BOAS-VINDAS.
BOAS VENDAS!

SEJA BEM-VINDO!
Quando você escolhe a Getnet, escolhe ter a melhor
solução de pagamento para seu negócio.
A Getnet é uma empresa de tecnologia do Grupo
Santander que garante agilidade, segurança e a gestão
de suas vendas tanto para sua loja física quanto para
seu e-commerce.
Além de aceitar os principais cartões do mercado, com
o apoio da Getnet você terá acesso a soluções inovadoras
de pagamento que trarão aos seus clientes uma
experiência diferenciada de atendimento.
Com a Getnet, a gestão do seu negócio será mais
eficiente, simples e rápida.
Neste guia, você vai encontrar algumas dicas para
aproveitar melhor tudo que a Getnet tem para oferecer
para você e para o seu negócio.
Junto com este guia, você está recebendo os materiais
que ajudam na sinalização do seu estabelecimento.
Coloque-os imediatamente em local de boa visibilidade
para atrair mais clientes para o seu negócio.

Seja bem-vindo!
Muito obrigado por escolher a Getnet.
Boas-vindas, boas vendas!

Comece agora a usar a Getnet
Canais de relacionamento
O que fazer antes de ligar a Máquina Getnet
Ligar minha Máquina Getnet
Acessar o App Getnet
Bandeiras aceitas
Vendi. Quando recebo?
Quero antecipar minhas vendas
Dúvidas sobre aluguel
E-commerce
Serviços Getnet
Soluções Getnet para aumentar o faturamento
Prevenção a fraudes
Materisi de sinalização
De olho nas novidades e promoções

Canais de relacionamento
Estamos 100% conectados com você e sempre prontos para resolver!
App Getnet
Maquininha Getnet
Portal do Cliente
Mídias Sociais
Central de Relacionamento Getnet
Técnico Getnet
Internet Banking Santander

Somos uma empresa digital referência em atendimento,
qualidade e segurança no nosso segmento de atuação.
Conquistamos certificações que são o reconhecimento do
trabalho que o nosso time realiza todos os dias para você
e para o seu negócio.

Agência Santander
Site Getnet
Chat
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Canais de relacionamento
Estamos 100% conectados com você e sempre prontos para resolver!

APP
GETNET

Credenciamento
Atualização cadastral
Antecipação de vendas*
Extrato
Fechamentos das Vendas
Solicitação de mais bandeiras
Solicitação de suporte técnico
Solicitação de mais máquinas
Solicitação de bobinas
Sugestões, reclamações e elogios

*No aplicativo somente para PJ
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O que fazer antes de ligar a Máquina Getnet
Cadastrar a sua senha do lojista
 A sua primeira senha é informada pelo Técnico, no momento da instalação.
 Para cadastrar uma nova senha:

Menu

Mastercard Visa
ou Bandeiras

Suporte

Troca de senha
loja

Digite a
senha atual

Digite a
nova senha

Caso você tenha esquecido sua senha atual, ligue para a Central de Relacionamento Getnet.

Digite
novamente a
nova senha

Cadastrar-se no Portal do Cliente e no Portal de Recargas
 Portal do Cliente: acesse o site santandergetnet.com.br Portal do Cliente “Primeiro acesso? Cadastre-se!”
 Portal de Recargas: acesse o site portal.getnet.com.br

“Ainda não sou cadastrado”.

Tenha em mãos o Código de Estabelecimento, que você encontra no seu comprovante de venda.
As informações de Login e Senha serão enviadas para o e-mail cadastratado no momento do seu credenciamento.

Baixar o App Getnet
 Disponível para Android 5 e iOS 9 e versões mais recentes.

Google Play (Android)
App Store (iOS)

Busque por Getnet

Para acessar, informe seu CPF e, em seguida, faça seu cadastro conforme as instruções.

Ligar minha Máquina Getnet
Pressione a tecla verde
Pressione a tecla “.” (ponto) e a tecla amarela
ao mesmo tempo, durante 2 segundos

Pressione a tecla verde durante 2 segundos

Conecte na tomada para ligar
e retire da tomada para desligar

Pressione a tecla “ ”(seta para cima)
Pressione a tecla “.” (ponto) e a tecla amarela
ao mesmo tempo, durante 2 segundos

Acessar o App Getnet
Se você já possui Login e Senha,
digite seus dados nos campos indicados e pronto!

Se você esqueceu seu Login e Senha,

solicite a reemissão no Portal do Cliente
ou na Central de Relacionamento Getnet.

