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Introdução 

Objetivo do documento

Este documento consiste em orientações para a integração de pagamentos com o 
sistema de processamento de pagamento 

Audiência Destinada

Este documento é destinado a pessoas com conhecimentos de HTML e programação 
(tais como ASP, PHP, JSP, etc) para processar os seus pagamentos usando 
Rápido. 

Nota: Comerciantes devem ter 

Suporte Técnico 

Se você encontrar dificuldade em implementar o processo de integração, você pode 
entrar em contato conosco: 

Por e-mail: suporte@pagamento
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Objetivo do documento 

Este documento consiste em orientações para a integração de pagamentos com o 
sistema de processamento de pagamento da Pagamento Rápido.  

Audiência Destinada 

Este documento é destinado a pessoas com conhecimentos de HTML e programação 
(tais como ASP, PHP, JSP, etc) para processar os seus pagamentos usando 

Nota: Comerciantes devem ter Conta Vendedor ou Conta Empresarial.

Se você encontrar dificuldade em implementar o processo de integração, você pode 
 

pagamentorapido.com.br 
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Este documento consiste em orientações para a integração de pagamentos com o 

Este documento é destinado a pessoas com conhecimentos de HTML e programação  
(tais como ASP, PHP, JSP, etc) para processar os seus pagamentos usando a Pagamento 

ou Conta Empresarial. 

Se você encontrar dificuldade em implementar o processo de integração, você pode 
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Envio de Variáveis 

Endereço 

O formulário com método 
https://www.pagamentorapido.com.br/ck/

Exemplo: 

<form action="https://www.pagamentorapido.com.br/ck

 

Variáveis Obrigatórias

São as variáveis necessárias para dar continuidade

Campos 

vendedor_email 

valor 

frete 

Exemplo: 

<input type="hidden" name="
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Envio de Variáveis  

O formulário com método post e as devidas variáveis deve ser enviado para a página 
https://www.pagamentorapido.com.br/ck/ 

https://www.pagamentorapido.com.br/ck/" method="post" > 

Variáveis Obrigatórias 

São as variáveis necessárias para dar continuidade ao processo de compra:

Descrição 

E-mail do vendedor. Para onde será enviado 
o pagamento 

Valor da compra.  
No formado 10,00 ou 10.00 

Valor do frete.  
No formado 10,00 ou 10.00 

="vendedor_email" value="lojamodelo@boletorapido.com.br
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e as devidas variáveis deve ser enviado para a página 

 

ao processo de compra: 

mail do vendedor. Para onde será enviado 

lojamodelo@boletorapido.com.br"> 
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Variáveis Opcionais

São as variáveis que podem ser usadas para facilitar o processo de compra ao cliente e 
identificação da compra pelo vendedor:

Campos 

cliente_email 

codigo_pedido 

produto 

cliente_nome 

cliente_endereco 

cliente_numero 

cliente_complemento 

cliente_bairro 

cliente_cidade 

cliente_estado 

cliente_cep 

Exemplo: 

<input type="hidden" name="
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Variáveis Opcionais 

São as variáveis que podem ser usadas para facilitar o processo de compra ao cliente e 
identificação da compra pelo vendedor: 

Descrição 

Email do cliente 

Código ou número da compra. Para facilitar a 
localização da compra pelo vendedor.

Nome do produto, ou código para 
identificação do vendedor 

Nome do cliente 

Endereço do cliente 

Número do endereço do cliente

Complemento do endereço do cliente

Bairro do cliente 

Cidade do cliente 

Estado no cliente. Com 2 dígitos

Cep do cliente.  
No formado 12345-678 ou 12345678

="cliente_nome" value="João da Silva"> 
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São as variáveis que podem ser usadas para facilitar o processo de compra ao cliente e 

Código ou número da compra. Para facilitar a 
localização da compra pelo vendedor. 

Nome do produto, ou código para 

endereço do cliente 

Complemento do endereço do cliente 

Estado no cliente. Com 2 dígitos 

678 ou 12345678 
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Exemplo de Formulário

<form action="https://www.pagamento

<input type="hidden" name="vendedor_email" value=

<input type="hidden" name="valor" value="100,00 ">

<input type="hidden" name="frete

<input type="hidden" name="produ

<input type="hidden" name="cliente_email " v

<input type="hidden" name="codigo_pedido" value="12345 ">

<input type="hidden" name="cliente_nome" value="João da Silva ">

<input type="image" src="https://www.

name="submit" alt="Pague agora via 

</form> 
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Exemplo de Formulário 

pagamentorapido.com.br/ck/" method="post" > 

<input type="hidden" name="vendedor_email" value="lojamodelo@boletorapido.com.br

" name="valor" value="100,00 "> 

<input type="hidden" name="frete" value="10,00 "> 

<input type="hidden" name="produto" value="Compra de Celular "> 

<input type="hidden" name="cliente_email " value="emailcliente@gmail.com ">

"codigo_pedido" value="12345 "> 

<input type="hidden" name="cliente_nome" value="João da Silva "> 

<input type="image" src="https://www.pagamentorapido.com.br/images/btnComprar.png" 

name="submit" alt="Pague agora via Pagamento Rápido - é rápido, grátis e seguro!">

5 

 

lojamodelo@boletorapido.com.br"> 

alue="emailcliente@gmail.com "> 

.com.br/images/btnComprar.png" 

grátis e seguro!"> 


