PASSO A PASSO:
COMO RECEBER 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 receber pagamentos de forma
simples e rápida por meio dos QRCodes

1º Passo – Gerar o seu QRCode

Para Gerar o seu QRCode é necessário efetuar o cadastro da sua conta na Geral
Geek. Somente usuários cadastrados terão autorização para receber pagamentos por
QR Code.
Ao fazer login no site é necessário que você acesse o seu Dashboard

Dentro do seu dashboard, acesse:

Menu Lateral > Caixa > Gerar QR Code

Na tela a seguir será gerado o seu QRCode para que você possa compartilhar com
seus clientes

2º Passo – Compartilhar QRCode

Além do QR Code, é gerado um link que você também poderá compartilhar com seus
clientes para receber pagamentos.
Para compartilhar o QRCode, você pode salvar a imagem e enviar diretamente para o
cliente ou apresentar o QR Code pelo celular para que o cliente faça a leitura através
do seu smartphone.
Após a leitura do QRCode o cliente será redirecionado para a tela de pagamentos.
Aqui você pode encontrar o passo a passo para pagamentos com QRCode.

3º Passo – Notificação de Pagamento

Assim que o cliente efetuar o pagamento você receberá uma notificação por
email com os dados do comprador e o valor transferido.

4º Passo – Confirmando Pagamento

Para confirmar o recebimento do valor, basta atualizar o seu caixa na Geral Geek.
Para isso acesse o seu dashboard
Menu Lateral > Caixa > Meu Caixa

Na tela a seguir será exibido o extrato do seu caixa

O pagamento do cliente deve aparecer como DISPONÍVEL no seu caixa

É muito importante que você confira o valor da compra, nome do cliente e a data do
recebimento do preço.
SOMENTE ENTREGUE O PRODUTO APÓS ESSA VALIDAÇÃO!

4º Passo – Termos e Condições

Antes que começar a receber pagamentos por QR Code é necessário que você leia
todos os termos referente a essa modalidade de pagamento....

