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1 Introdução
Este manual contém todas as informações necessárias para a integração da solução
e-commerce da Global Payments Brasil. Abaixo, segue um guia rápido em 4 passos
com tudo que você precisa para realizar a integração da solução e iniciar suas vendas
pela internet.
Passo 1 – Como realizar o cadastro na Global Payments?
O cadastro pode ser feito da seguinte forma:
• Formulário preenchido com seu representante comercial ou;
• Através do site:
https://portaldeservicos.globalpagamentos.com.br/Pages/credenciame
nto.aspx
Após a solicitação do cadastro, será enviado o número de cadastro na Global
Payments e as senhas de teste e de produção ao responsável e-commerce da loja
virtual para o início da integração.
Passo 2 – O que é preciso para iniciar a integração?
Para iniciar a integração, serão necessários os seguintes documentos e informações:
• Este manual de integração e-commerce;
• Número de cadastro na Global Payments;
• Senhas de acesso e;
• Acesso ao portal administrativo e-commerce.
Em caso de dúvidas ou se surgir alguma dificuldade, entrar em contato com o suporte
técnico a integração, a qualquer momento, através do e-mail apoioecom@redsys.es
Passo 3 – Como realizar os testes em homologação?
Para iniciar os testes em homologação é necessário que a loja virtual esteja pronta e
desenvolvida.
Para garantir que a integração foi realizada com sucesso, faça a realização de pelo
menos uma transação aprovada e uma negada com os dados de cartão de testes.
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1- Dados do cartão de testes para a transação aprovada (pagamento à vista).
NÚMERO DO CARTÃO

4548812049400004

DATA DE VENCIMENTO
CÓDIGO CVV2

12/20

CÓDIGO CIP

123456

123

2- Dados do cartão de testes para a transação aprovada (pagamento Parcelado).
NÚMERO DO CARTÃO

4761120000000148

DATA DE VENCIMENTO
CÓDIGO CVV2

12/17
111

3- Dados do cartão de testes para a transação negada.
NÚMERO DO CARTÃO

1111111111111117

DATA DE VENCIMENTO

12/20

4- Confira o resultado das transações no Portal Administrativo e-commerce >
Consultas – Confira o código de retorno na aba “Notificações”.
5- Após confirmar e validar os testes, envie um e-mail para apoioecom@redsys.es
e solicite a senha para acesso ao ambiente de produção.
Passo 4 – Substitua a senha de teste pela senha de produção e inicie as vendas
pela internet!
Após receber a solicitação de homologação, efetuaremos a validação da loja virtual
e enviaremos em até 2 dias as senhas de produção.
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Você deverá utilizar uma das URL abaixo:
AMBIENTE

URL

Integração

https://sisw-i.redsys.es:58443/sis/services/SerClsWSEntrada

Testes

https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntrada

Produção

https://sisw.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntrada

Ambiente integração: para testes durante a integração com a API.
Ambiente testes: para homologação com a Global Payments após o termino do
desenvolvimento e antes da entrada em produção.
Ambiente produção: para transacionar com a Plataforma da Global Payments em
produção.
É importante destacar que os ambientes são totalmente distintos, portanto contém
dados distintos.
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3 Método de Acesso
Para troca de mensagens com a solução e-commerce da Global Payments, deverá
ser encaminhado um XML que inclui os dados da transação. No Anexo I, você irá
encontrar alguns exemplos do WSDL do serviço SOAP.
Para a integração webservice, iremos trabalhar com os seguintes métodos:

3.1. trataPeticion: este método será utilizado nas seguintes condições:
•
•
•
•
•
•

Solicitações de Autorização
Solicitações de Captura da transação
Solicitações de Cancelamento
Resposta de Autorização
Resposta de Captura da transação
Resposta de Cancelamento
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3.1.1. Solicitações de Autorização: os campos abaixo deverão ser encaminhados
toda vez que a loja deseja realizar uma transação de Autorização:
NOME DO CAMPO

TIPO

TAMANHO DESCRIÇÃO

Numérico

12

Obrigatório - Valor total da transação de Compra.
Exemplo: Para uma transação de R$100,00 a loja
deveria enviar este campo com 10000.