Se você ainda não possui Login e Senha:
Informe seu CPF e, em seguida, faça seu cadastro conforme
as instruções.
Ative seu aplicativo.
Se você utilizou o mesmo CPF e e-mail do seu cadastro
Getnet, seu aplicativo está pronto para utilização.
Caso contrário, faça a vinculação do estabelecimento
conforme indicado.

Bandeiras aceitas
Pessoa Jurídica

Pessoa Física

A sua Máquina Getnet
já está habilitada para
receber as principais
bandeiras e vouchers.
É só começar a usar!
Para algumas bandeiras
regionais, é necessário
solicitar habilitação.

Vendi. Quando recebo?
Vendas a crédito:
 Em 31 dias da data que a venda foi realizada.

Vendas a débito:
 No dia seguinte da data que a venda foi realizada.

As vendas realizadas no final de semana ou feriados serão creditadas no primeiro dia útil subsequente.

Onde será feito o crédito das minhas vendas?
 Você receberá o crédito de suas vendas na conta corrente que foi cadastrada, por você, no momento

do seu credenciamento na Getnet.

Para consultar as suas vendas:

Para consultar as taxas sobre as suas vendas:

Quero antecipar as minhas vendas
Antecipação Automática
 As vendas realizadas são automaticamente depositadas em sua conta domicílio.

Antecipação Eventual
 Quando você solicita pontualmente a antecipação de suas vendas em sua conta domicílio.
 Disponível para pessoa jurídica.

Para cadastrar a Antecipação Automática

Para fazer a Antecipação Eventual

Para consultar as taxas de Antecipação

Quero antecipar as minhas vendas
No App Getnet, você faz a antecipação das suas vendas em segundos!
Selecione “O que vou receber”
Cique em “Simular condições”

Depois vá em “Antecipar”,
digite sua senha e pronto!

Para fazer uma nova simulação, clique em “Simule outro valor”,
digite sua senha e pronto!

Quero antecipar as minhas vendas
Na Máquina Getnet, você faz a antecipação das suas vendas em segundos!
Selecione Menu

1.Fechamento

1.Mastercard

Digiteasenha
dolojista

2.Resumododia

2.Visa

3.Estorno

3.Ambos

4.Antecip.Receb.
produtos

XXXX

suporte

Selecione
“suporte”

X

Selecione
“4. Antecip. Receb.”

O

Senha
do Lojista

Selecione a
opção desejada

Selecione 1. Consulta Proposta / 2. Realiza Operação

1.ConsultaProposta
2.RealizaAntecipação

Digiteonúmeroda
operação:

Digiteovalordesejado
ou“ENTRA”paratotal

300,00
X

Selecione
“Consulta Proposta”

X

O

Digite o valor
desejado ou
“ENTRA”
para total

Será impresso
o Número
da Operação
referente
a consulta
realizada

O

Selecione
“Realiza Operação”
Digite o Número
da Operação
e pronto!

Dúvidas sobre o aluguel
Quando é cobrado?
 No 2º dia últil do mês é debitado de seu saldo de recebimentos de vendas.

Se não tiver saldo, o que acontece?
 Iremos buscar os meios de efetuar o débito em sua conta

1o Tentativa:
Saldo

Conta corrente

Boleto de
pagamento

Para consultar o valor do aluguel:

Escritório de
cobrança

E-commerce
Todas as soluções de e-commerce em um único lugar

Market Place

Checkout
Adaptado para mobile.
Customizado por API

Consultoria Getnet
Indicadores em tempo real

Pagamento via boleto
Boleto gerado online

Recorrência
Gestão dos planos
de cobrança periódica
Valores, periodicidade
e prazos de forma online

Débito/Crédito
Aceita as principais bandeiras
de cartões de débito e crédito

Antifraude
Melhor performance do mercado
Resposta em tempo real

Conciliador
Gestão de vendas eficaz
e integrada de cartões e boletos

Cofre
Dados do comprador
armazenados com segurança
em Data Center próprio

E-commerce
Todas as soluções de e-commerce em um único lugar
E-commerce Getnet
 Infraestrutura com Data Center próprio e único com certificação Tier IV: disponibilidade e segurança.
 A maior taxa de aprovação do mercado.
 Permite que você escolha as soluções conforme sua necessidade:

BÁSICO

Débito/Crédito
AVANÇADO

Débito/Crédito

Checkout

Conciliador

Antifraude

RECORRÊNCIA

Débito/Crédito

Checkout

Cofre

Recorrência

Conciliador

MODULAR

Customizado conforme necessidade do seu negócio.

