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Como configurar o TPA na aplicação 

Em sistemas com Loja Connection, com parâmetro Liquidar pendentes em qualquer loja, nas lojas não é possível usar 

este dispositivo. 

Para configurar o TPA na aplicação, deverá aceder a (Sistema) – Configurações avançadas – 

configurações de postos, no separador Hardware, clicar com o lado direito do rato e escolher a 

opção Adicionar Hardware: 

 

De seguida, no campo Tipos de dispositivos selecionar a opção Pinpad, selecionar o Ingenico 

Ethernet e por fim no botão Adicionar. 
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Aqui poderá configurar: 
Endereço IP 
Endereço IP do Pinpad/TPA 
 
Porta 
Porta onde o Pinpad/TPA se encontra ligado.  

Por padrão será sugerida a porta 10000. 

Impressão do talão multibanco 
Forma de impressão do talão multibanco. Estão disponíveis as seguintes opções:  

 Imprime apenas na aplicação 

 Imprime apenas no terminal 

Se tem configurada a opção Imprime apenas no terminal, a reimpressão de documentos não irá imprimir o talão 

multibanco. 

Não é possível usar o mesmo TPA em 2 postos da mesma rede em simultâneo ou usá-lo no BackOffice e no FrontOffice 
em simultâneo. 
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Operar com o TPA 

A primeira operação a fazer antes de usar o TPA, deverá ser a sua abertura; para tal, execute a 

opção Abrir período disponível em Tesouraria - TPA.  

Consulte Abrir período.  

Poderá então liquidar documentos usando o PinPad. 

A qualquer momento poderá imprimir a última transação do TPA; para tal execute a opção Imprimir 

duplicado disponível em Tesouraria - TPA.  

Consulte Imprimir duplicado. 

No final do dia (ou período equivalente), deverá fazer o fecho do TPA; para tal, execute a opção 

Fechar período disponível em Tesouraria - TPA.  

Consulte Fechar período.  

Finalizar documento com pagamento com cartão usando o TPA  

Para finalizar um documento usando o TPA, deverá primeiramente configurar o TPA tal como foi 

descrito anteriormente e, de seguida indicar uma modalidade de pagamento do tipo Cartão de 

Débito/Crédito.  

Uma vez indicada a modalidade de pagamento e clicado o OK, será enviado para o TPA a 

informação relativa ao pagamento, sendo mostrado no ecrã da aplicação a seguinte mensagem: 

  

e logo de seguida: 

 

Deverá então passar o cartão no TPA, digitar o código e confirmar usando as teclas do TPA. Se a 

operação for finalizada com sucesso, o talão multibanco será impresso na aplicação ou no TPA 

dependendo da configuração existente. 
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Não é possível finalizar a operação no TPA 

Pode não ser possível finalizar o pagamento com o TPA por uma de duas razões: não foi obtida 

resposta do TPA (falha de rede por exemplo e a aplicação não obteve resposta do TPA) ou a 

resposta do TPA foi negativa (o saldo do cartão não permite realizar a operação). 

A resposta do TPA é negativa 

Caso seja obtida uma resposta negativa do TPA, por exemplo quando o saldo do cartão não é 

suficiente para finalizar a operação, será mostrada a seguinte mensagem: 

 

Estão disponíveis as seguintes opções:  

 Efetuar novo pagamento (Recomendado) - esta opção, é a opção recomendada e 

encontra-se selecionada por padrão, permite enviar para o TPA um novo pedido de 

pagamento (para que o cliente possa usar outro cartão por exemplo) 

 Anular o documento: como o pagamento com o TPA foi recusado e o cliente não pretende 

pagar com outro cartão, esta opção permite-lhe anular o documento. 

 Anular o documento criado cópia: como o pagamento com o TPA foi recusado e o cliente 

não pretende pagar com outro cartão, esta opção permite-lhe anular o documento com 

criação de cópia. 

Não é obtida resposta do TPA 

Caso não seja obtida uma resposta do TPA, por exemplo, quando ocorre um problema de rede e a 

aplicação não consegue obter a resposta do TPA, será mostrada a seguinte mensagem: 
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Estão disponíveis as seguintes opções:  

 Verificar novamente transação no TPA (Recomendado) - esta opção, é a opção 

recomendada e encontra-se selecionada por padrão, permite verificar junto do TPA se a 

operação foi concluída e, em caso afirmativo, finaliza o documento.  

