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01 Instalação

1.  Extraia o conteúdo do arquivo baixado e mescle a pasta app  
extraída com a pasta app em sua instalação Magento.  
Caso algum arquivo já exista, pode ser substituído sem problemas;

2.  Validar se as permissões das pastas e arquivos copiados estiverem 
com permissão de escrita e leitura;

3.  Na área administrativa, acesse o menu System -> Cache 
Management -> Flush Magento Cache.

Para a nova solução e-Rede desenvolvemos um plug in Magento que auxilia 
o cliente em sua implantação. Os procedimentos são fáceis e de rápida instalação,  
para isso basta seguir o passo a passo descrito abaixo:
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Acesse e configure o módulo por meio do menu System -> 
Configuration -> Payment methods -> e-Rede. Todas as opções 
disponíveis para configuração estão detalhadas abaixo:
 
Habilitado: ativa/desativa o módulo.

Título:  define o nome que será utilizado para o meio de pagamento.

Número Estabelecimento: número de cadastro do estabelecimento 
junto à Rede.

Cidade Estabelecimento: cidade de cadastro do estabelecimento 
junto à Rede.

1.1 Configuração
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Teste: 

URL WebService: endereço para o qual serão enviadas 
as informações da compra para que sejam validadas no ambiente Rede: 
https://scommerce.userede.com.br/ModuloService/SetupPluginFE.svc?wsdl

URL Post: após a conclusão da compra, seu cliente 
será redirecionado automaticamente para o ambiente seguro Rede: 
https://scommerce.userede.com.br/ModuloWeb/default.aspx
Obs.: as URLs WebService e Post são de teste, após finalizar 
os seus testes, entre com as URLs de Produção:

Produção: 

URL WebService: endereço para o qual serão enviadas 
as informações da compra para que sejam validadas no ambiente Rede: 
https://ecommerce.userede.com.br/ModuloService/SetupPluginFE.svc?wsdl

URL Post: após a conclusão da compra, seu cliente 
será redirecionado automaticamente para o ambiente seguro: 
https://ecommerce.userede.com.br/ModuloWeb/default.aspx

URL Back: ao final do fluxo de pagamento, seu cliente 
retornará à página de confirmação do módulo Rede: 
http://www.loja.com.br/ecommerce/payment/response 

Status Novo Pedido: status que será atualizado ao finalizar 
uma compra com o meio de pagamento Rede.

Serviços: lista de serviços, na qual devem ser selecionados os serviços 
contratados junto à Rede, tais como: Boleto, Crédito, Débito e Risco.
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Banco Cedente: define o banco cedente do boleto.

Quantidade Dias Vencimento: define em dias corridos 
da data de vencimento do boleto.

Multa Atraso: define o valor da multa em caso de atraso.

Juros por Dia: define o valor de juros diário em caso de atraso.

Instruções de Pagamento do Boleto: informações relevantes 
para o seu cliente para a opção Boleto.

Nota de Pagamento do Boleto: informações relevantes 
para o seu cliente e que serão inseridas no Boleto.

Boleto1.1.2

Quantidade Parcelas: define o número máximo de parcelas, 
para isso verifique o seu contrato junto à Rede.

Cartão de Crédito1.1.1

Opções disponíveis

11 = Itaú 
12 = Bradesco 
13 = Banco do Brasil 
14 = HSBC 
15 = Santander 
16 = Caixa 

2 dígitos numéricos 
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Para acessar e configurar os produtos do seu site acesse o menu 
Catalog -> Manage Products -> Edit -> General.
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Risco Produto: define o nível de risco do produto 
para a análise de risco Rede.
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Após todas as configurações, a tela que será mostrada 
para seu cliente em seu site é a que segue abaixo:
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Telas do ambiente seguro e-Rede. Os botões Crédito, 
Débito e Boleto aparecem, mas só ficam habilitados 
dependendo do que foi contratado com a Rede:
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