Alfanumérico

12

Obrigatório - Número do Pedido. Os 4 primeiros
dígitos devem ser numéricos. Este campo não pode
ser repetido.

DS_MERCHANT_MERCHANTC
ODE

Numérico

15

Obrigatório - Número do Estabelecimento definido
pela Global Payments.

DS_MERCHANT_TERMINAL

Numérico

3

Obrigatório - Número de Terminal que será definido
pela Global Payments.

DS_MERCHANT_CURRENCY

Numérico

4

Obrigatório - Moeda da transação deverá ser 986
para o Brasil.

DS_MERCHANT_PAN

Numérico

19

Obrigatório – Número do cartão

DS_MERCHANT_EXPIRYDATE

Numérico

4

Obrigatório – Data de Vencimento do cartão. A
formatação deverá ser AAMM onde AA igual ao 2
últimos dígitos do ano e MM os dois dígitos do
Mês.

DS_MERCHANT_CVV2

Numérico

3 ou 4

Obrigatório - CVV - Código de Segurança que está
no cartão.

DS_MERCHANT_TRANSACTIO
NTYPE

Alfanumérico

1

Obrigatório – Indica o tipo de transação:
A – Autorização
1 – Autorização com Pré-Autorização

DS_MERCHANT_ACCOUNTTY
PE

Alfanumérico

2

Obrigatório – Forma de Pagamento – Crédito ou
Débito
01 – Crédito
02 – Débito

DS_MERCHANT_PLANTYPE

Numérico

2

Obrigatório - Indica a tipo de transação:
01 – Á Vista
02 – Parcelado

DS_MERCHANT_PLANINSTAL
LMENTSNUMBER

Numérico

2

Opcional – Indica o número de parcelas da
transação.

DS_MERCHANT_PRODU
CTDES CRIPTION

Alfanumérico

125

Opcional. 125 se considera seu comprimento
máximo. Este campo será mostrado ao titular na
tela de confirmação da compra.

DS_MERCHANT_TITULAR

Alfanumérico

60

Opcional. Seu comprimento máximo é de 60
caracteres. Este campo será mostrado ao titular na
tela de confirmação da compra.
Opcional. Campo opcional para o estabelecimento
para ser incluído nos dados enviados pela resposta
“on-line” ao estabelecimento se esta opção tiver
sido selecionada.

DS_MERCHANT_AMOUNT

DS_MERCHANT_ORDER

DS_MERCHANT_MERCHANTD
ATA

Alfanumérico

1024

DS_MERCHANT_CLIENTIP

Alfanumérico

15
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DS_MERCHANT_MERCHANTS
IGNATURE
DS_MERCHANT_RECURRINGP
AYMENT

Alfanumérico

6
4

Obrigatório – Assinatura da Loja para validação da
transação.

Alfanumérico

1

Opcional. Indica se é uma transação recorrente
‘Y’: indica que é uma transação recorrente
Qualquer outro valor não marcará que é uma
transação recorrente.

Tipo AN: caracteres ASCII do 65 = A ao 90 = Z e do 97 = ao 122 = z.
Tipo N: caracteres ASCII do 30 = 0 ao 39 = 9.

Exemplo de mensagem de Autorização
<DATOSENTRADA>
<DS_MERCHANT_AMOUNT>30</DS_MERCHANT_AMOUNT>
<DS_MERCHANT_ORDER>0311183709</DS_MERCHANT_ORDER>
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>012000009010001</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>
<DS_MERCHANT_CURRENCY>986</DS_MERCHANT_CURRENCY>
<DS_MERCHANT_PAN>4548810000000003</DS_MERCHANT_PAN>
<DS_MERCHANT_CVV2>123</DS_MERCHANT_CVV2>
<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>A</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>
<DS_MERCHANT_TERMINAL>1</DS_MERCHANT_TERMINAL>
<DS_MERCHANT_EXPIRYDATE>4912</DS_MERCHANT_EXPIRYDATE>
<DS_MERCHANT_ACCOUNTTYPE>01</DS_MERCHANT_ACCOUNTTYPE>
<DS_MERCHANT_PLANTYPE>1</DS_MERCHANT_PLANTYPE>
<DS_MERCHANT_PLANINSTALLMENTSNUMBER>1</DS_MERCHANT_PLANINSTALLMENTSNUMBER>
<DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE>a3b1da2f43d1739320d3487c553558eef3c85cb981831b58
72d8f7649c64f 514</DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE>
</DATOSENTRADA>

