
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO MAGENTO 

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO v1.5 

  



 

maxiPago! Smart Payments © 2013 2 

Índice 

 
 

1. Introdução ............................................................................................................................................... 3 

2. Instalação ................................................................................................................................................ 4 
2.1. Pré-requisitos ................................................................................................................................................................... 4 
2.2. Instalação do Loader do Ioncube ............................................................................................................................. 4 
2.3. Instalação do módulo maxiPago! ............................................................................................................................. 8 

3. Configuração do módulo maxiPago! ........................................................................................... 10 
3.1. Antes de fazer a configuração ................................................................................................................................. 10 
3.2. Cartões de Crédito ....................................................................................................................................................... 10 
3.3. Boleto Bancário ............................................................................................................................................................ 12 

 

 
 
  



 

maxiPago! Smart Payments © 2013 3 

 
 

1. Introdução 
 

A maxiPago! oferece sem custo adicional aos seus lojistas um módulo Magento para integração entre a loja 

virtual e o nosso gateway de pagamentos. 

 

Desenvolvido em parceria com a Intercase (www.intercase.com.br), o módulo pode ser utilizado por qualquer 

lojista que possua o Magento como plataforma e-commerce e a maxiPago! como gateway de pagamentos. 

Este manual descreve os passos a serem seguidos pelo desenvolvedor ou administrador de sistemas para 

instalar o módulo Magento da maxiPago! em sua loja virtual. 

 

A última versão do módulo está disponível em http://www.maxipago.com/docs/maxiPago_Magento.tar. 
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2. Instalação 
 

2.1. Pré-requisitos 

 

Para instalar o módulo Magento da maxiPago! você precisa ter os seguintes requisitos mínimos em seu 

servidor: 

 

 Plataforma Magento Community versão 1.5 ou superior 

 PHP versão 5.3 ou superior 

 Acesso root ao servidor 

 Loader do Ioncube (instalação abaixo) 

 

 

2.2. Instalação do Loader do Ioncube 
 

Para poder rodar o módulo da maxiPago! corretamente você primeiro precisa instalar o Ioncube Loader. Para 

fazê-lo, siga os passos abaixo: 

 

2.2.1. Identifique a versão do seu PHP e anote-a, pois você precisará dela depois: 

 

 

php -i | grep "PHP Version" 

 

 

2.2.2. Identifique o diretório do arquivo php.ini e anote-o, pois você precisará dele depois: 

 
 

php -i | grep “php.ini” 

 

 

2.2.3. Navegue até a raíz do diretório do Magento 

 

2.2.4. Faça o download do pacote de Loaders e do Loader Wizard: 

 

Wizard: 

 

wget http://www.ioncube.com/loader-wizard/loader-wizard.zip 

 

 

Loaders x86: 

 

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz 

 

 
 

2.2.5. Descompacte o Wizard, o que colocará o arquivo 'loader-wizard.php' dentro de 

/ioncube/: 

 

 

tar -xvzf loader-wizard.zip 
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2.2.6. Descompacte o pacote de Loaders. 

 
Ele irá criar uma pasta chamada /ioncube/ e colocará os Loaders lá dentro. Note que há diversas 

versões do Loader, uma para cada versão do PHP. 

 

 

tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz 

 

 

 

2.2.7. Entre no diretório do /ioncube/: 
 

 

cd ioncube 

 

 

 

2.2.8. Copie o Loader da sua versão PHP para a pasta /usr/lib/php/modules: 

 

PHP 5.3:  

 

cp ioncube_loader_lin_5.3* /usr/lib/php/modules 

 

 

PHP 5.4:  

 

cp ioncube_loader_lin_5.4* /usr/lib/php/modules 

 

 

 

2.2.9. Agora você precisa editar o arquivo php.ini e adicionar a referência ao Loader: 

 

 

 

nano /etc/php.ini 

 

 

 

2.2.10. Vá até o final do arquivo e adicione o caminho até o arquivo de loader em 

/usr/lib/php/modules: 

