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VirtueMart 

Instruções de integração com o 

PayPal 
 

 

VirtueMart (Versão 2.0 e superior) 

 

Passo 1: Acesse seu painel de administração do VirtueMart. 

 

Passo 2: Clique em "Payment Methods"  (disponível também em "Shop" > "Payment Methods").  

 

 
 

Passo 3: Clique em "New".  
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Passo 4: Na guia "Payment Method Information":  

 Published: "Yes".  

 Payment Name: "PayPal".  

 Payment Method: selecione "VM - Payment, PayPal" no menu drop-down.  

 

 
 

Passo 5: Clique em "Save" na parte superior direita. 

Aparecerá uma mensagem indicando que as informações associadas ao recurso 

Payment Method (Meio de pagamento) foram salvas com sucesso. 

 

 
 

 

Passo 6: Clique na guia "Configuration":   
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Passo 7: Na guia Configuration, siga as configurações abaixo: 

 PayPal payment email        - Insira o e-mail que você usa para acessar sua conta do PayPal  

 Accept only verified buyers? - No  

 Sandbox - No  

 Order Status for Pending Payments - Pending 

 Order Status for Successful transactions - Confirmed  

 Order Status for Failed transactions - Cancelled  

 Debug - No 
 

 
 

Passo 8: Clique em "Save" na parte superior direita. 

               O PayPal já deve aparecer listado como um meio de pagamento.  

 
Pronto!  Agora o PayPal está habilitado em seu site. 
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VirtueMart (Versão 1.x) 

 

 Acesse seu painel de administração do VirtueMart.  

 Clique em "List Payment Methods".  

 Clique em “PayPal”  

 Em "Payment Method Form" certifique-se de que a caixa "Active" esteja marcada e 

deixe os outros campos como estão.  

 Clique em "Configuration" (à direita da página)  

 Preencha os campos da seguinte forma:  

o Test Mode: False  

o PayPal payment email: Informe o e-mail que você usa para acessar sua conta 

do PayPal  

o Order Status for successful transactions: Confirmed  

o Order Status for Pending Payments: Pending  

o Accept only verified buyers?: No  

o Order Status for failed transactions: Cancelled  

 Clique em "Save"  

 Agora o PayPal está habilitado em seu site.  

 

 


