Manual do Utilizador
versão 3.1

Este documento pertence à REDUNIQ, e toda a informação incluída é estritamente confidencial.
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1. Introdução
O reduniq@PAYMENTS (http://pagamentos.reduniq.pt), pretende ser um serviço
complementar às soluções Reduniq E-Commerce e Gateway de Pagamentos
Reduniq, para os Comerciantes que necessitem de uma solução para aceitar
pagamentos simples (quotas de sócios, donativos, inscrição em eventos, etc.).
Será entregue pelo responsável comercial um link ao comerciante, com o URL da
página de pagamento, que o incluirá em páginas da web, em emails, em redes sociais
(facebook, google+, …) ou o imprimirá, com uma referência ou não, em
correspondência a enviar pelo correio.
A ACCESS KEY (Reduniq E-Commerce) ou a API Password (Gateway de
pagamentos) nunca é entregue ao comerciante, visto este não ir proceder à
integração.
Serão enviadas, na mesma, as credenciais de acesso ao Centro de Administração,
para acesso às transações.
Todos os comerciantes continuam a ter que assinar contrato com a REDUNIQ e o
objecto do seu negócio deve ser bem avaliado pela área comercial.
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2. Login
O acesso à interface web para gestão do reduniq@PAYMENTS é realizado através do
endereço https://pagamentos.reduniq.pt/bo/pp/?idAction=100
Para efetuar login deve indicar o nome do Utilizador e a Palavra-chave que lhe foi
atribuída. Clicar em “Entrar” para submeter os dados de autenticação (ver figura 1).

Figura 1

NOTA: Se o utilizador submeter, 3 vezes consecutivas, uma Palavra-chave inválida,
este será automaticamente bloqueado pelo sistema. Nesta situação deverá contactar o
responsável, na Reduniq, pela gestão dos utilizadores.
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3. Dashboard
Uma vez efetuado o Login, o utilizador é encaminhado para a página de entrada – o
dashboard – onde é apresentada a seguinte informação:









Total de comerciantes registados (ativos e não ativos);
Total de comerciantes ativos (1);
Total de transações autorizadas no dia atual;
Total de transações não autorizadas no dia atual;
Total de transações autorizadas no mês atual;
Total de transações não autorizadas no mês atual;
Total absoluto de transações autorizadas;
Total absoluto de transações não autorizadas;

No menu principal, estão disponíveis as seguintes opções (ver figura 2):




Comerciantes: Gestão dos comerciantes aderentes a este serviço (pesquisa,
inserção, edição e remoção de registos);
Transações: Consulta de todas as transações efetuadas (pesquisa com
possibilidade de filtragem por comerciante);
Utilizadores: Gestão dos utilizadores com acesso a esta interface (existem 3
níveis de acesso – ver secção “6. Utilizadores”);

Figura 2
NOTA: O utilizador só visualizará as opções para as quais tem permissões de acesso.
(1) – Comerciante activo: O seu estado é “activo” e a “Data de início / Data fim” está dentro de
um período válido (ver secção “4. Comerciantes”).
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4. Comerciantes
O mesmo comerciante pode ter mais do que um serviço activo em simultâneo para fins
distintos. Esta flexibilidade do sistema permite ter vários URL’s para tipos de
pagamentos e/ou personalizações de página diferentes, por exemplo:



4.1.

http://pagamentos.reduniq.pt/clienteY/servicoA/
http://pagamentos.reduniq.pt/clienteY/produtoB/

Listagem

Na Gestão de Comerciantes é apresentada uma listagem paginada, com 15 registos
por página, onde o utilizador pode efectuar uma das seguintes operações:
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Pesquisar: Utilizando os filtros que se encontram no topo da listagem é
possível filtrar a listagem através de uma keyword (incide nos campos: Nome
do Comerciante, Nº de Estabelecimento e E-mail) ou pela indicação de um
intervalo de datas no qual o registo foi criado;
Inserir: Para inserir um novo Comerciante, clicar no botão “Inserir”;
Editar: Para editar um Comerciante, clicar no respectivo botão “Editar” que se
encontra na listagem;
Remover: Para remover um Comerciante, clicar no respectivo botão
“Remover” que se encontra na listagem (esta operação só está disponível para
o perfil “Administrador”);

Figura 3
De referir ainda que é possível ordenar a listagem por ordem crescente ou
decrescente, utilizando para isso as respectivas setas associadas a cada coluna (Id,
Nome e Nº Estabelecimento – ver figura 3).
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4.2.

