Manual de Ativação e Uso

VEROSMART

Parabéns!
Você está
recebendo sua
maquininha
da Vero.

Conteúdo da embalagem:
1 equipamento Vero Smart.
1 carregador de parede.
2 bobinas.
1 manual de ativação e uso.
1 manual do fabricante.
1 película de acessibilidade.

ATENÇÃO:
Sua Vero Smart usa um chip com
plano de dados gratuito, que já
vem instalado e pronto para realizar
vendas. Nunca tente removê-lo. Os
aplicativos que requerem uso de
dados deverão ser utilizados por
meio de uma conexão Wi-Fi.

Comece a
vender hoje
mesmo!
Pág.

Aumente suas vendas com a maquininha
inteligente da Vero:
Roda em sistema operacional AndroidTM.
Possibilita utilizar aplicativos.
Chip 3G grátis.
Wi-Fi.
Bluetooth.
Faz pagamento recorrente (Repay).
Faz transação digitada.
Faz recarga de celular.*
Emite Nota Fiscal Eletrônica.*
*Confira as condições em banrisul.com.br/vero

Sua Vero Smart já vem com Película de
Acessibilidade de Teclado. O dispositivo
é removível e atende a legislação em
vigor, permitindo o acesso às compras
com cartões por parte de pessoas
com necessidades especiais.
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Ative sua Vero Smart
Teste a comunicação da máquina
Vero Store
Aplicativo Vero Banrisul
Realize suas vendas
Emita a Nota Fiscal Eletrônica
Valor padrão
Escolha a ordem de impressão do comprovante
Fornecimento de Bobina
Cancelamento de transações

Venda sem maquininha

Vero X - Receba com Pix

Venda com Crédito 1 Minuto

Pagamentos Recorrentes - RePay

Banricompras Vero Pay

Atendimento Vero

Dicas para aumentar a duração da bateria

AT I VE S U A V E R O S MART
1.

Pressione a tecla Liga/Desliga na lateral direita da
máquina, próxima à fenda do leitor de tarja, por 3
segundos, para ligar a máquina.

2.

Selecione a opção “Ative sua conta”.

3.

Digite CNPJ ou CPF e o número da rede.

4.

Selecione o botão “Prosseguir”.

T E S T E A C OMUN ICAÇÃO D A M Á QU I N A
1.

Selecione “Administrativo”.

2.

Selecione “Situação da Rede”.

VE R O ST O R E
Para baixar aplicativos na sua Smart:
1.

Acesse a loja virtual “Vero Store”. Se a sua Vero Smart estiver na
tela da aplicação de pagamentos, role a tela para a esquerda para
visualizar o app “Vero Store”.

2.

Aguarde o terminal consultar os apps disponíveis.

3.

Selecione o app desejado.

4.

Selecione a opção “Instalar” e aguarde a conclusão da instalação.

5.

Caso você utilize um app de gestão para iniciar suas vendas, você
pode incluí-lo como “Aplicativo Frente de Caixa”, acessando o
Menu Configurações > Predefinir Operações. Assim, o botão
“Pagamento” da tela inicial sempre vai abrir seu app escolhido
antes de fazer uma transação com cartão.
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A PL I C AT I V O V E R O B A NR I S U L

Gerencie suas vendas
na palma da mão!
Baixe o app Vero Banrisul
na loja virtual do seu
smartphone ou diretamente
na sua Vero Smart, e tenha
tudo o que precisa:
Venda à distância por QR
Code, número de contato
ou link.
Receba pagamentos com Pix
(Vero X)
Simule o valor a receber em
suas vendas.
Gráficos das suas vendas
por bandeira.
Valores brutos e líquidos
das vendas.
Possibilidade de definir
e acompanhar metas
de vendas.
Extrato detalhado
das transações.
Extrato do cartão pré-pago
Visa Vero.
Antecipação de recebíveis.
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Gestão de pagamentos
recorrentes (RePay).
Acesso ao Suporte Vero,
cancelamento de transações
e muito mais.

R EA LI Z E S U A S V E N D A S
1. Selecione no menu a opção “Pagamento”.
2. Digite o valor da transação e selecione o botão “Pagar”.
3. Selecione no menu a opção de venda desejada, dentre as
opções oferecidas.
4. Aproxime, insira ou passe o cartão.
5. Solicite ao cliente a digitação da senha e, em seguida,
aperte a tecla “OK” verde para confirmar, caso solicitado.
O comprovante da venda será impresso.

