Módulo PicPay E-commerce – v2.5
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SOBRE 
Módulo desenvolvido utilizando a API oficial https://ecommerce.picpay.com/doc
da PicPay que permite emissão/baixa automática de pagamentos por cartão de
crédito via WHMCS.
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
-

QrCode dinâmico;
Link Direto Checkout;
Cobrança de taxa percentual + fixa;
Retorno automático (baixa fatura);
Estorno/Devolução/Cancelamento (via WHMCS);
E etc...

REQUISITOS 
- Qualquer versão/charset do WHMCS;
- Conta PicPay Ecommerce https://ecommerce.picpay.com/
INSTALAÇÃO 
Efetue a compra do módulo https://www.edvan.com.br/picpay
Após confirmado pedido/pagamento você receberá o e-mail com as instruções de
instalação/configuração. Efetue o Download, arquivo PicPay.zip e descompacte.

Envie a pasta modules para raiz do WHMCS /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 “PicPay E-Commerce” e clique sobre o mesmo.

Módulo instalado!
CONFIGURAÇÃO INICIAL 
1) Acesse https://lojista.picpay.com/dashboard/login insira seus dados.
2) Clique no menu Integração e clique no botão Gerar Tokens

Por fim copie os 2 tokens e cole no módulo.

Não será necessário configurar URL de Retorno Automático (Notificação
Pagamentos).
Pronto, agora você poderá receber pagamentos via PicPay.com.
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CONFIGURAÇÕES DIVERSAS: 

- Show on Order Form: Habilitar/Desabilitar visualização do módulo no formulário
de pedido (orderForm).
- Display Name: Nome do módulo que aparecerá em todo sistema (faturas,
transações e etc.).
- Logomarca (1): Exibe a logomarca PicPay no topo da fatura.

- Campos Customizáveis: obrigatoriamente é necessário informar o CPF/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 estiverem preenchidos 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 Priorizar CNPJ).
Por padrão o módulo envia o Phone Number/Número de telefone cadastrado no
perfil do cliente, caso queira fornecer outro dados basta selecionar o campo
customizável para se tornar o Telefone Alternativo.
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- QrCode Email: exibe o QrCode + Link Direto na fatura do cliente. 
Para que isso seja possível a forma de pagamento obrigatoriamente necessita ser
PicPay E-commerce e o email template responsável pela fatura/lembrete necessita
possuir a tag {$invoice_payment_link} informada previamente.
Exemplo: tag inserida no email “Invoice Created/Fatura Criada”

O cliente receberá no corpo do email as instruções do Topo +QrCode + Link direto.
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- QrCode Fatura(2): exibe o QrCode na visualização da Fatura, você poderá
determinar o tamanho do QrCode utilizando o campo “Tamanho”, utilize o padrão
000x000, exemplo: 180x189 
- URL Botão (3): URL botão, você poderá inserir uma imagem ao invés do botão
padrão (cor verde) e determinar o Alvo do Botão/Link 

- Instruções (4): Ao marcar essa opção seu cliente poderá clicar no link
“Instruções PicPay” e obterá informações de como escanear o QrCode. 
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- Isentar : Isenta o cliente das taxas (taxa + taxa auxiliar) quando o valor total
da fatura for... 

Não é possível controlar a isenção de uma taxa individualmente.
======================================================================================

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

Para uma fatura de R$ 100.00 ( 1%= R$1,00 + 0.10 ) = R$ 101,10

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

- Limite: estabelece um limite máximo em Reais para recusar o 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.

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

- Ativar SSL Retorno: 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://
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- Debug: utilize apenas quando o suporte solicitar. 

Será exibido na visualização da fatura 5 caixas de texto (não editável) que fornecerá
informações para ajudar a resolução de erros/falhas.

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

Será possível personalizar o topo/rodapé com as variáveis disponíveis e ocultar
individualmente cada configuração. Caso a opção QrCode Fatura estiver
desabilitada/desmarcada as instruções do topo não serão exibidas..
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SUPORTE/DÚVIDAS 
Dúvidas, sugestões ou problemas referente ao módulo Boleto para WHMCS entre
em contato através do link http://suporte.edvan.com.br
PERGUNTAS/RESPOSTAS 
P= É possível desabilitar o email “Você tem uma compra pendente”?
R= Infelizmente não é possível. Já acionamos a PicPay e ficaram de analisar essa
sugestão. Caso a sugestão seja aprovada iremos habilitar na próxima versão.

P= Quando o cliente vai efetuar um pagamento, aparece a mensagem “Erro API
PicPay”.
R= Esse problema ocorre quando alguma configuração em seu módulo não está
correta ou quando os dados cadastrais obrigatórios (Nome, Sobrenome, CPF/CNPJ,
Email ou Telefone estão em branco ou inválidos).

Nos exemplo abaixo o TOKEN cadastrado está inválido, acesse o painel da PicPay e
gere um novo token.

P= É possível descontar a taxa de intermediação?
R= A API não fornece essa informação no momento do retorno.
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P= No perfil do meu cliente não consta os campos/dados CPF, Data de Nascimento.
R= Recomendamos que crie os campos customizáveis.

P= O módulo oferece SandBox (Testes)?
R= Não, a API da PicPay não fornece mas você poderá efetuar transações reais e
solicitar o estorno via site ou WHMCS.
P= Gostaria de efetuar um reembolso em um pagamento via WHMCS, é possível?
R= Sim, acesse a fatura em questão, clique na aba Refund/Reembolso e
verifique se está com a imagem abaixo.

Caso o reembolso seja concluído com sucesso você será notificado.

Detalhes do Reembolso poderá ser obtido no log:

Atualização 23/11/2021 – 11:45h
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