COMO USAR
O PIX NA SUA
MÁQUINA
GETNET EM
APENAS
3 PASSOS

Nas últimas semanas, todo mundo deve ter ouvido falar do Pix, que é uma nova
forma de pagar e receber sem usar dinheiro, boletos ou cartões, que começa a
funcionar no dia 16 de novembro.
Mas você, que tem uma bomboniere, um mercadinho, um salão de beleza
ou qualquer tipo de pequeno negócio, deve estar se perguntando: “Como
eu posso usar esse tal de Pix para receber minhas vendas?”
E aqui nesta pequena cartilha, nós vamos ensinar como você habilita o Pix
na sua maquininha Getnet, começa a receber suas vendas também com Pix e,
o melhor de tudo, ter o dinheiro caindo na sua conta praticamente no mesmo
instante.
Conﬁra só:

Porque usar o Pix Getnet

Não perca
vendas!

Dinheiro
na hora!

Acompanhe
suas vendas

Simplicidade

Segurança

O que você precisa fazer antes de começar:

. Ter uma conta Santander*
. Abrir seu App Getnet ou Portal Minha Conta**, se você visualizar
o banner do Pix, você estará pronto para habilitar
*Outros domicílios estarão disponíveis em breve
**Este passo é pré-requisito para usar o Pix Getnet

Agora, basta seguir os 3 passos
para começar a usar o Pix na sua
máquina Getnet:

Modelos SuperGet Mobile, que é a versão de máquina que usa bluetooth e celular, ainda não são compatíveis com Pix

1 – CADASTRE UMA CHAVE NO SEU BANCO
A Chave Pix pode ser seu CPF/CNPJ, número de celular, e-mail e/ou chave aleatória.
Veja como é fácil cadastrar a chave
Lembrando que o dado ﬁca visível para o pagador, portando melhor que seja CNPJ/
chave aleatória

Cliente Santander:
, caso seja um cliente PF, ou
https://www.santander.com.br/hotsite/sxpj, caso seja PJ

. Clique em “Faça seu cadastro agora”
. Informe seu CPF/CNPJ e a senha que você usa no app Santander
. Cadastre a chave que você quer usar

Demais domicílios:

. A solução para demais domicílios já está
sendo desenvolvida e ﬁcará pronta em breve

2– TRAGA SUA CHAVE PARA A GETNET
Existem duas formas de cadastrar suas chaves para fazer sua maquininha
aceitar Pix: pelo App Getnet ou no Portal Minha Conta

App Getnet:

. Abra o App Getnet
. Clique no banner Pix Getnet
. Informe sua chave
. Cadastre e aguarde a validação
. Sua máquina está pronta
para uso

>

>

Portal Minha Conta:

. Acesse o portal minhaconta.getnet.com.br
. Clique no banner Pix Getnet
. Informe sua chave

>

. Cadastre e aguarde a validação
. Sua máquina está pronta para uso

>

>

>

>

>

3 – COMO USAR NA MÁQUINA*
Agora que você já informou suas chaves para a Getnet, vamos à parte que
interessa: COMO USAR.
Quando um cliente chegar na sua loja ou ﬁzer alguma compra em que ele
queira pagar com Pix, você vai fazer o seguinte:

. Digite o valor da venda na sua máquina
. Aperte “Enter”
. Quando aparecer as opções Débito/Crédito/Voucher/Pix, escolha Pix
. Quando aparecer o QR Code do Pix, peça para seu cliente o app que
ele usa para pagar com Pix

. Aguarde o comprovante da venda e PRONTO

>
* Sua máquina precisa ter sido usada nos últimos 30 dias

>

>

>

Todas as vendas realizadas com Pix serão exibidas
no App Getnet ou no Portal Minha Conta.*
Você pode consultá-las no App Getnet ou no Portal Minha Conta.
*A partir de dezembro

BOAS VENDAS!

