
PROPOSTA COMERCIAL 
Cartões/2014.2 

API DE RECEBIMENTO VIA CARTÕES (CIELO) 

Receba pagamento com as principais bandeiras de cartões do mercado 

(VISA, MASTERCARD, AMEX, ELO...) O processamento é feito 

diretamente na aplicação, e o resultado é retornado em segundos.  

A API contempla as funções permitem a geração de tokens dos cartões, que 

podem ser armazenados para envio de novas transações, como por 

exemplo para cobrança de mensalidades, assinaturas ou outras despesas 

recorrentes, sem a necessidade de gravação de todos os dados do cartão e 

sem o risco de vazamento de informações, os tokens ficam vinculados ao 

estabelecimento que gerou, não podendo ser utilizados por terceiros. 

O conjunto de funções é simplificado e o retorno das operações são 

devolvidos já processados sem a necessidade de ler as respostas do XML. 

Funções que integram o pacote 

CIELO - Novo pedido 

CIELO - Definir cartão 

CIELO - Definir cartão via Token 

CIELO - Dados da Venda 

CIELO - Executar Captura 

 

 “Um conjunto simples e fácil de funções 

para Maker 2.x e 3.x. Com um ano de 

atualizações gratuitas” 

COMPATIBILIDADE 

As funções são compatíveis com Maker 2.6 ou mais recente. Podendo ser 

usado no Java 1.5 ou mais recente. Não há restrição quanto ao uso de banco 

de dados. Todas as funções recebem os dados necessários como parâmetro 

de entrada. 

NOTA SOBRE A CIELO 

Para usar estes recursos é necessário ter cadastro na CIELO e seguir os 

procedimentos de segurança preconizados por ela. 

 

 

PRINCIPAIS 
FUNCIONALIDADES 

Com este conjunto de funções 

você poderá efetuar o 

recebimento de cartões de 

crédito on-line, diretamente 

de suas aplicações Maker. 

Mais do que isso, também 

será possível armazenar 

tokens dos cartões que 

permitem o envio de novas 

transações sem a necessidade 

de armazenamento dos dados 

dos cartões. 

 

 

A L2 Maker é o núcleo de negócios da L2 voltada para 
Maker. 



ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA 

Ao adquirir uma API da L2 você terá direito a 12 (doze) meses de 

atualização gratuitas. Podendo utilizar qualquer versão publicada neste 

período, sem custo adicional. 

A licença de uso também dá direito a 90 (noventa) dias de suporte 

on-line, via chat ou e-mail, incluindo a garantia de 03 (três) meses para 

correção de problemas (bugs) relatados no período. 

LICENÇA DE USO 

A licença de uso é on-site, ou seja, por desenvolvedor, pessoa física 

ou jurídica e uma única licença se faz necessária para regularizar todos os 

desenvolvedores de uma pessoa jurídica. Não há restrição de número de 

projetos, clientes, usuários ou desenvolvedores desde que os mesmos 

pertençam à pessoa física ou jurídica que adquiriu a API. 

Clientes que não possuam acesso ao código fonte, não necessitam 

de uma nova licença de uso. Somente clientes que possuam uma cópia do 

código fonte precisam ter uma licença própria. 

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Licença de uso da API com 01 (um) ano de atualizações gratuitas. 

Valor da licença de uso: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Formas de pagamento: Boleto, Cartão de crédito em até 8x (oito 

vezes) sem juros, PagSeguro, PayPal e depósito em conta. 

Os valores já incluem impostos. A NFS-e segue por e-mail em até 

05 (cinco) dias úteis. 

VALIDADE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta proposta pública é válida até 31 de dezembro de 2014 ou por 

até 05 (cinco) dias após a sua substituição no site oficial. 

A licença de uso da API e demais artefatos que integram o pacote 

seguem por e-mail em até 48 horas após a confirmação do pagamento. 

DESEJA MAIS INFORMAÇÕES? 

Fique à vontade para esclarecer qualquer dúvida junto a nosso setor 

comercial. Uma versão de demonstração desta API encontra-se disponível 

no nosso site. 
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