) quando o valor
total da fatura for... 
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.
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- Prazo Pagamento (18): cobranças por cartão de crédito necessitam de uma
data de vencimento. Caso esse campo não seja preenchido (em branco ou 0) será
informado a Juno o vencimento original da fatura (Due Date).
Recomendamos um prazo mínimo de 30 dias.

- Prazo Pagamento Domínio (19): caso a fatura do cliente possua um item
relacionado a registro/renovação de domínio o módulo não permitirá acréscimo de
prazo (18) sobre o vencimento original da fatura. 

- Ajuste Vencimento (20): atualiza o vencimento da cobrança caso a fatura
esteja vencida. 
Caso sua fatura esteja vencida e essa opção esteja desabilitada não será possível
efetuar o processamento da requisição para Juno pois é OBRIGATÓRIO que o
vencimento da cobrança seja igual ou superior o dia corrente.
Se sua fatura estiver vencida e for um sábado ou domingo o vencimento é ajustado
para segunda-feira.
- Ajuste Vencimento Domínio (21): caso a fatura do cliente possua um item
relacionado a registro/renovação de domínio o módulo não permitirá o ajuste do
vencimento do cobrança caso a fatura esteja vencida. Assim o cliente receberá a
mensagem de erro.

- Forçar Atualização (22): caso deseje efetuar a alteração da fatura (valor ou
itens) deixe a opção desmarcada. Assim você poderá reajustar a fatura a qualquer
momento para atender situações especiais. 
7

- Ativar SSL Retorno (23): 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://

- Taxas Retorno (24): permite deduzir na fatura os custos do cartão de crédito
(campo fees/taxas) no momento do retorno automático quando a fatura estiver
paga/quitada.

- Retorno Automático (25): desabilita/desativa o retorno automático.
Alguns clientes possuem características de negócio que necessitam de uma
validação manual, para esses casos é possível desabilitar o retorno automático.
- Debug Retorno (26): possibilita uma análise completa das informações
recebidas da Juno. 
- Controle Transação (27): permite configurar o status do retorno automático. 
Quando uma cobrança for paga e a Juno.com.br notificar o WHMCS é possível
exibir 5 status distintos.
Exemplo:

São 5 modelos:
1)
2)
3)
4)
5)

Pago Cartão de Crédito - ID: XXXX
Cartão de Crédito - ID: XXXX
Cartão de Crédito - ID: XXXX
Pago - ID: XXXX
ID: XXXX

O ID representa o identificador da cobrança na JUNO.
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- Debug (28): irá exibir 6 caixas de texto na visualização da fatura.
Será possível visualizar as informações do módulo, dados gerais, dados
locais*, requisição enviada, XML recebido e XML tratado.
Apenas o administrador (logado) poderá visualizar o Debug, o cliente não
tem acesso.
- Sandbox (29): Essa opção só deve ser habilitada após contato com o
suporte Edvan.com.br.
Após ativação a mensagem “SandBox Ativa!” aparecerá na fatura.

- Link Direto (31): fornece o link direto para o checkout do cartão de crédito, é
enviado diretamente no email de fatura/lembretes do sistema 
Após habilitar o campo acesse os emails templates.

E insira a tag {$invoice_payment_link}
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O cliente quando receber o email poderá acessar o checkout do cartão de forma
rápida, sem login no WHMCS ou sem precisar visitar o site da Juno.

Você poderá alterar a qualquer momento o texto do link direto ou inserir/substituir
por uma imagem personalizada.
Localize a pasta /modules/gateways/juno/
- Alteração de textos:
Edite o arquivo textos.php e efetue a alteração que desejar.
- Inserir/Substituir texto por imagem:
Edite o arquivo linkdireto.php (requer conhecimento básico de HTML).
- Lightbox (33): se o cliente visualizar a fatura para pagar é possível exibir o
checkout na janela atual assim não sendo necessário ir ao site da Juno ou abrir
uma nova janela.

