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PrestaShop –  

Instruções de integração com o 

PayPal  
 

 

PrestaShop Versão 1.5 e superior 

 

1. Acesse o PrestaShop como administrador. 
2. Selecione "Modules" > "Payment" na barra de navegação superior.  

 
 

3. Selecione "Click to see the list of payment modules".  

 
 

4. Role a tela até encontrar "PayPal (Addons)" e clique em "Install" (pule para o Passo 5 se já 

tiver executado essa instalação) 
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5. Clique em “Configure”. 

 Se você instalou o PayPal no Passo 4, pode precisar esperar alguns momentos que o link 

"Configure" apareça. 

 
 

6. Passo 1 – Escolha sua solução 

 Selecione “Website Payments Standard” se deseja aceitar cartões de crédito usando o 

PayPal. 

 Selecione “Express Checkout” se seu site já aceitar cartões de crédito e você deseja 

apenas incluir o PayPal como um meio adicional de pagamento para seus clientes. 

 

7. Passo 2 – Crie gratuitamente uma conta Empresa do PayPal 

Se você já possui uma conta Empresa do PayPal, pule esta etapa.   

Se você não possui uma conta Empresa do PayPal, clique em "Sign Up" e crie sua conta. 
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8. Passo 3 – Processe pagamento em sua loja online 

A. Clique no botão "Get My PayPal API Credentials" e preencha os três campos de API: 

 API username (nome de usuário da API) 

 API password (senha da API) 

 API signature (assinatura da API) 

B. Defina as seguintes opções de configuração: 

 Express Checkout shortcut = Yes 

 Use a Sandbox = Live mode 

 Payment Type = Direct Sales 

C. Clique em "Save" 

 

 

 
 

Agora o PayPal está disponível como forma de pagamento em sua loja da PrestaShop 
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Versões anteriores ao PrestaShop 1.5 

 

1. Acesse o PrestaShop como administrador. 
2. Selecione "Payment" na parte superior da barra de navegação  

3. Em "Payments Modules PayPal v1.6", Clique em "Install" (clique em “Configure” se já tiver 
executado essa instalação)  

 

4. No módulo de conversão de página 
a. Informe o e-mail de acesso de sua conta do PayPal 
b. Configure o modo Sandbox para No 
c. Deixe o campo "Banner URL" em branco  
d. Clique em "Update settings" 

 

Agora o PayPal está disponível como forma de pagamento em sua loja da PrestaShop.  
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