 

PHP 5.3  

 

zend_extension=/usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.3.so 

 

 

PHP 5.4 

 

zend_extension=/usr/lib/php/modulesioncube_loader_lin_5.4.so 

 

 

http://ioncube_loader_lin_5.3.so/
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2.2.11. Confirme que a configuração de “short_open_tag” 

 

Dentro do arquivo php.ini, confirme que esta opção esteja com o valor ON. Se não estiver, 

faça esta alteração: 

 

 

short_open_tag = ON 

 

 

 

2.2.12. Salve o arquivo usando Ctrl + X e digitando Y em seguida 

 

2.2.13. Reinicie o servidor Apache 

 

 

/etc/init.d/httpd restart 

 

 

 

2.2.14. Em seu browser, acesse a URL do arquivo 'loader-wizard.php' 

 

Ele iniciará um Assistente de Instalação que verificará se o Loader foi instalado 

corretamente. 

 

 

2.2.15. Se houver alguma correção a ser feita, siga as instruções do Assistente: 



 

maxiPago! Smart Payments © 2013 7 

 

2.2.16. Caso o Ioncube esteja instalado corretamente você verá a mensagem abaixo: 
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2.3. Instalação do módulo maxiPago! 
 

Agora que o Ioncube está instalado podemos realizar a instalação do módulo Magento. 

 

 

2.3.1. Navegue até a raíz do diretório do Magento 

 

2.3.2. Faça o download do módulo: 

 

 

wget http://www.maxipago.com/docs/maxiPago_Magento.tar 

 

 

 

2.3.3. Descompacte o módulo. Ele irá criar um diretório chamado /maxipago/: 

 

 

tar -xvf maxiPago_Magento.tar 

 

 

 

2.3.4. Ainda na raíz do diretório do Magento, copie o conteúdo do diretório recém-criado: 

 

 

cp -r maxipago/ . 

 

 

 

2.3.5. Acesse o Admin do Magento e clique em Systems > Cache Management 
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2.3.6. Limpe o cache do Magento e o Local Storage: 
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3. Configuração do módulo maxiPago! 
 

3.1. Antes de fazer a configuração 
 

A plataforma Magento permite que o lojista tenha controle total sobre todos os aspectos de sua loja virtual, 

desde a aparência e o idioma até o valor de frete, promoções e o sistema de pagamento. Com o módulo da 

maxiPago! todas as configurações relacionadas ao processamento de pedidos podem ser alteradas através 

do Administrador Magento pelo próprio lojista. 

 

Isto dá ao lojista grande flexibilidade, mas também deixa aberta a possibilidade de erros de configuração do 

sistema de pagamentos. Logo, antes de colocar no ar qualquer alteração, recomendamos que: 

 

1. Sejam feitos testes de todos os meios de pagamento disponíveis através do Magento 

2. Seja feita a validação destes testes tanto no Portal da maxiPago! como no Admin Magento 

3. Se possível, que os testes sejam feitos em um ambiente separado ao ambiente de Produção 

 

As configurações do módulo estão descritas neste manual mas, caso haja alguma dúvida, por favor entre em 

contato com nossa equipe de Suporte. Estamos à disposição para realizar testes junto com sua equipe. 

 

Todos os campos de configuração  do módulo são de preenchimento obrigatório 
 

 

3.2. Cartões de Crédito 

 

3.2.1. Acesse as configurações do módulo maxiPago! na aba INTERCASE 

 

 

3.2.2. Na tela de opções de Cartões de Crédito selecione as opções desejadas: 

 

OPÇÃO DESCRIÇÃO RECOMENDADO 

Habilitado 
Liga ou Desliga o meio de pagamento no 

seu checkout 
SIM 

Título 

Texto mostrado no checkout para o 

comprador quando ele escolhe esta opção 

de pagamento 

“Cartão de 

Crédito” 