3.1.2. Solicitação de Captura/Cancelamento: os campos abaixo deverão ser
encaminhados toda vez que a loja deseja capturar ou cancelar uma transação:

NOME DO CAMPO

TIPO

TAMANHO DESCRIÇÃO

DS_MERCHANT_AMOUNT

Numérico

12

Obrigatório - Valor total da transação de Compra.
Exemplo: Para uma transação de R$100,00 a loja
deveria enviar este campo com 10000.

DS_MERCHANT_ORDER

Alfanumérico

12

Obrigatório - Número do Pedido. Os 4 primeiros
dígitos devem ser numéricos. Este campo não pode
ser repetido, ele é um identificado da transação.

DS_MERCHANT_MERCHANTC
O
DE

Numérico

15

Obrigatório - Número de Estabelecimento
definido pela Global Payments.

DS_MERCHANT_TERMINAL

Numérico

3

Obrigatório - Número de Terminal que será
definido pela Global Payments.

DS_MERCHANT_CURRENCY

Numérico

4

Obrigatório -Moeda da transação deverá ser 986
para o Brasil.

DS_MERCHANT_TRANSAC
TIONTYPE

Alfanumérico

1

Obrigatório – Indica o tipo de transação:
2 – Confirmação da Autorização ou PréAutorização
3 - Cancelamento
9 – Cancelamento da Autorização com PréAutorização

DS_MERCHANT_MERCHAN
TS IGNATURE

Alfanumérico

64

Obrigatório – Assinatura da Loja para validação da
transação.
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Exemplo de mensagem de Captura/Cancelamento
<DATOSENTRADA>
<DS_MERCHANT_AMOUNT>30</DS_MERCHANT_AMOUNT>
<DS_MERCHANT_ORDER>0311183709</DS_MERCHANT_ORDER>
<DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>012000009010001</DS_MERCHANT_MERCHANTCODE>
<DS_MERCHANT_CURRENCY>986</DS_MERCHANT_CURRENCY>
<DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>3</DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE>
<DS_MERCHANT_TERMINAL>1</DS_MERCHANT_TERMINAL>
<DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE>e5b62480124a59c000f91dc1b535df71f9958677ed006fdde
ec34c6ab0c86 79a</DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE>
</DATOSENTRADA>

3.1.3. Mensagem de resposta
NOME DO DADO

COMPR. / TIPO

Obrigatório. Indica se ocorreu algum problema de
processamento na transação. Um 0 indica que a operação
foi processada.
Caso seja distinto a 0, verificar no capitulo com os códigos
de erros. Importante - Validar DS_response para saber se a
transação foi aprovada.

CÓDIGO

Ds_Amount
Ds_Currency

DESCRIÇÃO

12 / A-N
4/N

Obrigatório. Valor da operação. Para Reais Brasileiros as
duas últimas posições são consideradas decimais.
Obrigatório. Moeda do estabelecimento.

Ds_Order

12 /A- N

Obrigatório. Número de pedido.

Ds_Signature

64 / A-N

Obrigatório. Assinatura do estabelecimento.

Ds_MerchantCode

9/N

Obrigatório. Número de estabelecimento.

Ds_Terminal

3/N

Obrigatório. Número de Terminal do estabelecimento.

Ds_Response

4/N

Obrigatório. Valor que indica o resultado da operação.
Indicará se foi autorizada ou não.

Ds_AuthorisationCode

6/N

Opcional. Código de autorização, caso exista para as
operações autorizadas.