- URL do Botão (34): possibilita transformar o botão comum em imagem via URL
de sua preferência sendo possível determinar o alvo (35) 
Exemplo com imagem

Exemplo sem imagem (campo 34 vazio)

Se a opção (33) estiver habilitada o alvo (35) não terá funcionalidade.
Exemplo de imagem via URL: https://edvan.net.br/imagens/cartao_de_credito.png
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- Notificação Cliente (37): permite enviar uma notificação para o cliente. 
A notificação/email é efetuada pelo sistema da Juno/BoletoBancario.com,
conforme exemplo:

Utilize essa opção caso você não utilize o WHMCS para envio de cobranças.
- Envio Dados Cadastrais (28): permite desabilitar o envio dos dados opcionais
(CEP, endereço, número, bairro, cidade e estado). 
Será enviado apenas os dados obrigatórios: Nome + CPF/CNPJ do cliente.
Ao desabilitar o envio dos dados no checkout será obrigatório fornecer os dados.

- Itens Fatura (39): permite informar todos os itens + valores da fatura
diretamente no DEMONSTRATIVO “cabeçalho do boleto”. 
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ESTORNO/REEMBOLSO 
É possível efetuar o estorno/reembolso do pagamento em caso de problems.
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.

Nas transações da fatura é possível conferir outros detalhes:

Nos logs de retorno é possível conferir com detalhes todo processo.
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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= É possível cadastrar a logomarca da empresa no checkout?
R= Sim! No painel da Juno vá no menu lateral e clique em Configurações em
seguida clique em Personalização.

P= Quando o cliente vai efetuar um pagamento, aparece a mensagem “Falha
Processamento”.
R= Esse problema ocorre quando alguma configuração em seu módulo não está
correta.
Nos exemplo abaixo o TOKEN cadastrado no módulo está inválido e a fatura do
cliente está vencida:

Verifique o TOKEN e para o problema da fatura você tem 2 opções:
- Atualizar o vencimento da fatura;
- Efetuar o ajuste automático do vencimento.
P= No perfil do meu cliente não consta os campos/dados CPF, Data de Nascimento.
R= Recomendamos que crie os campos customizáveis.
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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
WIDGET SALDO BOLETOBANCARIO.COM 
Conforme prometido estou disponibilizando gratuitamente um WidGet para consulta
de saldo (API produção ou SandBox) e a possibilidade de efetuar o saque em 1 clique
(solicitação será processada no painel da boletobancario.com) caso o valor seja
superior a 0.00.

O Widget dispensa configuração pois após configurar o módulo será utilizado as
credenciais da API de forma automática.
A ativação é simples, siga os passos:

Menu Configurações >> Gerenciamento Equipe >> Regras dos
Administradores
Edite o grupo correspondente ao seu usuário.

No final da página localize a sessão Widgets procure por Saldo
BoletoBancario.com e habilite a opção, salve as alterações.

Pronto, WidGet instalado!
Na página principal do admin WHMCS você verá o Saldo!
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SANDBOX 
Através da SandBox você poderá simular pagamentos para testar o ciclo completo
do boleto.
Acesse https://sandbox.boletobancario.com/boletofacil/user/signup.html e crie um
novo cadastro.
Em seguida acesse o menu Integração >> Token ou acesse
https://sandbox.boletobancario.com/boletofacil/integration/integration.html#token
Clique Gerar Token

Insira o token no campo Token SanBox (30) e habilite a opção Sandbox (29).

Pronto, agora você poderá simular um pagamento.
1) Emita uma fatura com valor mínimo R$ 2.50 ou no máximo R$ 350,00.

2) Visualize a fatura (não é necessário visualizar o boleto).

3) No painel da SandBox acesse o menu Cobranças (1) e localize a transação
gerada. Clique em Ações (2) e escolha a opção Simular Pagamento (3), aguarde
de 30 segundos à 2 minutos e o retorno automático será enviado
automaticamente.
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Ao visualizar a fatura, você verá que a mesma já está paga.

No log do retorno você poderá obter outras informações:

Atualização 15/07/2019 – 08:05h
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