Manual de Inclusão de Meio de Pagamento VirtusPay na Plataforma
VTEX

Para detalhamento dessa modalidade de pagamento, entre em contato com
parcerias@virtuspay.com.br.
Com o contato comercial, serão disponibilizadas as credenciais de acesso
para liberação da VirtusPay na sua loja!!! Boas vendas!

A partir daqui, você terá as informações necessárias para lojistas,
responsáveis por e-commerce’s a realizarem a implantação do meio de
pagamento VirtusPay, o boleto parcelado online, no checkout da loja
proprietária, no ambiente VTEX.
Bastar seguir os 10 passos abaixo para começar. Vamos lá!
Passo 1 - No menu esquerdo, acesse a opção: TRANSAÇÕES ->
Pagamentos -> Configurações.

Clique em “Configurações”.

Passo 2 - Procure a aba “Afiliações de Gateways” e clique nela.

Clique em “Afiliações de Gateways”
dentro de “Configurações”.

Passo 3 - Clique no ícone de + para ir a seção de gateways da VTEX.

Passo 4 - Procure o gateway da VirtusPay e clique nele para adicioná-lo a
sua loja.

Clique em “VirtusPay”.

Passo 5 - Nessa página você seleciona se o acesso é ao ambiente de testes
ou produção, e também informa as suas credenciais de acesso fornecidadas
pela VirtusPay.

Selecione se o ambiente será
de testes ou de produção.
Informe as credencais de
acesso à VirtusPay. Atenção:
as credencais dos ambientes de
testes e produção serão
diferentes.

Passo 6 - Após configurar o gateway, clique na aba “Condições de
pagamento”.

Passo 7 - Novamente clique no ícone de +, só que dessa vez para adicionar
condições de pagamento com a VirtusPay.

Passo 8 - Procure a opção de pagamento da VirtusPay e clique nela para
adicioná-la a sua loja.

Clique em “VirtusPay”.

Passo 9 - Configure as condições de pagamento acordadas para ter a
VirtusPay como método de pagamento do seu e-commerce!

Preencha com as condições de pagamentos
acordadas e clique em “Salvar”.

Passo 10 - E pronto! Agora os seus clientes poderão parcelar compras
online sem cartão de crédito :)