1 / A-N

Obrigatório. Indica que tipo de transação foi realizada. Os
possíveis valores são:
A – Autorização
1 – Autorização com Pré-Autorização

Ds_TransactionType

2 – Confirmação da Autorização
3 – Cancelamento
9 – Cancelamento de Pré-Autorização
Obrigatório. Indica se o pagamento foi autenticado ou não:

Ds_SecurePayment

0: seguro – 3D Secure (VBV e Secure Code)
1: não seguro. – Sem 3D Secure
Ds_Language
DS_MERCHANTDATA
Ds_Nsu
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1/N
1024 / AN
6 /N

Obrigatório. Idioma.
Opcional. Informação opcional enviada pelo cliente no
formulário de pagamento.
Obrigatório. Número de conciliação

Tipo A: caracteres ASCII do 65 = A ao 90 = Z e do 97 = ao 122 = z.
Tipo N: caracteres ASCII do 30 = 0 ao 39 = 9.
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Exemplo de mensagem de resposta da Captura
<RETORNOXML>
<CODIGO>0</CODIGO>
<OPERACION>
<Ds_Amount>30</Ds_Amount>
<Ds_Currency>986</Ds_Currency>
<Ds_Order>0311183709</Ds_Order>
<Ds_Signature>8681299ad5732cb8273da6e3b913a83d533461d17ecdc6f05d555ebbdced6384</Ds_Signature>
<Ds_MerchantCode>012000009010001</Ds_MerchantCode>
<Ds_Terminal>1</Ds_Terminal>
<Ds_Response>0000</Ds_Response>
<Ds_AuthorisationCode>319317</Ds_AuthorisationCode>
<Ds_TransactionType>A</Ds_TransactionType>
<Ds_SecurePayment>0</Ds_SecurePayment>
<Ds_Language>1</Ds_Language>
<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type>
<Ds_MerchantData>
</Ds_MerchantData>
<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country>
<Ds_Nsu>751485</Ds_Nsu>
</OPERACION>
</RETORNOXML>

Exemplo de mensagem de resposta do Cancelamento
<RETORNOXML>
<CODIGO>0</CODIGO>
<OPERACION>
<Ds_Amount>30</Ds_Amount>
<Ds_Currency>986</Ds_Currency>
<Ds_Order>0311183709</Ds_Order>
<Ds_Signature>bd1ef7aefcec6048f87c303780401ee37a3a800f144f32627fde9346af7fdb84</Ds_Signature>
<Ds_MerchantCode>012000009010001</Ds_MerchantCode>
<Ds_Terminal>1</Ds_Terminal>
<Ds_Response>0900</Ds_Response>
<Ds_AuthorisationCode>319317</Ds_AuthorisationCode>
<Ds_TransactionType>3</Ds_TransactionType>
<Ds_SecurePayment>0</Ds_SecurePayment>
<Ds_Language>1</Ds_Language>
<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type>
<Ds_MerchantData>
</Ds_MerchantData>
<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country>
<Ds_Nsu>751489</Ds_Nsu>
</OPERACION>
</RETORNOXML>
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4 Assinatura da Loja para validação da Transação
O estabelecimento será dotado de uma assinatura, que usará para assinar os dados
incluídos na mensagem trocadas com a Solução e-commerce da Global Payments,
pudendo se verificar não apenas a identidade do estabelecimento, mas que os dados
não foram alterados.
Como algoritmo de criptografia será utilizado o Hash SHA-256, que garante os
requisitos mínimos de segurança em termos de autenticação da origem. Este mesmo
algoritmo será utilizado para garantir ao estabelecimento a autenticidade dos dados
da resposta.

4.1. Cálculo da Assinatura para Autorização
A assinatura eletrônica do estabelecimento, nas mensagens de solicitação de
Autorização para a Plataforma de E-commerce da Global Payments deverá ser
calculada concatenando o valor dos seguintes campos incluindo no final a Chave
Secreta de encriptação:
DS_MERCHANT_AMOUNT + DS_MERCHANT_ORDER + DS_MERCHANT_MERCHANTCODE +
DS_MERCHANT_CURRENCY + DS_MERCHANT_PAN + DS_MERCHANT_CVV2 +
DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE + CHAVE SECRETA
DS_MERCHANT_AMOUNT: 30
DS_MERCHANT_ORDER: 0311183709
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE: 012000009010001
DS_MERCHANT_CURRENCY: 986
DS_MERCHANT_PAN: 4548810000000003
DS_MERCHANT_CVV2: 123 DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE: A
CHAVE SECRETA: qwertyasdf0123456789
Cadeia resultado: 3003111837090120000090100019864548810000000003123Aqwertyasdf0123456789
Resultado sha-256: a3b1da2f43d1739320d3487c553558eef3c85cb981831b5872d8f7649c64f514