Antifraude

Serviços Getnet
Gestão eficiente do seu negócio
App Getnet
 Faz a gestão das suas vendas em tempo real.
 Antecipa suas vendas. em segundos
 Solicita bobina, manutenção técnica e materiais de sinalização.
 Realiza análise de suas vendas: volume, tíquete médio e comparativo de mercado.
 Você também conhece os produtos e usa os serviços da Getnet.

Conciliador de vendas
 Ferramenta gratuita, exclusiva da Getnet.
 Painel consolidado de todas as transações realizadas de todas as credenciadoras de cartão.
 Verifica se a transação foi creditada corretamente na conta corrente e faz a gestão dos valores a receber.
 Relatórios Gerenciais que ajudam na gestão do fluxo de caixa.

Gestão de Vendas Getnet
 Disponível no Portal do Cliente.
 Dados completos das vendas com cartões (valores em R$, quantidade, dia, hora e ticket médio).
 Visão gráfica dos dados.
 Comparativos com outras empresas do mesmo ramo de atividade e entre filiais.
 Envio mensal de informações por e-mail
 Versão simplificada disponível no App Getnet.

Serviços Getnet
Gestão eficiente do seu negócio
Resumo do dia
 Você imprime o resumo das vendas realizadas no dia anterior no dia seguinte.

Ex: na quarta-feira, imprima o resumo das vendas feitas na terça-feira.

Selecione Menu

1.Fechamento
2.Resumododia

Digiteasenha
dolojista

3.Estorno
4.Antecip.Receb.
produtos

suporte

Selecione
“suporte”

XXXX

X

Selecione
“2. Resumo do dia

O

Senha
do Lojista

Destaque o
impresso

Fechamento de vendas
 Útil para fazer a gestão dos turnos de trabalho.

Selecione Menu

1.Fechamento
2.Resumododia

Fechamentos
Selecione

Digiteasenha
dolojista

1.Parcial

3.Estorno

2.Final

4.Antecip.Receb.
produtos

suporte

Selecione
“suporte”

XXXX

X

Selecione
“1. Fechamento

3.Detalhado

O

Senha
do Lojista

Selecione a
opção desejada

Conteúdo
adicional
disponível

Serviços Getnet
Gestão eficiente do seu negócio
Fechamento de vendas - Parcial
 O fechamento zera a contagem a cada impressão.
 Caso não ocorra a impressão, os dados ficam acumulados por cinco dias (nesse caso, quando ocorrer a impressão,

não será possível a seleção do dia, apenas o período acumulado será impresso).
 O fechamento não zera à meia noite.

Fechamentos
Selecione
1.Parcial
2.Final
3.Detalhado

Selecione
“1. Parcial

Destaque o
impresso

Fechamento de vendas - Detalhado
 Informa as vendas do dia vigente, por ordem cronológica.
 Podem ser feitas duas impressões por dia.
 O fechamento zera à meia noite.

Fechamentos
Selecione
1.Parcial
2.Final
3.Detalhado

Selecione
“3. Detalhado

Destaque o
impresso

Conteúdo
adicional
disponível

Serviços Getnet
Gestão eficiente do seu negócio
Fechamento de vendas - Final
 É um relatório acumulado das transações do dia, de 00h até 23h59.
 Opção de imprimir o Fechamento Final em até 4 dias anteriores, além de poder extrair

o Fechamento Final do dia vigente.
 A extração é por dia e não é acumulativa.
 Pode ser extraído diversas vezes no dia e apresenta a somatória das vendas efetuadas desde 00h até
o momento da impressão.

Fechamentos
Selecione

FechamentoFinal
Selecione

1.Parcial

1.Datavigente

2.Final

2.Outradata

3.Detalhado

Selecione
“2. Final

Selecione a
opção desejada

Destaque o
impresso

Fechamento de vendas - Final por data

Fechamentos
Selecione

FechamentoFinal
Selecione

FechamentoFinal
Digiteadata

1.Parcial

1.Datavigente

__/__/____

2.Final

2.Outradata

3.Detalhado

Selecione
“2. Final

Selecione a
opção desejada

Digite a data

Destaque o
impresso

Conteúdo
adicional
disponível

Serviços Getnet
Gestão eficiente do seu negócio
Estorno de vendas
Selecione Menu

1.Fechamento
2.Resumododia

Digiteasenha
dolojista

3.Estorno
4.Antecip.Receb.
produtos

suporte

Selecione
“suporte”

XXXX

X

O

Selecione
“3. Estorno

Senha
do Lojista

ESTORNO

ESTORNO

ESTORNO

ESTORNO

DIGITEONÚMERO
DOCV
__________________

DIGITEADATA
DAVENDA
__/__/____

VALORR$:

