PASSO A PASSO:
COMO PAGAR POR QRCODE

Sim!! Agora a Geral Geek aceita pagamentos via QR Code como forma de pagamento
para compra de produtos presencialmente.
Este tutorial irá demonstrar todos os passos para você efetuar pagamentos de forma
simples e rápida através dos QRCodes

1º Passo – Solicitar QRCode a Loja

O primeiro passo é solicitar a loja que te envie o QRCode ou o link de
pagamentos.

2º Passo – Faça o scan do QRCode
Para fazer pagamentos via QRCode é necessário que você tenha um cadastro
no site da Geral Geek e esteja logado em sua conta.
Com o login realizado, você pode clicar sobre o ícone de QRCode na barra
fixa, conforme a imagem abaixo

Ou acessando o seu dashboard

Para scanear o QRCode pelo Dashboard basta você seguir estes passos:
Menu Lateral > Pagamento QRCode

Em ambos os casos você será redirecionado para página onde irá efetuar a
leitura do QRCode da loja.
A leitura do QRCode é realizada pela câmera do dispositivo que você está
utilizando, então, é necessário que você forneça as permissões para que a
aplicação da Geral Geek acesse a câmera do seu dispositivo.

2º Passo – Efetuando o Pagamento

Após a leitura do QRCode você será redirecionado para tela de pagamentos,
onde deverá informar o valor a ser pago pelos produtos.

Caso você tenha saldo no seu caixa da Geral Geek, você também poderá
utilizá-lo para compensar no pagamento.
Confirme o valor que está sendo transferido, o nome da loja e aceite os termos
de pagamento.
Ao clicar em “próximo”, você será direcionado para página de pagamento, onde
deverá digitar os dados do cartão e concluir a transação.

Importante: uma vez realizado o pagamento (transferência) a transação
não pode ser desfeita, salvo, em casos que o lojista autorizar tal ação. Por
isso, confira a qualidade dos produtos no ato da entrega.

3º Passo – Verificar Pagamento

Você pode consultar se o pagamento foi aprovado através do histórico de
pagamentos, para isso, acesse:

Menu Lateral > Caixa > Pagamentos via QRCode

Se o pagamento estiver com status:
Pendente: significa que está aguardando pagamento
Aprovado: significa que o pagamento já foi aprovado e você já pode retirar o
produto
Cancelado: significa que o pagamento não foi aprovado pela sua operadora de
cartão de crédito.

4º Passo – Termos e Condições
Antes que começar a efetuar pagamentos por QR Code é necessário que você leia
todos os termos referente a essa modalidade de pagamento.

