
Clientes iSET

Análise integração PayPal



Mouses e Awtec
Marcas de aceitação na home page

Marcas de aceitação estão ok.
Elas são definidas pelo cliente ou já vêm quando o mesmo ativa o PayPal como
meio de pagamento?



Tela de produto

Podemos colocar em todos como está o da Mouses? O logo do PayPal aparece ao lado
do Visa e MC, o que mostra aos clientes como funciona o PayPal.
O da Awtec está diferente, só tem PayPal.



Escolha do meio de pagamento
Mouses

Imagem do PayPal 
está quebrada. 
Podemos colocar
uma imagem nova? 
Quem define isto é 
o lojista ou a iSET?

Quem define a 
ordem dos meios
de pagamento no 
checkout? Podemos
alterá-la?

Temos novas 
bandeiras de 
cartões que podem 
entrar aí também
Amex, Hiper, 
Hipercard e Elo



Escolha do meio de pagamento
Awtec

Este aparece sem logo Visa e 
MC. 

Quem define a imagem é o 
lojista ou a iSET?

Quem define a ordem dos 
meios de pagamento no 
checkout? Podemos alterá-la?



Tela de revisão antes de ir ao PayPal

É possível pular esta tela e ir
direto ao PayPal?

O ideal seria chamar apenas a 
nossa tela intermediária de 
redirecionamento. Com ela
informamos ao cliente que ele
está sendo direcionado a um 
ambiente seguro, ajudando
bastante na conversão.

https://www.paypal-
brasil.com.br/desenvolvedores/t
utorial/mensagem-de-
redirecionamento-para-tela-de-
pagamento/

https://www.paypal-brasil.com.br/desenvolvedores/tutorial/mensagem-de-redirecionamento-para-tela-de-pagamento/


Tela de pagamento

Aqui podemos quebrar para mostrar o frete no 
resumo da compra, e a descrição dos produtos
que estão sendo comprados, não o número do 
pedido e valor.

Também é possível pré-popular campos no 
checkout do PayPal, assim os usuários que
fizeram cadastro no site não precisam fazer
novamente.



© 2014 PayPal Inc. All rights reserved. Confidential and proprietary. 8

Integração
Sempre sugerimos que o máximo de informações possíveis sejam passadas em nossas chamadas de API. Analisando a 
integração de vocês pude perceber as seguintes obervações com relação as chamadas de API:

SetExpressCheckout: enviar as informações dos itens sempre é fundamental para que o comprador saiba o que está
sendo comprado na loja, faça isso utilizando os parametros de nome do item, descricão do item, valor do item e 
quantidade, também sugerimos efetuar a troca da versão de API para 111. Vale lembrar que como a versão utilizada é
um pouco antiga a alteração dos parametros será necessária para atender aos seguintes parametros:
'LOCALECODE'                        => 'pt_BR',//linguagem utilizada
'PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION' => ’SALE’,,
'INVNUM'                         => 'XYZ',
/'PAYMENTREQUEST_0_AMT'              => '500.00',
'PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE'     => 'BRL', 
'PAYMENTREQUEST_0_ITEMAMT'          => '500.00',
'L_PAYMENTREQUEST_0_NAME0'          => 'PayPal',
'L_PAYMENTREQUEST_0_DESC0'          => 'INFORMACAO COMPLEMENTAR!!',
'L_PAYMENTREQUEST_0_AMT0' => '500.00',
//'PAYMENTREQUEST_0_SHIPPINGAMT'                  => '10.00',
'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME'                   => 'Glauco Godoi - Santos Office',
'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET'                 => 'Rua 15 de novembro  123  094',
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2'                => 'Cerqueira César',
PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY'                   => 'Porto Alegre',
'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE'                  => 'Acre',
'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP'                    => '09540080',
'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRY'                => 'BR',
'TAXID'                                         => ’22566387459',
'TAXIDTYPE'                                     => 'BR_CPF',
ADDROVERRIDE'                                  => '1’,
'METHOD'                                        => 'SetExpressCheckout',
'VERSION' => ’111.0',
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Integração
DoExpressCheckoutPayment: para a chamada do DoEC sugerimos que todos os parametros do endereco sejam
enviados novamente para garantir a proteção ao vendedor, também sugerimos para que atualize a versão de API para a 
111, e conforme abaixo seguem um exemplo de informações que devem ser enviadas ao PayPal:
$nvp[ 'PAYERID' ] = $responseNvp[ 'PAYERID' ];
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_AMT' ] = $responseNvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_AMT' ];
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE' ] = $responseNvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE' ];
$nvp[ 'METHOD' ] = 'DoExpressCheckoutPayment';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION' ] = ‘Sale';
$nvp[ 'PAYMENTINFO_n_SELLERPAYPALACCOUNTID' ] = ‘merchant@gmail.com';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_CUSTOM' ]               = '';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_NOTIFYURL' ]            = 'https://www.teste.com.br/paypalnotificacao';
$nvp[ 'INVNUM' ]                        = 'XYZ';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME' ]           = 'Glauco Godoi - Office';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET' ]         = 'Teste de Endereco';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET2' ]        = 'Cerqueira César';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY'  ]          = 'Porto Calvo';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE' ]          = 'Seila';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP' ]            = '09540080';
$nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYCODE' ]    = 'BR‘;
nvp[ 'PAYMENTREQUEST_0_NOTIFYURL' ]            = '';


