Pagamento online
Com o pagamento online, seu cliente que pede pelo aplicativo
ou site paga na hora que faz o pedido e dispensa o envio da
máquina de cartão com o motoboy.

Economia com o aluguel de máquinas
Diminui o risco de máquinas de cartão falharem na casa
do cliente
Configure um desconto exclusivo para pedidos com essa
forma de pagamento e incentive seus clientes a utilizá-la
Adiante o recebimento das suas vendas para dois dias
úteis*
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Mais!
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Hiper

Dinners Club

Hipercard
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Soro Cred

OBS: só é possível receber pagamentos online de crédito,
nada de débito, refeição ou boleto, ok?

Valor da implantação
R$ 360,00 parcelado somente no cartão em até 12x*
ou R$ 300,00 à vista,
Após implantado, a taxa varia conforme o prazo de
recebimento que você deseja:
Recebimento em 31 dias: 2,79% + 0,35 centavos por pedido
Recebimento em 14 dias: 3,49% + 0,35 centavos por pedido
Recebimento em 02 dias: 4,19% + 0,35 centavos por pedido
*O parcelamento pode ser feito somente no cartão de crédito e está sujeito
à aplicação de juros. Durante a pandemia de coronavírus não estamos
cobrando este valor de implantação.

Até 15 dias corridos

Não. Só é possível implantar o pagamento da empresa Juno
(antiga boletobancario.com).
Essa ferramenta utiliza a tecnologia da empresa Juno, ou seja,
o Vitto não faz intermediação de nenhum valor que você
recebe e consequentemente não se responsabiliza por
possíveis problemas que você tenha, como atraso nos
recebimentos, valores errados, e etc. Caso você precise ajuda
com isso, o contato deve ser feito no suporte da Juno.
É importante ressaltar também que toda ferramenta de
pagamento online está sujeita a fraudes. Nossa plataforma
exige que o comprador informe o CPF nas compras com esse
tipo de pagamento, mas apesar dessa medida diminuir os
casos de fraude, elas ainda são possíveis e tanto o Sistema
Vitto quanto a Juno não se responsabilizam por esses
acontecimentos. Combinado? ;)

- Não é possível editar um pedido recebido com pagamento online
de nenhuma forma, nem incluindo nem retirando produtos.
- Se você receber um pedido que foi pago online e cancelar, será
realizado estorno automático para o cliente.
- Esse estorno não é feito caso, no momento do cancelamento do
pedido, você tenha em andamento uma transferência de valores de
vendas para sua conta bancária.
- Você terá acesso ao painel de cliente da Juno para conferir seus
valores a receber e solicitar o resgate das vendas para seu banco.
- Quando seu dinheiro é liberado, ele não vai automaticamente para
sua conta no banco. Você deve solicitar a transferência para sua
conta no portal de cliente Juno ou na aba “pagamento online” do
Vitto.
- É possível configurar para essa transferência acontecer
automaticamente, mas como cada transferência tem o custo de
R$3,00, recomendamos que você faça isso de forma manual quando
quiser para evitar desperdícios ;)
- Fique atento ao que reportar para o suporte Vitto ou suporte Juno
se tiver algum problema:
O que reportar ao Vitto: qualquer erro que faça com que seus clientes
não consigam fazer pedidos pagando online.
O que reportar à Juno: qualquer erro no repasse do valor das suas
vendas ou que ultrapasse o prazo correto de liberação do dinheiro.

A implantação é feita em duas etapas: primeiro você faz seu
cadastro na plataforma Juno, e em seguida nos envia as
informações desse cadastro para inserirmos no sistema.
Vamos ao passo a passo:
1 – Acesse https://app.juno.com.br/#/onboarding/179111:271b76 para se
cadastrar.
OBS: faça seu cadastro somente por este link. Somente através dele você
terá acesso às taxas especiais para clientes Vitto.

2 – Na tela seguinte, você deverá escolher a opção de acordo com o tipo
da sua conta bancária onde vai receber as vendas:
Se a conta bancária é de pessoa
jurídica, então selecione a opção
CNPJ.
ATENÇÃO: o CNPJ e dados inseridos
nesse cadastro da Juno devem ser
os mesmos da conta bancária.
Se a conta bancária é de pessoa
física, então selecione a opção CPF.
ATENÇÃO: o CPF e dados inseridos
neste cadastro da Juno devem ser os
mesmos do responsável pela conta
bancária.
Ou seja, não é possível fazer um cadastro na Juno com CNPJ e inserir uma
conta de pessoa física (ou vice versa). Ou ainda inserir um CPNJ na conta
Juno sendo que na conta bancária consta outro.
3 – Na tela seguinte, selecione a
opção “11 a 30”.

4 – Na próxima tela, selecione a
faixa de faturamento em que seu
estabelecimento se encontra.

5 – Na sequência, digite a senha
para seu cadastro na Juno.
Atenção! Você vai precisar nos
informar essa senha para
concluirmos a integração do
pagamento online no seu sistema.
Depois que estiver tudo pronto
você pode alterá-la, ok?! :)

6 – Na tela seguinte, clique em “Confirme seu e-mail”.
Ao fazer isso, você vai receber um e-mail da plataforma com um botão
“confirmar e-mail”. Clique nele, conforme as imagens abaixo:

No painel administrativo
da Juno.

No seu e-mail.

7 – Depois você precisará confirmar alguns dados adicionais clicando no
botão da imagem abaixo:

8 – Após confirmar os dados adicionais, você vai precisar enviar arquivos
que comprovem sua identidade e/ou sua participação no quadro de
sócios da empresa.
Siga atentamente as instruções da plataforma.

Atenção:
Na primeira etapa de envio de documentos você deve anexar DUAS
imagens para conseguir avançar (uma da frente do documento, outra do
verso).

9 – Por último, você vai confirmar seu número de celular com um código
enviado via SMS pela Juno.

9 – Agora você precisa habilitar o token e incluir seus dados bancários.
Sem essa configuração, não será possível transferir o dinheiro das vendas
para sua conta posteriormente.
Instale o aplicativo da Juno no seu celular.
Link para download Android
Link para download IOS

Após fazer login, entre na opção “Token Juno” e
siga os passos informados no aplicativo.

9 – Ainda no app, insira os dados da conta
bancária para a qual você vai transferir suas
vendas.
Clique em “Transferência Bancária” para fazer isso
e siga os passos do aplicativo.

10 – Por último, será necessário confirmar sua
identidade e biometria. Essas duas verificações
são feitas direto no aplicativo também.
A barra de andamento abaixo exibe se você já
concluiu todo o cadastro:

Quando a barra de andamento indicar que você concluiu todo o cadastro,
então a sua parte está pronta! :)
Depois disso, para integrarmos seu cadastro com o sistema, precisamos
que você nos envie o login, senha e CNPJ (ou CPF) utilizados neste
cadastro.
Envie essas informações para o e-mail sucesso@sistemavitto.com.br
E, se tiver alguma dúvida, fale com a gente! 
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