Inserir / Editar

O formulário de inserção / edição de comerciante está organizado em 4 painéis:





Dados do comerciante;
Gateway;
Formulário;
Layout;

Dados do comerciante (ver figura 4)
Neste painel são preenchidos os dados básicos do comerciante. Todos os campos são
de preenchimento obrigatório.
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Nome: Este nome será usado no título das páginas do portal de pagamentos
(página de formulário e pagina de mensagem).
E-mail: As notificações de início / fim de transação serão enviadas para este email.
Merchant Id + Contract Number + Access Key: Informação necessária para
estabelecer comunicações para a plataforma Payline da MONEXT.
Em Produção? (Sim/Não): Este campo permite definir se este comerciante
está em modo de produção ou em pré-produção.
Apenas Autorização? (Sim/Não): Este campo permite definir se a transação é
apenas de autorização ou se é de pagamento efetivo.
E-mails para o Comerciante: Se “Um” o comerciante apenas receberá uma
notificação no fim da transação, se “Dois” o comerciante receberá uma
notificação no início e outra no fim da transação.
URL: Endereço de acesso à página deste comerciante no
reduniq@PAYMENTS
(http://pagamentos.reduniq.pt/url-do-comerciante/).
Alguns exemplos:
 acessocp/
 inovplan/workshop/
 associacao-amigos/
 espaco24/inscricao/
Data de Início: Data a partir da qual este serviço é válido.
Data de Fim: Data limite de validade para este serviço.
Estado: A qualquer momento é possível ativar / desativar um serviço mesmo
que este se encontre dentro do período de validade definido nos campos data
início / fim.

Figura 4

Gateway (ver figura 5)
Neste painel é possível selecionar um dos seguintes serviços: - O Reduniq ECommerce; - Gateway de Pagamentos Reduniq.
Para o Gateway de Pagamentos Reduniq, é necessário indicar:
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API Username + API Password: Informação necessária para estabelecer
comunicações com o gateway de pagamentos.
Apenas Autorização? (Sim/Não): Este campo permite definir se a transação é
apenas de autorização ou se é de pagamento efetivo.
Em Produção? (Sim/Não): Este campo permite definir se este comerciante
está em modo de produção ou em pré-produção.

Figura 5

Para o Reduniq E-Commerce, é necessário indicar (ver Figura 6):
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Nome: Este nome será usado no título das páginas do portal de pagamentos
(página de formulário e pagina de mensagem).
Merchant Id + Contract Number + Access Key: Informação necessária para
estabelecer comunicações para a plataforma Payline da MONEXT.
Apenas Autorização? (Sim/Não): Este campo permite definir se a transação é
apenas de autorização ou se é de pagamento efetivo.
Em Produção? (Sim/Não): Este campo permite definir se este comerciante
está em modo de produção ou em pré-produção.

Figura 6

Formulário (ver figura 7)
Neste painel são definidas as regras que vão condicionar a forma do formulário deste
comerciante no reduniq@PAYMENTS (exemplo de um formulário – ver figura 8).








Mostrar campo telefone? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)
Mostrar campo morada? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)
Mostrar campo cód. postal? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)
Mostrar campo localidade? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)
Mostrar campo país? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)
Mostrar campo observações? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)
Mostrar campo nº contribuinte? (Sim opcional / Sim obrigatório / Não)

Para cada um destes campos é possível definir se estará visível (ou não) no formulário
deste comerciante. Se visível, é possível indicar se é de preenchimento obrigatório ou
opcional.
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Mostrar campo referência? (Não mostrar / Referência com checksum /
Referência MB sem Entidade / Referência MB com Entidade e checkdigit /
Referência alfanumérica): Este campo permite definir, para o formulário deste
comerciante, se o campo referência estará visível ou oculto. Quando visível,
este é sempre de preenchimento obrigatório. A referência com checksum e a
referência alfanumérica estão limitadas a um tamanho máximo de 37.
Fórmula de cálculo do checksum da referência:


CS = (n1*1) + (n2*2) + (n3*3) + … + (nk*k)
NOTA: o checksum tem sempre 2 dígitos
Se CS tem 1 dígito, colocar um zero à esquerda
Se CS tem 3 ou mais dígitos, truncar à direita
Exemplos:
Para o número 1017
CS = (1*1) + (0*2) + (1*3) + (7*4) = 32
Referência = 101732
Para o número 449219
CS = (4*1) + (4*2) + (9*3) + (2*4) + (1*5) + (9*6) = 1(06)
Referência = 44921906

O checkdigit é calculado com base no método polinomial (ISO 97-10).


Aceitar referências repetidas? (Sim/Não): Este campo permite definir se o
sistema aceita a mesma referência em pagamentos distintos efetuados a este
comerciante.

Valores
Existem 3 modalidades possíveis:
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Valor único (ver figura 7): Nesta modalidade é necessário indicar o valor único
permitido para pagamento. No Portal reduniq@PAYMENTS, o valor a pagar
será apresentado ao cliente (pagador) em modo de leitura (exemplo – ver
figura 8).
Intervalo de valores (ver figura 9): Nesta modalidade é necessário indicar o
valor mínimo e o valor máximo. No formulário do Portal reduniq@PAYMENTS,
deste cliente, serão aceites todos os valores dentro do intervalo definido.
Lista de valores (ver figura 10): Nesta modalidade é possível definir uma lista
de valores possíveis. No formulário do Portal reduniq@PAYMENTS, é exibida
uma caixa de seleção com os valores permitidos.

