Pagamento com cartão
(Vero Mobile)

O que é?
O VERO MOBILE é o leitor de cartão ideal para
microempreendedores

e

profissionais

que

buscam

receber através dos principais cartões de débito e crédito
direto no Smartphone ou Tablet.

Comunicação com o Pagzilla
Basta você realizar uma venda através do Pagzilla e ao prosseguir para Forma
de Pagamento, selecionar “Cartão”, validar o valor de pagamento e selecionar
“Continuar” e fazer a chamada com o VERO MOBILE.

Como parear a leitora?
Para realizar a comunicação com a maquininha VERO, você fará o download
do aplicativo VERO MOBILE (disponível na Google Play e App Store).
1) Ligue a leitora no botão superior da direita – On / Off.
2) Abra o aplicativo VERO MOBILE.
3) Selecione o modelo da leitora.
4) Pressione a tecla 0 – zero – da leitora para que apareça a tela:
MOBIPIN XXXXXXX
MODO COM: AUTO
5) Selecione a leitora no Smartphone / Tablet e tecle em prosseguir.
6) Na leitora, pressione a tecla verde.
7) Após o pareamento, no Smartphone / Tablet aparecerá a tela inicial para vendas.

Como realizar transações?
1) Na tela inicial, selecione “Pagamentos” e após insira ou passe o cartão.
2) Selecione o tipo de transação.
3) Informe o valor da venda.
4) Solicite que o cliente digite a senha na leitora de cartões.

Como enviar comprovantes?
Envio de Comprovante:
O comprovante será gerado automaticamente quando finalizada a transação. Poderá ser
enviado via e-mail, bluetooth, SMS, WhatsApp, entre outros app.

Envio de Comprovantes por E-mail:
Para envio do comprovante por e-mail, é necessário que o lojista tenha um e-mail configurado
em seu smartphone.

Como cancelar vendas?
Venda do mesmo dia:
Serviços > Estorno > Selecione a venda > Estornar

Venda de outro dia:
Contatar o Atendimento Vero:
Porto Alegre (51) 3213-0551 – opção 5
Demais Regiões 0800-541-0551 – opção 5