4.2. Cálculo da Assinatura para Captura e Cancelamento
A assinatura eletrônica do estabelecimento, nas mensagens de confirmação de
pagamento e cancelamento para a Plataforma de e-commerce da Global Payments,
deverá ser calculada concatenando o valor dos seguintes campos (salvo que seja
algum de valor nulo em cujo caso não será considerado na assinatura) incluindo no
final a senha secreta de encriptação:
DS_MERCHANT_AMOUNT + DS_MERCHANT_ORDER + DS_MERCHANT_MERCHANTCODE +
DS_MERCHANT_CURRENCY + DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE + CHAVE SECRETA
DS_MERCHANT_AMOUNT: 30
DS_MERCHANT_ORDER: 0311183709
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE: 012000009010001
DS_MERCHANT_CURRENCY: 986
DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE: 3
CHAVE SECRETA: qwertyasdf0123456789
Cadeia resultado: 3003111837090120000090100019863qwertyasdf0123456789
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4.3. Mensagem de retorno para cálculo da assinatura
A assinatura eletrônica do estabelecimento, nas mensagens de retorno se deverá
calcular concatenando o valor dos seguintes campos (a menos que seja um valor
nulo, no qual não deverá ser considerado), incluindo no final a chave secreta de
encriptação:
DS_MERCHANT_AMOUNT + DS_MERCHANT_ORDER + DS_MERCHANT_MERCHANTCODE +
DS_MERCHANT_CURRENCY + DS_RESPONSE + DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE +
DS_SECURE_PAYMENT + CLAVE SECRETA
DS_MERCHANT_AMOUNT: 30
DS_MERCHANT_ORDER: 0707121532
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE: 012000009010001
DS_MERCHANT_CURRENCY: 986
DS_RESPONSE: 0000
DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE: 3
DS_SECURE_PAYMENT: 0
CLAVE SECRETA:
qwertyasdf0123456789 Cadena
resultado:
300707121532012000009010001986000030qwertyasdf0123456789
Resultado sha-256:
e2d147b2bc9650a3bd9e8a6b21ffcca0f4b5e93fa0a026e11bddace8cb
3410ec

4.4. Recomendações para Cálculos da Assinatura
Uma vez que tenha sido gerada a assinatura não se deve modificar os dados da
solicitação de forma alguma, pois a Solução e-commerce da Global Payments utiliza
para validá-la. Se os dados que são enviados não forem iguais aos que foram
utilizados para gerar a assinatura, será gerado um erro e não será possível continuar
com a compra.
Condições:
O Valor deverá ser multiplicado por 100, sem decimais e sem zeros à esquerda.
O número de pedido será diferente cada transação e as 4 primeiras posições serão
numéricas.
Verificar que a chave que está sendo utilizada para fazer a assinatura é a que está
designada ao estabelecimento e verificar o ambiente (testes ou produção), no qual
está realizando a solicitação de compra.

5 Testes e Homologação
Para poder passar para ambiente de produção, deverão ser realizados os seguintes
testes para garantirmos que a conexão com a loja virtual foi feita corretamente.
1 - Para realizar testes com autorização aprovada com os dados de cartão de testes
abaixo:
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Pagamento à vista:
NÚMERO DO CARTÃO

4548812049400004

DATA DE VENCIMENTO
CÓDIGO CVV2

12/20

CÓDIGO CIP

123456

123

Pagamento parcelado:
NÚMERO DO CARTÃO

4761120000000148

DATA DE VENCIMENTO
CÓDIGO CVV2

12/17
111

2 - Realize pelo menos uma transação negada com os dados de cartão de testes
abaixo:
NÚMERO DO CARTÃO

1111111111111117

DATA DE VENCIMENTO

12/20

3 - Confira o resultado das transações no Portal Administrativo e-commerce >
Consultas – Confira o código de retorno na aba “Notificações”