Figura 7
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Figura 8

Figura 9
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Figura 10
Exemplo no preenchimento do campo “Lista de valores”:
12.10 Simple
15.00 Plus
20.00
25.50 Premium
Indicar um valor por linha, se o valor tem descrição associada (opcional), utilizar o
separador “ ” (espaço) conforme está no exemplo.

NOTA: Todos os valores são expressos em euros. Utilizar o “.” (ponto) como
separador decimal.
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Layout (ver figura 11)
Neste painel é possível definir alguns parâmetros relacionados com o aspeto gráfico
das páginas deste comerciante no reduniq@PAYMENTS (página de formulário e
página de mensagem).








Texto intro: No editor disponibilizado é possível definir o texto de introdução
do formulário deste comerciante. O editor permite formatar o texto (negrito,
itálico, cor do texto, etc.), inserir hiperligações, criar listagens, etc.
Texto legal: Definição do texto de rodapé do formulário deste comerciante.
Logotipo: Upload do logotipo do comerciante. A imagem é automaticamente
redimensionada para um tamanho apropriado.
Logo Reduniq: Estão disponíveis 2 logotipos, um com o lettering a encarnado
e outro com o lettering a branco (ambos com o fundo transparente).
Cor de fundo: Definição da cor de fundo das páginas deste comerciante
(formato hexadecimal). Por omissão será usada a cor #ffffff (branco).
Cor do Texto: Definição da cor do texto das páginas deste comerciante
(formato hexadecimal). Por omissão será usada a cor #666666 (cinzento).

Figura 11
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5. Transacções
5.1.

Listagem

Nesta secção é apresentada uma listagem paginada, com 15 registos por página,
onde o utilizador pode efetuar uma das seguintes operações:




Pesquisar: Utilizando os filtros que se encontram no topo da listagem é
possível filtrar a listagem através de uma keyword (incide nos campos: Nome
do comerciante, Nome do cliente, E-mail do cliente e Referência), filtrar por
comerciante (Indicando o Nome ou Nº de Estabelecimento) ou pela indicação
de um intervalo de datas no qual o registo foi criado;
Ver: Para visualizar o detalhe de uma determinada transação, clicar no
respetivo botão “Ver” que se encontra na listagem;

Figura 12
De referir ainda que é possível ordenar a listagem por ordem crescente ou
decrescente, utilizando para isso as respetivas setas associadas a cada coluna (Id,
Comerciante, Nome, Sobrenome, Tipo de pagamento e Data da operação – ver figura
12).
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5.2.

Detalhe

No detalhe da transação é possível consultar toda a informação associada. Esta
informação está dividida em 3 grupos (ver figura 11):




Dados do cliente (pagador)
Dados do pagamento
Dados da transação

Figura 13
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6. Utilizadores
6.1.

Listagem

Na Gestão de Utilizadores é apresentada uma listagem paginada, com 15 registos por
página, onde o utilizador pode efetuar uma das seguintes operações:






Pesquisar: Utilizando os filtros que se encontram no topo da listagem é
possível filtrar a listagem através de uma keyword (incide nos campos: Nome e
Login) ou pela indicação de um intervalo de datas no qual o registo foi criado;
Inserir: Para inserir um novo Utilizador, clicar no botão “Inserir”;
Editar: Para editar um Utilizador, clicar no respectivo botão “Editar” que se
encontra na listagem;
Remover: Para remover um Utilizador, clicar no respectivo botão “Remover”
que se encontra na listagem;

NOTA: As operações inserir, editar e remover apenas estão disponíveis para o perfil
“Administrador”.

Figura 14
De referir ainda que é possível ordenar a listagem por ordem crescente ou
decrescente, utilizando para isso as respectivas setas associadas a cada coluna (Id,
Nome, Login e Data de criação – ver figura 14).
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6.2.

Inserir / Editar

Na inserção / edição de utilizadores é necessário preencher os seguintes campos (ver
figura 15):









Login (chave única – não são permitidos logins repetidos);
Password;
Confirmar password;
Nome do utilizador;
E-mail do utilizador;
Perfil;
Data de registo (preenchida automaticamente pelo sistema);
Estado (activo / inactivo);

Perfis de utilizador:




Perfil 01 – administrador: O utilizador com este perfil tem permissões totais.
Pode remover registos, inserir e editar utilizadores;
Perfil 02 – operador: Utilizadores com este perfil podem consultar, inserir e
editar comerciantes bem como consultar o registo de transacções;
Perfil 03 – consulta: Os utilizadores com este perfil apenas podem efectuar
consultas aos comerciantes, transacções e utilizadores;

Figura 15
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7. Parâmetros permitidos no URL do Front End
O comerciante pode passar, por parâmetro (método GET), no URL do seu serviço, o
valor da referência e/ou o valor a pagar, utilizado as variáveis “ref” e “val”
respetivamente
(por
exemplo:
http://pagamentos.reduniq.pt/empresazbr/?ref=123430&val=30.00 – ver figura 16).
Referências e/ou valores a pagar inválidos serão ignorados pelo sistema e não serão
exibidos no formulário.

Figura 16
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