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Objetivo: Analisando a necessidade de possuir o sistema de PDV móvel, foi implantada uma aplicação onde o lojista poderá
realizar as suas vendas do seu dispositivo móvel, sem levar o cliente ao caixa. 

Guia Prático

 

Requisitos:
Impressão do DANFE.

Comunicação com 
TEF PagSeguro.

Acessar:
Um tipo de terminal 
“Checkout móvel”.

Saiba como passar vendas com o Checkout Móvel 
PagSeguro.

1.  Para acessar o “Cigam PDV” preencha os campos com 
o “Usuário” e a “Senha” e toque em <Entrar>.

2.  Em seguida, toque em <Nova Pré-Venda> para iniciar 
a venda.
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3.  Na tela “Selecionar  Vendedor”, selecione um vendedor 
disponível e toque no nome dele.

Em seguida, na tela “Pesquisar Cliente” selecione um 
cliente já cadastrado e em seguida toque em <Consulta de 
Produtos>.

4.  Em “Consulta de Produtos” você poderá selecionar os 
produtos através do leitor de código de barras, ou então tocar 
no símbolo teclado da tela e digitar manualmente o código do 
produto no campo “Cod. barra/descrição”.

Após, selecione os produtos tocando na descrição do 
mesmo.

5.  Após conferir os ítens bipados, na tela de “Pré-Venda” 
toque no ícone <$> para fechar a compra.

Na tela “Fechar Compra”, confira o valor e toque em <TEF> 
para prosseguir.

Use a lupa para pesquisar um cliente. Se o cliente 
não for cadastrado, você poderá cadastrá-lo tocando 
em < Novo Cliente> na tela de “Pesquisa Cliente”.

Ainda na tela “Fechar Compra” você poderá 
preencher o campo “(-) Desconto” se necessário.
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6.  Selecione a “Forma de Pagamento” preenchendo em 
quantas vezes será realizada a venda em “N Vezes”, qual o tipo 
da pagamento, crédito ou débito em “Tipo” e em seguida 
toque em <Confirmar>.

Após, na tela  “Fechar Compra” confira todas as 
informações e toque em <Finalizar> para efetivar a compra e 
ir para o pagamento.

7.  Em seguida aparecerá na tela a seguinte mensagem: 
“Aproxime, insira ou passe o cartão”. Após uma dessas opções 
ser executada, a tela para o cliente digitar a senha surgirá caso 
necessário.

8.  Após aprovação da compra por meio do pagamento, 
o usuário poderá “Imprimir”, “Enviar SMS” ou “Cancelar” a via 
do cliente comprovando a compra.

Em seguida as seguintes mensagens surgirão na tela nessa 
ordem: “Retire o Cartão”, “Tranzação realizada com sucesso” 
e “Deseja informar o CPF/CNPJ do cliente para identificá-lo 
na venda?”, para a última mensagem selecione uma opção: 
“Não informar ou “Informar” e toque na afirmação desejada.

Na tela “Forma de Pagamento” você poderá 
cancelar toda a operação clicando em <Cancelar>.
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Muito Bem! Agora você já sabe como passar vendas com o Checkout Móvel PagSeguro. Boas vendas!

9.  Na tela “Recibo PagSeguro” você verá a imagem do 
DANFE, toque em <Imprimir> para finalizar a venda ou em 
<Voltar> para não imprimir o DANFE e finalizar a venda.

10.  Após a venda finalizada, irá apresentar a tela com os 
ítens da nota que poderão ser impressos  “Cupom de Troca”. 

Como padrão, todos os ítens da nota estarão com 
quantidade “0” ao lado de cada produto.

Para selecionar os ítens no qual deseja imprimir um ou 
mais cupom toque no sinal <+> para informar a quantidade 
de “Cupom de Troca”, após clique em <Imprimir>.

Para cada ítem selecionado na nota, será impresso a 
quantidade selecionada de “Cupom de Troca”.

11.  Se todos os ítens estiverem com seu valor “0” e o 
usuário tocar em <Imprimir> a seguinte mensagem aparecerá 
na tela: “Atenção, não foram selecionados produtos para 
impressão”. Na mensagem clique em <Ok> para finalizar. 

Tocando em <Cancelar> nessa tela, você voltará a tela 
inicial.

Por exemplo: se dos 3 ítens da nota apenas 1 
necessitar de 1 “Cupom de Troca”, selecione-o tocando 
no <+> apenas 1 vez e em seguida em <Imprimir>.

     Esta opção é apresentada somente quando a loja 
estiver parametrizada para impressão do cupom de 
troca.