DIGITEONÚMERO
DOTERMINAL
__________________

Digite o número
do Comprovante
de Venda

Digite a data
da venda

Digite o valor
da venda

Digite o número
da sua Máquina
Getnet

Destaque o
impresso

Conteúdo
adicional
disponível

Serviços Getnet
Gestão eficiente do seu negócio
Reimpressão do Comprovante de Vendas
Selecione Menu

1.Fechamento
2.Resumododia

Digiteasenha
dolojista

3.Estorno
4.Antecip.Receb.
produtos

suporte

Selecione
“suporte”

7.Reimprimirúltimo

Selecione
“7. Reimprimir
último

XXXX

X

O

Senha
do Lojista

Destaque o
impresso

Conteúdo
adicional
disponível

Soluções Getnet que trazem mais receita para seu negócio
Inovação está no DNA da Getnet, uma empresa de tecnologia que está sempre desenvolvendo
soluções para você e para o seu negócio. No físico, no digital, no futuro!
Recarga
 Recarga de celular e de TV por assinatura com pagamento em dinheiro e cartão de crédito e débito.
 Você oferece um serviço diferenciado, atrai mais clientes e diversifica suas fontes de receita.

Portal Cartão BNDES
 Escolha a Getnet como adquirente das vendas realizadas pela sua empresa no Portal do Cartão BNDES.
 No Portal do Cartão BNDES você coloca seus produtos à venda na vitrine do Portal gratuitamente.
 As taxas são atrativas e pode financiar em até 48 vezes para os seus clientes, dependendo do valor da compra.

Conteúdo adicional disponível no Portal do Cartão
bndes no endereço www.cartaobndes.gov.br.

Prevenção a fraudes
Não aceite cartões com:
 Rasuras, rachaduras, colagens ou fora do padrão.
 Data de validade vencida.

Verifique sempre o comprovante de venda
 Confira se o nome do cliente e o número do cartão correspondem aos impressos no cartão.
 Confirme os dados do seu estabelecimento.

Cuidados com a Máquina Getnet
 Seu equipamento contém os dados de seu estabelecimento e de suas vendas.

Portanto, nunca o empreste.
 Nosso técnico ou membro da equipe comercial, devidamente identificado, poderá solicitar

acesso à sua máquina para que possa enviar informações para a Getnet.

Fique atento com as visitas:
 Ao receber uma visita não solicitada de um técnico: desconfie!
 Na dúvida, ligue para a Central de Relacionamento Getnet e confirme se o técnico

é autorizado e se existe o registro da visita para o seu estabelecimento.

Conteúdo
adicional
disponível

Materiais de sinalização
A qualquer momento, solicite materiais de sinalização para o seu estabelecimento.
Com isso, você identifica todas as bandeiras aceitas em sua loja, o que atrai mais clientes
e pode aumentar o seu faturamento.
Sinalize a vitrine da sua loja com o material recebido.
Fixe adesivos em portas de vidro colocando em uma distância
de 10 cm da maçaneta.
Ao colar adesivos em paredes, deixe na altura dos olhos.

De olho nas novidades e promoções
A Getnet está sempre inovando e criando novidades que trazem para você vantagens
e benefícios. Quanto mais você concentra seu relacionamento com a gente, mais vantagens
você pode ter.
Mantenha seu e-mail e telefone atualizados para receber novidades e promoções
em primeira mão.
Fique ligado e participe!
Siga a Getnet nas redes sociais:
facebook.com/GetnetBrasil
twitter.com/getnetbrasil
youtube.com/GetnetBrasil
instagram.com/getnetbrasil
pt.linkedin.com/company/getnet-br
E também acesse nosso site www.getnet.com.br

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APP
GETNET

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO GETNET
4002 4000 e 4003 4000
(Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000
(Demais localidades)
24h por dia, todos os dias.
/GetnetBrasil
@GetnetBrasil
/GetnetBrasil
@GetnetBrasil
/GetnetBrasil

GETNET
.COM.BR

OUVIDORIA
0800 646 3404
Atendimento: de segunda
a sexta das 08:30 às 17:30
(exceto feriados).
Atende também pessoas com
deficiência auditiva e de fala
no 0800 771 0301.
Endereço: Av. Pernambuco, 1.483
São Geraldo - Porto Alegre/RS 90240-004

PORTAL DO CLIENTE
www.getnet.com.br
PORTAL DE RECARGAS
portal.getnet.com.br

