Módulo WHMCS - PagSeguro API - v2.6
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SOBRE 
Módulo desenvolvido utilizando a API oficial do PagSeguro que permite emissão/baixa
automática/reembolso/reversão de pagamentos via WHMCS.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
- Integração 100% via API PagSeguro;
- Cliente não precisa fornecer (CPF/CNPJ, Data de Nascimento );
- Limitar a utilização do módulo por valor fixo;
- Inclusão de Taxas ( percentual + auxiliar/taxa fixa );
- Possibilidade de isenção de taxas apartir de X reais;
- Exibir as formas de pagamento via imagem/URL;
- Personalizar botão de pagamento;
- Retorno Automático/URL Redirecionamento sem cadastro prévio;
- Debug/Log completo do Retorno Automático;
- v2.6 Reembolso via Admin WHMCS.
- v2.6 Reversão Automática do Pagamento.
- E etc...
REQUISITOS 
- Conta ativa no PagSeguro;
- Qualquer versão/charset do WHMCS;
- Conta PagSeguro;
- PHP 5.6 à 7.3 ou superior.
INSTALAÇÃO 
Após efetuar o pedido/pagamento http://pagseguro.edvan.com.br/ você receberá o e-mail
com as instruções de instalação/configuração.

- Efetue o Download do módulo, arquivo PagSeguro.zip descompacte.
- Você encontrará 1 pasta: modules. Envie para raiz do WHMCS, exemplo: /seuwhmcs/.
- Acesse o menu
Setup/Configurações >>
Payments/Pagamentos >>
Payments Gateways/Módulos de Pagamento.
- 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).
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Por fim clique na opção +All Payment Gateways/Todas as Formas de Pagamento e localize o
módulo “PagSeguro API” e clique sobre o mesmo.

CONFIGURAÇÃO INICIAL 
1) No campo Conta informe seu email de cadastro no PagSeguro.

2) Acesse https://pagseguro.uol.com.br insira seu e-mail/senha.

3) Clique no menu Preferências e localize a opção Integrações

Ou acesse https://pagseguro.uol.com.br/preferencias/integracoes.jhtml
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Clique no botão Gerar Token e copie o token gerado ou clique em [Copiar token]

Volte na configuração do módulo e insira o token gerado no campo Token.

Pronto, a integração já foi efetuada com sucesso!
CONFIGURAÇÕES DIVERSAS: 
- Método de Integração: são 2 métodos: Direto e Lightbox. 
Direto= o cliente efetua o pagamento diretamente no checkout do PagSeguro.
Lightbox= o pagamento é efetuado na própria fatura (caso o cliente esteja pagando por
celular/mobile o link será direcionado para o checkout direto).

Caso a opção “Link Direto” esteja habilitado irá aparecer abaixo do botão de pagamento um
link alternativo que levará o cliente diretamente para o checkout, exemplo:

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

Exemplo, foi configurado 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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- Isentar: Isenta o cliente de taxas quando o valor total da fatura for... 

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

Para uma fatura de R$ 100.00 ( 5%= R$5,00 + 1.00 ) = R$ 106,00

- Campos customizáveis: possibilita a configuração dos campos customizáveis para evitar que
o cliente informe manualmente os dados obrigatórios (checkout). 

=============================================================================
=========
- URL Redirecionamento: ao concluir um pagamento no checkout do PagSeguro é possível
configurar o link do botão “Voltar para a Loja”. 
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Caso você não informe nenhum link será enviado a URL do seu WHMCS juntamente com o ID
da fatura, exemplo (http://meuwhmcs.com/viewinvoice.php?id=XXX)

- SSL Retorno: se seu WHMCS/Servidor possui um certificado SSL e o PagSeguro não consegue
se comunicar (enviar o retorno) recomendamos que ative essa opção. 

=============================================================================
=========
- Controle Transação: permite configurar o status do retorno automático. 

O sistema do PagSeguro retorna diversas informações mas para “alimentar” as transações
capturamos apenas os dados ( Status, Tipo de Pagamento, Hora e ID da transação.
Exemplo:

São 8 modelos:

=============================================================================
- ID PagSeguro: o ID da transação é composto por 36 dígitos, no momento do retorno o
sistema armazena apenas 8 dígitos por questões de organização, caso deseje que o sistema
armazene os todos basta marcar esta opção. 

Exemplo:
6

- Taxas Retorno: ao marcar essa opção o módulo irá armazenar no campo fees/taxas as taxas
que o PagSeguro cobrou pela intermediação 

Não será efetuado NENHUM cálculo, o resultado é obtido diretamente da resposta API. No
exemplo acima, o cliente pagou uma fatura de R$ 10,00 e o PagSeguro descontou R$ 1,04 de
taxas.

=============================================================================
- Forma de Pagamento/Texto da Forma de Pagamento: possibilita exibir uma imagem via URL
diretamente na fatura e uma descrição da mesma. 

=============================================================================
- Redirecionar: possibilita o redirecionamento automático para o checkout (página de
pagamentos do PagSeguro ) ao visualizar a fatura, finalizar um pedido ou ao efetuar um
pagamento em massa. 

=============================================================================
- Url do botão e Alvo: customiza o link “Pagar agora” por um botão de pagamento através de
uma URL. 
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O Alvo do Botão/Link indica a forma como o botão/link seja aberto no navegador.
- Observações: através desse campo você poderá colocar uma observação para seu cliente, o
campo suporta HTML. 