 Anular o documento: assume-se que o pagamento com o TPA não foi finalizado e anula o 

documento.  

 Anular o documento criado cópia: assume-se que o pagamento com o TPA não foi 

finalizado, anula o documento e cria uma cópia do mesmo.  

Recomendamos que escolha a opção Verificar novamente a transação no TPA. Caso a transação 

seja recuperada, será mostrada a mensagem: 

 

Se não for possível recuperar a transação, será recomendado ao utilizador que efetue novo 

pagamento; em alternativa poderá anular o documento: 
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Em certos casos, a aplicação poderá não ter o talão multibanco disponível para impressão (no 

processo de recuperação, o TPA não consegue enviar para a aplicação essa informação), deverá 

por isso imprimir o talão multibanco diretamente no TPA usando para isso a opção Supervisor – 

Reimprime recibo. 

Impressão 

Independentemente da opção escolhida para a impressão do talão multibanco - aplicação ou TPA 

- e mesmo que na finalização do documento indique que não pretende imprimir o documento 

A4/talão (fatura, recibo, caixa, etc), será sempre impresso o talão multibanco.  

Pagamentos com Cartão de crédito  

Sempre que o pagamento seja efetuado com o TPA com recurso a cartão de crédito, o cliente 

deverá assinar o talão do comerciante pelo que será mostrada a seguinte mensagem ao utilizador: 

 

Dever-se-á ainda indicar o documento de identificação mostrado pelo cliente: 
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Pagamentos com contactless  

Os pagamentos com contactless serão identificados no respetivo talão: 
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Devoluções  

Sempre que é criada uma devolução de um documento pago com cartão multibanco, escolhendo a 

mesma modalidade de pagamento, será possível fazer a devolução do valor usando o TPA, 

bastando que para tal siga as instruções do TPA (passar o cartão e confirmar o valor).  

Anulação de documentos de venda  

Não será possível alterar ou anular documentos de venda pagos com o TPA sendo mostrada a 

seguinte mensagem: 
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Anulação de recibos  

Ao contrário dos documentos de venda pagos com TPA, é possível anular um recibo pago com 

TPA.  

Nunca será possível alterar um recibo pago com TPA. 

Sempre que editar um recibo pago com TPA, o mesmo irá aparecer como Bloqueado; para 

desbloquear deverá clicar no link Desbloquear este documento sendo mostrada a seguinte 

mensagem: 

 

Deverá clicar na opção Sim para desbloquear o documento e de seguida anular o recibo. Nesse 

momento será feita a devolução do valor no TPA. 

Abrir período 

Através desta opção irá abrir o TPA e imprimir o talão de abertura. 

Esta opção executa o mesmo que as funções TPAABRE e TPAIMPRIMEABERTURA. 

Fechar período  

Através desta opção irá fechar o TPA e imprimir o talão de fecho. 

Esta opção executa o mesmo que as funções TPAFECHA e TPAIMPRIMEFECHO. 

Imprimir duplicado  

Através desta opção poderá imprimir no TPA o último talão. 

Esta opção executa o mesmo que a função TPAIMPRIMEDUP. 
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Funções 

Foram criadas algumas funções rápidas: 

TPAABRE 

Disponível em POSTeclado, POSTouch e BackOffice 

Ao executar esta função será aberto o TPA. 

TPAFECHA 

Disponível em POSTeclado, POSTouch e BackOffice 

Ao executar esta função será fechado o TPA. 

TPAIMPRIMEABERTURA 

Disponível em POSTeclado, POSTouch e BackOffice 

Ao executar esta função será mostrada uma lista com as aberturas do TPA e, selecionando um dos 

registos, será impressa a abertura do TPA. 

TPAIMPRIMEDUP 

Disponível em POSTeclado, POSTouch e BackOffice 

Ao executar esta função será impressa no TPA a última transação. 

TPAIMPRIMEFECHO 

Disponível em POSTeclado, POSTouch e BackOffice 

Ao executar esta função será mostrada uma lista com os fechos do TPA e, selecionando um dos 

registos, será impresso o fecho do TPA. 