E M I TA A N OTA F I S C A L E L E T R ÔNI CA
1. Acesse a loja virtual “Vero Store”. Se a sua Vero Smart estiver
na tela da aplicação de pagamentos, role a tela para a esquerda
para visualizar o app “Vero Store”.
2. Aguarde o terminal consultar os apps disponíveis e selecione o
app “Vero NFC-e”.
3. Selecione a opção “Instalar” e aguarde a conclusão da instalação.
4. Pressione o botão de retorno até sair da Vero Store.
5. Localize o app “Vero NFC-e” na sua tela e acesse.
6. Siga as instruções para inserção dos produtos de sua loja.
7. Selecione o produto desejado e siga os demais passos para
efetuar a venda pelo app, emitindo a NFC-e.
8. Ao selecionar a opção de Pagamento com Cartão, o app abrirá
automaticamente a Aplicação de Pagamentos da Vero.
9. Siga as instruções do item “Realize suas Vendas” deste manual.
OBS.: após baixar o app “Vero NFC-e”, é necessário acessar o Manual do
Usuário do produto na página banrisul.com.br/vero e seguir as instruções para
configuração.
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VA LO R PA D R Ã O
Se você tem um valor fixo nas transações (por exemplo,
restaurantes com valor único), você pode programar sua
Vero para apresentar automaticamente esse valor:

1.
2.
3.
4.

Acesse “Configurações”.
Selecione “Predefinir Operações”.
Selecione “Valor”.
Digite o valor padrão desejado e confirme.

E S C O L H A A OR D E M D E I M P RES S ÃO
DO CO MP R O VA NT E

Você pode definir qual comprovante sai primeiro (seu ou
do cliente):
1. Selecione o menu “Configurações”.
2. Selecione a opção “Impressão de Vias”.
3. Selecione a ordem desejada e confirme.

F O R N E CI M E NT O D E B OB I N A
A Vero fornece bobinas a todos os credenciados que
possuem equipamento ativo, de acordo com a quantidade
de transações realizadas. O envio das bobinas é automático,
sem necessidade de solicitação, e é realizado para o
endereço cadastrado.
Além das bobinas recebidas na caixa da maquininha, no
mês seguinte você receberá um kit com doze bobinas.
Nos demais meses, os kits serão enviados gratuitamente,
conforme consumo.
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CA NCE L A MENTO DE TRANSA Ç ÕES

Para vendas do mesmo dia

1. Selecione “Administrativo”.
2. Selecione “Cancelamento”.

3. Insira a senha do lojista “0000” (4 zeros).
4. Selecione a transação a ser cancelada e clique em “Estornar”.
5. Aproxime, insira ou passe o cartão.
6. Solicite ao cliente a digitação da senha e, em seguida,
confirme.

Para vendas de dias anteriores

Você pode efetuar o cancelamento de vendas de dias
anteriores no APP Vero Banrisul:
1. Acesse o APP Vero Banrisul.
2. Menu Serviços.
3. Cancelamento.
4. Cancelar Transações.
Também é possível cancelar a venda enviando e-mail
para cancelamentotransacoes@banrisul.com.br
Informe os seguintes dados:
CNPJ/CPF do estabelecimento.
Bandeira do cartão.
Data da transação.
NSU BERGS.
Valor da transação.
Responsável no estabelecimento pela solicitação.
As transações com crédito 1 minuto só podem ser canceladas em sua agência
Banrisul.
O estabelecimento só pode cancelar uma transação não antecipada.
Ao cancelar uma transação feita no parcelado Emissor, 48 horas após o
cancelamento, deve-se orientar o portador do cartão a solicitar a devolução dos
juros no 0800 do cartão utilizado para a compra.
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VENDA SEM MAQUININHA

Todo credenciado Vero é automaticamente habilitado
para fazer vendas para clientes que utilizam a Vero Wallet,
presencialmente e à distância, utilizando os recursos de QR
Code, Link de pagamento e Lista de Contatos. Você usará o
aplicativo Vero Banrisul, que é o app dos credenciados.
Siga as instruções:
1. Para vender com o número de contato, cadastre o telefone
do seu negócio no app Vero Banrisul e informe seus
clientes.
2. Para vender com QR Code ou Link de pagamento, basta
acessar o app Vero Banrisul e clicar em Vero Wallet, lá você
pode gerar seu QR Code ou Link de pagamento, e enviar
ao cliente. Você também pode imprimir o seu QR Code e
deixar exposto em seu estabelecimento.
3. Se preferir, é possível gerar o seu QR code na tela
dos equipamenros Vero Max e Vero Smart na hora do
pagamento.
Obs.: É importante lembrar que as modalidades existentes para
pagamento por link são as mesmas que já existem na Vero Wallet:
Banricompras no débito, Visa, Master e Elo no crédito à vista, e
Banricard, não sendo permitido o parcelamento.
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VERO X - RECEBA COM PIX
Com o Vero X, você simplifica o recebimento com Pix
e pode conciliar essas transações com os recebíveis
de cartões de débito e crédito. Tudo pelo app Vero
Banrisul.
Para fazer a adesão ao Vero X você deve acessar o
app Vero Banrisul e escolher se quer receber por
uma chave Pix, registrada em qualquer instituição
financeira, ou por uma conta corrente Banrisul.
O credenciado Vero gera o seu QR Code Pix de
duas formas:
1. Você pode gerar um QR Code estático pelo app
Vero Banrisul, onde o seu cliente informa o valor do
pagamento e o QR Code pode ser utilizado inúmeras
vezes.
2. Ou pode gerar um QR Code dinâmico, direto na
maquininha da Vero, informando previamente o valor
da venda.
Então, na hora de fazer o pagamento, o cliente acessa
o aplicativo de sua instituição financeira para fazer um
Pix e usa o próprio celular pra ler o QR Code.
O QR Code padrão Pix além de ser gerado na
maquininha, pode ficar exposto na loja, pode
ser enviado com o entregador ou até mesmo
compartilhado por rede social ou app de mensagem
instantânea.
Pra saber quanto você vendeu é só utilizar os relatórios
de vendas da maquininha ou acessar o app Vero.
Obs.: A adesão ao Vero X também pode ser realizado pelo
canal Minha Conta Vero ou em sua agência Banrisul.
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VENDA COM CRÉDITO 1 MINUTO