REF: RS.TE.AEA.MAN.0013
12/11/2015

A propriedade intelectual deste documento pertence à Global Payments. É proibida sua reprodução, venda ou transferência para terceiros

6 Validações da Plataforma de e-commerce da Global Payments
A plataforma de e-commerce da Global Payments inclui validações e controles para
detectar possíveis erros na entrada de dados.
Para qualquer entrada no sistema, são realizadas as validações pertinente aos dados
de entrada. Se os dados de entrada não são corretos, é gerado um código de erro e
não é possível continuar com a transação.
Embora a integração do estabelecimento esteja correta, devemos nos atentar a
condições como por exemplo, a geração de pedidos repetidos.

6.1. Códigos de erro
Na seguinte tabela são listados os distintos erros que podem aparecer nas
mensagens de resposta
ERRO

DESCRIÇÃO

SIS0007

Erro ao desmontar o XML de entrada

SIS0008

Erro falta Ds_Merchant_MerchantCode

SIS0009

Erro de formato no Ds_Merchant_MerchantCode

SIS0010

Erro falta Ds_Merchant_Terminal

SIS0011

Erro de formato no Ds_Merchant_Terminal

SIS0014

Erro de formato no Ds_Merchant_Order

SIS0015

Erro falta Ds_Merchant_Currency

SIS0016

Erro de formato no Ds_Merchant_Currency

SIS0018

Erro falta Ds_Merchant_Amount

SIS0019

Erro de formato no Ds_Merchant_Amount

SIS0020

Erro falta Ds_Merchant_MerchantSignature

SIS0021

Erro a Ds_Merchant_MerchantSignature vem vazia

SIS0022

Erro de formato no Ds_Merchant_TransactionType

SIS0023

Erro Ds_Merchant_TransactionType desconhecido

SIS0026

Loja / terminal não existente

SIS0027

Tipo de moeda não habilitada para este terminal

SIS0028

Loja / terminal está desativado

SIS0030

Operação não é válida

SIS0031

O método de pagamento não reconhecido

SIS0034

Erro ao acessar a base de dados

SIS0038

Erro em java

SIS0040

A loja não possui nenhum método de pagamento habilitado

SIS0041

Erro no cálculo da HASH dos dados da loja

SIS0042

A assinatura enviada não está correta
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SIS0046

O BIN do cartão não está ativado

SIS0051

Erro número de pedido repetido

SIS0054

Transação não localizada. Não foi possível realizar o cancelamento

SIS0055

Existe mais de um pagamento com o mesmo número de pedido

SIS0056

Cancelamento não autorizado para esta operação

SIS0057

O valor a ser cancelado supera o permitido

SIS0058

Inconsistência de dados na validação da confirmação da transação

SIS0059

Operação não é válida para realizar a confirmação da transação

SIS0060

Já existe uma confirmação associada à pré-autorização

SIS0061

Operação não autorizada para confirmar a pré-autorização

SIS0062

O valor a capturar supera o permitido

SIS0063

Número do cartão não disponível

SIS0064

O número do cartão não pode ter mais de 19 posições

SIS0065

O número do cartão não é numérico

SIS0066

Mês de expiração não disponível

SIS0067

O mês de expiração não é numérico

SIS0068

O mês da expiração não é válido

SIS0069

Ano de expiração não disponível

SIS0070

O ano de expiração não é numérico

SIS0071

Cartão expirado

SIS0072

Operação não é possível de ser anulada

SIS0074

Erro falta Ds_Merchant_Order

SIS0075

Erro o Ds_Merchant_Order tem menos de 4 posições ou mais de 12

SIS0077

Erro o Ds_Merchant_Order não tem as quatro primeiras posições
numéricas

SIS0078

Método de pagamento não disponível

SIS0079

Erro ao realizar o pagamento com cartão

SIS0081

Nova sessão, os dados armazenados foram perdidos

SIS0089

O valor de Ds_Merchant_ExpiryDate não ocupa 4 posições

SIS0092

O valor de Ds_Merchant_ExpiryDate é nulo

SIS0093

Cartão não reconhecido

SIS0112

Erro tipo de transação especificado em
Ds_Merchant_Transaction_Type não é permitido

