GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO
EASYPAY MAGENTO
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1.

Instruções de Instalação para Magento 2.3

Extrair o ficheiro .zip na raiz da instalação Magento.
Para instalar e ativar o módulo deverá correr os seguintes comandos:
●

php bin/magento module:enable Toogas_Easypay

●

php bin/magento setup:upgrade

●

php bin/magento setup:di:compile

●

php bin/magento setup:static-content:deploy

2.

Atualização da Instalação para Magento 2.3

O processo de atualização é o mesmo da instalação. No entanto, antes de extrair o
conteúdo do novo zip de instalação tem que remover o módulo anterior.

3.

Instruções de Configuração para Magento 2.3

Gerais
Após efetuar login no Backoffice Magento, deve aceder aos Métodos de Pagamento da
easypay e efetuar as configurações gerais:
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Account ID
● API Key;
● Country – Por defeito, deve ser Portugal;
● Sandbox Mode (Yes/No) –Se “Yes”, estamos perante um ambiente de testes, caso
contrário, estamos perante o ambiente de produção.
Para obter o Account ID e API Key do ambiente de produção, deve aceder ao seguinte
endereço:
URL de produção: https://backoffice.easypay.pt/login
Para obter o Account ID e API Key do ambiente de testes, deve aceder ao seguinte
endereço:
URL de testes: https://backoffice.test.easypay.pt

3 | 10

4 | 10

Após efetuar o login, deve efetuar o seguinte:
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Deve igualmente configurar as notificações do lado da interface da easypay, como pode
verificar na imagem seguinte:
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▪ Multibanco

A opção Multibanco, tem os seguintes campos à disposição:
● Enabled (Yes/No) – Se “Yes”, ativa esta opção de pagamento no website. Se “No”,
desativa essa opção de pagamento.
● Title – Título do Pagamento que vai aparecer no Website.
● Number of Valid Days – Número de dias em que a referência é válida. Utilizada
apenas para a entidade 11683. Esta opção tem uma duração máxima de 90 dias.
● Payment from Applicable Countries(All Allowed Countries / Specific Countries)
– Países válidos para esta opção de pagamento.
● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opção é onde se escolhe o
conjunto de países válidos para esta opção de pagamento, se a anterior opção for
preenchida com a opção “Specific Countries”.
● Sort Order – Posição do Método de Pagamento no Website.
● Instructions – Campo de instruções para mais informações sobre este método.

7 | 10

▪ Cartão de Crédito

A opção Cartão de Crédito, tem os seguintes campos à disposição:
● Enabled (Yes/No) – Se “Yes”, ativa esta opção de pagamento no Website. Se “No”,
desativa essa opção de pagamento.
● Title – Título do Pagamento que vai aparecer no Website.
● Payment Type (Authorize / Authorize and Capture) – Tipo de Pagamento. Se a
opção “Authorize” estiver ativar, apenas é feita a autorização do valor da transação,
sendo feita a captura manual, por encomenda, caso contrário, se estiver a opção
“Authorize and Capture”, é feita a autorização e a captura do valor da transação
automaticamente.
● Payment from Applicable Countries(All Allowed Countries / Specific Countries)
– Países válidos para esta opção de pagamento.
● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opção é onde se escolhe o
conjunto de países válidos para esta opção de pagamento, se a anterior opção for
preenchida com a opção “Specific Countries”.
● Sort Order – Posição do Método de Pagamento no Website.
● Instructions – Campo de instruções para mais informações sobre este método.
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▪ Mbway

A opção Mbway, tem os seguintes campos à disposição:
● Enabled (Yes/No) – Se “Yes”, ativa esta opção de pagamento no Website. Se “No”,
desativa essa opção de pagamento.
● Title – Título do Pagamento que vai aparecer no Website.
● Payment Type (Authorize / Authorize and Capture) – Tipo de Pagamento. Se a
opção “Authorize” estiver ativar, apenas é feita a autorização do valor da transação,
sendo feita a captura manual, por encomenda, caso contrário, se estiver a opção
“Authorize and Capture”, é feita a autorização e a captura do valor da transação
automaticamente.
● Payment from Applicable Countries(All Allowed Countries / Specific Countries)
– Países válidos para esta opção de pagamento.
● Phone Indicative – Por defeito, este campo deverá ser sempre 351 pois esta opção
encontra-se disponível apenas para Portugal.
● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opção é onde se escolhe o
conjunto de países válidos para esta opção de pagamento, se a anterior opção for
preenchida com a opção “Specific Countries”.
● Sort Order – Posição do Método de Pagamento no Website.
● Instructions – Campo de instruções para mais informações sobre este método.
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▪ Pagamentos Frequentes

A opção Pagamentos Frequentes, tem os seguintes campos à disposição:
● Enabled (Yes/No) – Se “Yes”, ativa esta opção de pagamento no Website. Se “No”,
desativa essa opção de pagamento.
● Available per Guest Customer (Yes/No) – Se “Yes”, ativa esta opção de
pagamento no Website para Clientes não Logados. Se “No”, ativa esta opção
apenas para Clientes Logados.
● Title – Título do Pagamento que vai aparecer no website
● Payment from Applicable Countries(All Allowed Countries / Specific Countries)
– Países válidos para esta opção de pagamento.
● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opção é onde se escolhe o
conjunto de países válidos para esta opção de pagamento, se a anterior opção for
preenchida com a opção “Specific Countries”.
● Allowed Methods – Métodos permitidos para este tipo de pagamento.
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