Configurando Minha Loja com o PagSeguro
1- Introdução
A partir de agora vamos configurar o principal Meio de Pagamento de sua loja, o Pagseguro.
Com o PagSeguro além da segurança de estar utilizando um serviço UOL você conseguirá
utilizar diversos métodos de pagamento em um só.
Partimos da premissa que você já tenha criado e configurado uma conta no PagSeguro.
https://pagseguro.uol.com.br/Default.aspx
Caso ainda não tenha criado sua conta, existe um Vídeo no Youtube explicando como criar e
configurar a sua conta no PagSeguro:
http://www.youtube.com/watch?v=84B5eqyxT3M
Após sua conta Pagseguro configurada, acesse o site do UOL HOST.
http://www.uolhost.com.br

2- Efetuando o Login em seu Painel de Controle
Acesse o painel de controle com seu Login e Senha

Após efetuado o login, será apresentado pela primeira vez seu painel de controle.

2- Preenchendo o Cadastro da Loja
Dados da Loja
Responsável: Coloque seu Nome e Sobrenome, este campo será utilizado nos e-mails de
contato enviado para os clientes de sua loja.
Nome da Loja: Coloque o nome de sua loja, este campo será utilizado na configuração do emails de contato e de pedido enviados para os clientes de sua loja.
E-mail: Coloque o e-mail principal que será utilizado na loja virtual, este campo será utilizado
como contato nos e-mails de contato enviado para os clientes de sua loja.

Irei Usar: Domínio ou Subdomínio.
O conceito de domínio e subdomínio é bem simples de entender.
Um domínio é o endereço de seu site completo.
Exemplo: (http://www.uolhost.com.br).

Um subdomínio é a adição de um endereço(nome) antes de seu domínio.
Exemplo: (http://www.blog.uolhost.com.br).

Abaixo listo um exemplo de como ficaria o endereço de sua loja com domínio e subdomínio.
No caso de utilizar Domínio seu endereço ficaria:
http://www.meudominioexemplo.com.br
No caso de utilizar um subdomínio seu endereço ficaria:
http://www.loja.meudominioexemplo.com.br
Sugerimos utilizar subdomínios no caso do cliente possua um site principal e deseje
adicionar uma loja utilizando o mesmo domínio de seu site.
Subdomínios geralmente são utilizados em sites compostos que possuem alem de um site
institucional, blog, loja, wiki e ou etc...
CEP: Adicione o CEP de seu bairro, o CEP será utilizado no calculo do frete.

Dados de Administração
Senha: Adicione a senha que será utilizada para acessar seu painel de controle.
Confirme a senha: Redigite a senha que será utilizada para acessar seu painel de controle.

Formas de Pagamento
Com sua conta do PagSeguro criada e configurada será necessário gerar o Token de
Retorno automático e cadastrar a pagina de retorno automático.
Para que serve o Token do PagSeguro?
O Token do PagSeguro é a sua segurança para validar que as compras em sua loja virtual
estão sendo feitas pelo seu cadastro do PagSeguro.
Toda compra efetuada em sua loja é enviada para o PagSeguro validar se a compra partiu
de sua loja virtual.
Quando uma nova compra é enviada ao site do PagSeguro o site captura seu email e seu
Token e valida se ambos estão idênticos aos cadastrados no PagSeguro.
Caso a compra seja valida é enviado um retorno a sua loja validando aquela compra.

Para que serve a URL de Retorno Automático de Dados?
A URL de retorno automático serve para o PagSeguro se comunicar com sua loja a cada
compra efetuada.
Como falamos antes toda compra feita em sua loja é enviada para o PagSeguro efetuar a
validação, depois de feita a validação o PagSeguro envia um retorno de dados e sua loja
para que a compra seja atualizada conforme o cliente fizer o pagamento.
Exemplo:
Um cliente comprou um produto em sua loja e utilizou o PagSeguro como forma de
pagamento.
A compra foi enviada ao site do PagSeguro, junto com seu E-mail cadastrado no PagSeguro
e Token.
A compra foi validada e o cliente utilizou Boleto Bancário como forma de Pagamento.
Em primeiro momento como a compra foi validada o PagSeguro ira retornar um status de
pendente, pois a compra esta aguardando o pagamento do boleto.
Quando o cliente efetuar o pagamento deste boleto, e o valor for validado o PagSeguro ira
enviar mais uma vez dados de atualização para sua loja atualizando o pedido como
completo.
A partir deste momento você lojista tem a certeza que o pagamento foi efetuado e então
pode enviar o produto para o seu cliente.
Copie a URL de Retorno Automático de Dados de Seu Painel

Para criar seu Token e cadastrar sua Url de Retorno Automática, acesse o link:
https://pagseguro.uol.com.br/Security/ConfiguracoesWeb/RetornoAutomatico.aspx
O Painel já deixa o link para fácil acesso:

Ao clicar no link do painel você será redirecionado para o site do Pagseguro, e ao efetuar
Login, será lhe apresentado esta tela:

Ative a Url de Retorno e cole o endereço que copiou do Painel

Após salvar a sua Url de Retorno Automático.
Gere o Token de sua conta.

Com a Url de Retorno Salva e seu Token gerado, preencha os dados no Painel UOL HOST e
clique em instalar Loja.

Após instalar a loja será exibido o aviso de que a loja esta sendo instalada.
Aguarde ate que a instalação seja concluída.

Parabéns sua loja Virtual UOL HOST, foi configurada com sucesso.

Através do Painel, agora é possível:

Detalhes da Loja
Administrar a Loja: Acessa o painel administrativo de sua Loja.
Trocar a Senha: Altera a senha do usuário de sua loja.

Configurações da Loja
Alterar endereço utilizado: Endereço Temporário e domínio principal.
Porque tenho um domínio temporário, e como ele funciona?
O domínio temporário é fornecido pelo UOL HOST para ser utilizado enquanto não é
replicado o domínio principal, você sempre terá acesso ao seu endereço temporário.
Para ter acesso aos dados de seu registro de domínio[1] acesse: http://www.registro.br
O que é loja blindada? Porque às vezes meu domínio fica como loja blindada?
O endereço de loja blindada é sua certificação ssl[2] de segurança, a loja virtual UOL HOST
vem por padrão com um certificado compartilhado: lojablindada.com
Onde é necessário segurança de trafego de dados, o link de sua loja ficara com a url
lojablindada.com
Caso necessite é possível compra um certificado exclusivo para sua loja, para mais
informações acesse: http://www.uolhost.com.br/loja-virtual.html
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