=============================================================================
- Destinatário PagSeguro: 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
=============================================================================
- Endereço/Frete: possibilita enviar os dados cadastrais (endereço para o checkout), caso essa
opção esteja desmarcada será exigido o endereço quando o cliente for pagar. 

- Debug: irá exibir 5 caixas de texto na visualização da fatura. Será possível visualizar as
informações do módulo, dados do cliente, XML enviado, XML recebido e XML tratado. 
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- Debug Retorno: possibilita obter informações completas de cada retorno ( inclui POST do
PagSeguro, Resultado do Retorno e Dados do Servidor) 

=============================================================================
RETORNO AUTOMÁTICO 
O retorno automático está localizado na pasta /modules/gateways/callback/ arquivo
RetornoPagSeguroAPI.php
Não é necessário efetuar configurações para o funcionamento, pois o módulo envia
automaticamente a URL para o PagSeguro.
Se anteriormente você utilizava a integração via HTML (Módulo Antigo) recomendamos que
desative o retorno automático, acesse https://pagseguro.uol.com.br/integracao/retornoautomatico-de-dados.jhtml

Os itens abaixo podem ser desativados, pois o próprio módulo controla as
notificações/redirecionamento. Assim você poderá utilizar sua conta PagSeguro para mais
de 1 sistema/WHMCS.
Página de redirecionamento
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https://pagseguro.uol.com.br/integracao/pagina-de-redirecionamento.jhtml

Notificação de Transação
https://pagseguro.uol.com.br/integracao/notificacao-de-transacoes.jhtml

Para algumas contas PagSeguro no link
https://pagseguro.uol.com.br/preferencias/integracoes.jhtml será possível desabilitar as
opções citadas, exemplo:

Outras informações:
O Retorno Automático só irá ser recebido com sucesso caso a fatura esteja com status
Unpaid/Em Aberto. 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.
Acesse o admin WHMCS e clique no menu Billing >> Gateway Log

No Gateway Log será informado em detalhes:
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O campo Debug Data irá armazenar todos os detalhes de cada transação.
No extrato das transações https://pagseguro.uol.com.br/transaction/search.jhtml é possível
verificar se o Retorno Automático foi enviado, selecione a transação.

No final da página procure por “Notificações da transação”...

Será aberto uma janela informando o status do envio/recebimento:

Status:
200 (transação enviada/recebida com sucesso);
401 (enviada mais não recebida);
REEMBOLSO 
Acesse a fatura que deseja efetuar o reembolso, clique no menu Refund/Reembolso e clique
em Reembolso

Na fatura em irá constar o status Refunded e haverá uma transação de débito
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REVERSÃO DO PAGAMENTO/CHARGEBACK 
Quando ocorrer uma contestação de pagamento automaticamente e o pagamento for
devolvido ao comprador automaticamente o status da fatura será alterado para COLLECTIONS
e haverá um débito na fatura.

Informações em https://docs.whmcs.com/Payment_Reversals
SUPORTE/DÚVIDAS 
Dúvidas, sugestões ou problemas referente ao módulo PagSeguro para WHMCS entre em
contato através do link http://suporte.edvan.com.br
PERGUNTAS/RESPOSTAS 
P= É possível desabilitar as formas de pagamento no módulo?
R= Não. Acesse https://pagseguro.uol.com.br/preferences/receiving.jhtml
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P= É possível emitir o boleto bancário sem passar pelo checkout PagSeguro?
P= É possível cadastrar a logomarca da empresa no boleto?
P= É possível personalizar as instruções do boleto?
R= Não.
P= Qual intervalo de recebimento do retorno automático após o cliente efetuar uma
transação.
R= Se após a primeira tentativa não ocorrer sucesso o PagSeguro irá enviar novamente a cada
2 horas, até um máximo de 5 tentativas.
P= Caso o cliente efetue um pagamento via cartão de crédito qual tempo para análise da
transação.
R= Entre em contato com o PagSeguro (em geral 24 à 48h).
P= Quando o cliente vai efetuar um pagamento, aparece a mensagem “Falha Processamento
PagSeguro”.
R= Esse problema ocorre quando alguma configuração em seu módulo não está correta,
exemplo.

Ou os dados do perfil/profile do cliente estão incorretos.

No exemplo acima o CEP cadastrado está inválido, está faltando 3 dígitos no perfil do cliente.
Efetue a correção e o problema será resolvido.

No link https://pagseguro.uol.com.br/v2/guia-de-integracao/codigos-de-erro.html existe uma
tabela de erro.

P= No perfil do meu cliente não consta os campos/dados CPF, Data de Nascimento
R= Recomendamos que crie os campos customizáveis ou obrigatoriamente seu cliente terá
que digitar os dados no checkout (página de conclusão do pagamento do PagSeguro).
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Esse procedimento é opcional mas facilita o processo de pagamento pois evita que o cliente
preencha manualmente os campos!
P= Possuo o módulo antigo, como proceder?
R= Recomendamos que seja desinstalado e substituído pelo módulo API.
Após efetuar a instalação do PagSeguro API siga os passos do link
http://edvan.com.br/financeiro/removerPS
P= Posso personalizar os textos exibidos na fatura?
R= Sim, todos. Confira nas instruções do módulo!
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