Ambiente 

Escolha de ambiente para onde enviar as 

transações 

HOMOLOGAÇÃO = Testes 

PRODUÇÃO = Pedidos reais 

- 

Habilitar 

Debug 

Liga ou Desliga o modo Debug 

Deixe sempre “NÃO” exceto quando rodando 

uma versão local 

NÃO 

Merchant ID ID de Loja na maxiPago! - 
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Secret KEY Chave de Loja na maxiPago! - 

Status de 

Novos Pedidos 

Configuração de status para pedidos 

aceitos no Magento 
Processing 

Parcelamento 

sem Juros 

Número de parcelas sem juros para dividir 

a compra 
Ao menos “1” 

Parcelamento 

Máximo 

Número máximo de parcelas aceito pela 

Loja 
Entre 1 e 12 

Parcela 

Mínima 
Valor mínimo aceito por cada parcela Ao menos 5.00 

Tipo de 

Transação 

Opção de tipo de pagamento 

Pré-autorização: a captura deve ser feita 

depois, manualmente, através do Admin 

Magento  

Captura automática: a captura é feita no 

mesmo instante da autorização 

Captura 

automática 

Adquirente 

Adquirente escolhida para processar a 

transação 

SIMULATOR 

Cielo 

Redecard 

Chase Paymentech 

Simulator 

Cartões de 

Crédito 

Bandeiras disponíveis para visualização 

no checkout 

Cielo: VI, MC, AMEX, ELO, DINERS 

Redecard: VI, MC, DINERS 

Amex: AMEX 

Chase: VI, MC, AMEX, DINERS, DISCOVER 

- 

Solicitar 

código de 

segurança 

Liga ou Desliga o campo de CVV/Código de 

Segurança do checkout 
SIM 

Total Mínimo 

do Pedido 
Valor mínimo de um pedido via Cartão 1.00 

Total Máximo 

do Pedido 
Valor máximo de um pedido via Cartão 111111.00 

Pagamentos 

para países 

específicos 

Filtro usado para mostrar ou esconder 

este meio de pagamento baseado no País do 

comprador 

Todos os 

Países 

Países 

permitidos 

Lista de países para mostrar este meio de 

pagamento 
- 

Ordenação Ordem da opção de pagamento no checkout 1 

Versão API Número da versão da API maxiPago! 3.1.1.15 
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3.3. Boleto Bancário 

 
3.3.1. Acesse as configurações do módulo maxiPago! na aba INTERCASE 

 

 

3.3.2. Na tela de opções de Boleto Bancário selecione as opções desejadas: 

 

Opção Descrição 
Configuração 

padrão 

Habilitado 
Liga ou Desliga o meio de pagamento no 

seu checkout 
Sim 

Título 

Texto mostrado no checkout para o 

comprador quando ele escolhe esta opção 

de pagamento 

“Cartão de 

Crédito” 

Ambiente 

Escolha de ambiente para onde enviar as 

transações 

HOMOLOGAÇÃO = Testes 

PRODUÇÃO = Pedidos reais 

Homologação 

Habilitar 

Debug 

Liga ou Desliga o modo Debug 

Deixe sempre “NÃO” exceto quando rodando 

uma versão local 

Não 

Merchant ID ID de Loja na maxiPago! - 

Status de 

Novos Pedidos 
Configuração de status de pedidos Processing 

Secret KEY Chave de Loja na maxiPago! - 

Vencimento 
Dias corridos para serem acrescentados 

para o vencimento do boleto  
- 

Instruções Texto das instruções do Boleto - 

Banco Banco que emite os boletos - 

Total Mínimo 

do Pedido 
Valor mínimo de um pedido via Cartão 1.00 

Total Máximo 

do Pedido 
Valor máximo de um pedido via Cartão 111111.00 

Pagamentos 

para países 

específicos 

Filtro usado para mostrar ou esconder 

este meio de pagamento baseado no País 

do comprador 

Todos os 

Países 

Países 

permitidos 

Lista de países para mostrar este meio 

de pagamento 

Todos 

(desabilitado) 

Ordenação Ordem da opção de pagamento no checkout 2 

  

 