SIS0132

A data da captura não pode superar mais de 7 dias a partir da préautorização

SIS0142

Tempo excedido para o pagamento

SIS0216

Erro Ds_Merchant_CVV2 tem mais de 3 ou 4 posições

SIS0217

Erro de formato em Ds_Merchant_CVV2

SIS0221

CVV2 é obrigatório

SIS0222

Já existe um cancelamento associado à pré-autorização
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SIS0223

Cancelamento da Pré-autorização não autorizada

SIS0225

Não existe transação para realizar o cancelamento

SIS0226

Inconsistência de dados na validação de cancelamento da transação

SIS0227

Valor do campo Ds_Merchan_TransactionDate não é válido

SIS0252

A loja não permite o envio do cartão

SIS0253

Verifique se o seu cartão é válido

SIS0261

Operação cancelada pois infringe o controle de restrições na entrada ao sistema

SIS0274

Operação desconhecida ou não permitida na entrada ao sistema

SIS0416

Valor não permitido para cancelamento

SIS0417

Cancelamento não permitido por exceder o prazo limite

SIS0418

Não existe plano de vendas vigente para esta operação

SIS0419

O valor do campo DS_MERCHANT_ACCOUNTTYPE (CRE/DEB) é incompatível a configuração
do cartão

SIS0420

SIS0428

A loja não possui formas de pagamento habilitadas para este tipo de operação
Transação de débito não autenticada
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A WSDL está disponível nos três endereços descritos no item 2º deste documento.
Incluímos a WSDL do ambiente de produção.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservice.sis.sermepa.es" xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xmlsoap" xmlns:impl="http://webservice.sis.sermepa.es " xmlns:intf="http://webservice.sis.sermepa.es"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wsdl:types>
<schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://webservice.sis.sermepa.es"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://webservice.sis.sermepa.es" xmlns:intf="http://webservice.sis.sermepa.es"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<element name="trataPeticion">
<complexType>
<sequence>
<element name="datoEntrada" nillable="true" type="xsd:string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="trataPeticionResponse">
<complexType>
<sequence>
<element name="trataPeticionReturn" nillable="true" type="xsd:string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="consultaDCC">
<complexType>
<sequence>
<element name="datoEntrada" nillable="true" type="xsd:string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="consultaDCCResponse">
<complexType>
<sequence>
<element name="consultaDCCReturn" nillable="true" type="xsd:string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="consultaDCCRequest">
<wsdl:part element="intf:consultaDCC" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="trataPeticionResponse">
<wsdl:part element="intf:trataPeticionResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="trataPeticionRequest">
<wsdl:part element="intf:trataPeticion" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="consultaDCCResponse">
<wsdl:part element="intf:consultaDCCResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SerClsWSEntrada">
<wsdl:operation name="trataPeticion">
<wsdl:input message="intf:trataPeticionRequest" name="trataPeticionRequest"/>
<wsdl:output message="intf:trataPeticionResponse" name="trataPeticionResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultaDCC">
<wsdl:input message="intf:consultaDCCRequest" name="consultaDCCRequest"/>
<wsdl:output message="intf:consultaDCCResponse" name="consultaDCCResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SerClsWSEntradaSoapBinding" type="intf:SerClsWSEntrada">
<wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
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<wsdl:operation name="trataPeticion">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="trataPeticionRequest">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="trataPeticionResponse">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultaDCC">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="consultaDCCRequest">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="consultaDCCResponse">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SerClsWSEntradaService">
<wsdl:port binding="intf:SerClsWSEntradaSoapBinding" name="SerClsWSEntrada">
<wsdlsoap:address location="https://sis.sermepa.es/sis/services/SerClsWSEntrada"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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Em caso de consulta e dúvidas, favor entrar em contato conosco:
Nosso e-mail é apoioecom@redsys.es ou através do telefone (11) 4118-6224.
Nosso horário de atendimento é de Segunda à Sexta, das 9:00 às
18:00. Atenciosamente,
Suporte Global Payments
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