Parcele as vendas em até 24x
e receba em 2 dias.
Seu cliente pode comprar utilizando o limite
pré-aprovado no Crédito 1 Minuto Compra Financiada
do Banrisul e financiar diretamente
com o banco em até 24 vezes.

Vantagens para você:
Você pode dar mais prazo e recebe o valor da
venda em 2 dias com a mesma taxa de uma operação
de débito à vista.

Como fazer a venda:
A transação ocorre com o cartão Banricompras
do comprador, diretamente na sua máquina,
na opção Crédito 1 Minuto.
Vantagem exclusiva para credenciados
com conta Banrisul.
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PAGAMENTOS RECORRENTES – REPAY
Serviço especial para negócios com pagamentos
recorrentes, como mensalidades, pacotes e assinaturas.

Cadastrar um pagamento recorrente na
sua máquina é muito fácil:

Você pode definir qual comprovante sai primeiro (seu ou
do cliente):
1. Acesse o menu “Pagamento” e digite o valor da parcela
+ botão “Pagar” ou insira o cartão.
2. Selecione a opção “Recorrente-RePay”.
3. Insira o Prazo de Recorrência + botão verde.
4. Insira o Melhor Dia do Pagamento + botão “Prosseguir”.
5. Solicite que o cliente insira a senha + botão OK verde.
Pronto! Seu Pagamento Recorrente foi cadastrado
conforme valor da parcela e prazo inseridos.
Dica: o prazo em meses é a quantidade de ocorrências
do contrato de assinatura, podendo ser de 02 até 99,
sendo 99 o prazo indefinido, ou seja, permanecerá ativo
até o cancelamento do contrato entre o credenciado e
seu cliente.
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BANRICOMPRAS VERO PAY

O Vero Pay é um cartão virtual do Banricompras gerado no
aplicativo Banrisul Digital. Com ele, o correntista Banrisul faz os
pagamentos das compras sem o cartão físico. Para efetuar um
pagamento com Banricompras Vero Pay, o cliente apresentará
apenas a imagem do cartão virtual, que tem um código.

Como aceitar o Vero Pay?
1. Acesse a opção Vero Pay > Preencha as informações do
cartão virtual solicitadas (número do cartão, vencimento
e código de segurança.
2. Selecione a modalidade de pagamento > Insira o valor
e confirme a operação.

DICA
VERO
Para usufruir de todas
as vantagens do seu plano,
concentre suas vendas na Vero.
Os principais cartões
em uma só máquina!
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ATENDIMENTO VERO

Entre em contato quando você tiver uma dúvida
ou precisar de suporte técnico para a sua máquina.

Atendimento humano
07 dias por semana.
Atendimento
via WhatsApp:
(51) 3215 1800

Chat: acesse
sejavero.com.br > Fale Conosco

DICA
V ER O
Nas redes sociais da Vero
você encontra dicas para
aumentar suas vendas,
negócios e empreendedorismo,
e ainda informações sobre
nossos serviços!
Segue lá!
@sejavero
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DICAS PARA AUMENTAR A DURAÇÃO DA BATERIA

Habilitar como comunicação preferencial o Wi-Fi
Além de mais rápida, a comunicação por Wi-Fi consome
menos energia.
Para configurar seu equipamento Wi-Fi basta selecionar:

1. Configurações.
2. Configurar Wi-Fi.
3. Identificar e selecionar a rede Wi-Fi.
4. Inserir a senha do Wi-Fi.

Outras dicas para otimizar a bateria
Deixe a bateria carregando sempre que possível e, de
preferência, por pelo menos 3 horas seguidas.
Não espere a bateria descarregar completamente para
recarregá-la. O ideal é carregar a bateria quando o nível
estiver em 20%.
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/sejavero

Baixe agora mesmo o app Vero
no seu smartphone.

SAC: 0800 646 1515
SAC - Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 648 1907
Ouvidoria: 0800 644 2200
Ouvidoria - Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215 1068

