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Veja como é simples a venda pelo Pag Centercob: 
 

1. Acesse o site: www.centercob.com.br ; clique em Pag Centercob 

2 

1 

http://www.centercob.com.br/
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2. Pronto! Agora, você colocará seu login e senha, obtidos no ato  
do fechamento do contrato. 
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3. Você está no Pag Centercob 

Aqui você irá visualizar o seu usuário 

Sua empresa poderá ter: 
 

Usuário Master: esse usuário terá acesso a maiores funcionalidades 
do sistema, e realizar vendas para todos os vendedores cadastrados. 
Usuário por vendedor:  esse usuário terá  acesso somente as suas 
vendas, podendo apenas cadastrar clientes e vendas para os 
mesmos. 
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4. Veja as funcionalidades do Menu 

Em cadastros, você poderá consultar e 
cadastrar vendedores, clientes e vendas 

Em relatórios poderá verificar as vendas realizadas, e parcelas pendentes. Toda 
venda realizada pelo Pag Centercob é automaticamente confirmada nas 
operadoras (Redecard/Cielo). Caso ocorra alguma intermitência que não 
permita a confirmação automática, aparecerá para o usuário master do 
sistema o relatório de parcelas pendentes, onde ele poderá confirmar 
manualmente a venda. 

Possibilidade de alteração da senha de acesso 
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5. Para fazer uma venda, basta clicar em NOVA VENDA: 
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6. Pronto! Você está na tela de venda, veja a seguir os passos para fazer uma venda: 
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6.1. Clicando dentro de clientes, abrirá a seguinte tela: 
Nela, você poderá cadastrar um cliente ou até buscar clientes já cadastrados,  

vamos  cadastrar um cliente: 

 5 
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6.2. Para cadastrar um cliente basta colocar o nome e o CPF/CNPJ e salvar. 

 5
.1
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6.3. O próximo passo é selecionar qual o vendedor para a venda (seus vendedores 
estarão previamente cadastrados no sistema, ou poderão ser cadastrados pelo site 

também): 
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 6 
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6.4. O próximo passo é selecionar qual o vendedor para a venda (seus vendedores 
estarão previamente cadastrados no sistema, ou poderão ser cadastrados pelo site 

também): 

 7 

 8
 

 7.1 
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6.5. Em seguida, escolha qual a bandeira do cartão a ser feita a venda, coloque os 
números que ficam na frente do cartão, o código de segurança (que fica no verso), a 

validade do cartão e o vencimento: 

Coloque o valor total da venda. 
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6.6. Após estes dados, deve ser escolhido se a forma de pagamento é a vista (parcela 
única), ou parcelada (várias parcelas). Vamos mostrar as duas formas, primeiro, 

como parcela única: 
9 

Seguro Vida com Sorte é um seguro de vida opcional para seu 
cliente, para maiores informações consulte nosso setor comercial. 

Preencha os dados do Cartão – Onde Titular do cartão deve 
ser preenchido conforme descrito no cartão de crédito 

Deve ser selecionada a opção Parcela única ou 
várias parcelas.  



14 

6.7. Veja agora a venda parcelada: 
É possível fazer a escolha de quantas vezes será o parcelamento, a quantidade de vezes 

depende da bandeira. Atualmente apenas a Amex é em 6x. As outras são em 12x. 

11 
Após Preencher todos os campos e valores, clicar 

em SALVAR 
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6.8. Quando a venda é efetivada, aparece a seguinte tela: 

Esta opção volta ao menu, 
onde podem ser 

adicionadas mais vendas 

Veja o comprovante 
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6.9. Veja o comprovante que aparece ao final da venda: 

XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

NOME EMPRESA 

ENDEREÇO EMPRESA 
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6.10. Caso haja algum erro com o cartão, sistema, dados ou processamento, o 
PagCentercob irá informar, o erro que a operadora retornou: 
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7. A seguir estão os códigos de resposta que respondem por 99,9% dos retornos 
gerados no processo de autorização. Outros códigos podem ser enviados, para estes 
casos deve-se assumir que eles não são passíveis de retentativa. 
 

ATENÇÃO: As descrições abaixo são exclusivas para uso interno do estabelecimento 
comercial e não devem, sob hipótese alguma, ser divulgadas para o portador do 
cartão, estes códigos são gerados pelas operadoras cartão (Cielo/Redecard), emissores 
das bandeiras e bancos emissores do cartão. 
 

Em caso de não aprovação da venda, informar ao portador do cartão que a mesma 
não foi autorizada e indicar para que entre em contato com o banco emissor. 

Código Mensagem 

05, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 
59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 
71, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 
84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 
94, 95, 97, 99 

Transação não autorizada – 
provável falta de saldo 
 

56, 76, 86, 06, 96, AA Refaça a transação 
Sua transação não pode ser 
concluída. 
Por favor, tente novamente. 



19 

Código Mensagem 

60, 12, 13 Transação/Valor Inválido – 
verifique se o parâmetro foi 
informado corretamente; ou 
Verifique valor mínimo de R$5,00 
para parcelamento 

91, 74 Instituição sem comunicação – 
sem resposta na operadora/banco 

81, 14 Banco não pertence à rede –  
Banco emissor do cartão não 
pertence a rede credenciada 

54, 58, 63, 65, 69, 72, 77, 96 Problemas com o cartão 
Por favor, verifique os 
dados/vencimento de seu cartão. 
Caso o erro persista, entre em 
contato com a central de 
atendimento de 
seu cartão. 
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Código Mensagem 

60, 12, 13, 82 Transação/Valor Inválido – 
verifique se o parâmetro foi 
informado corretamente; ou 
Verifique valor mínimo de R$5,00 
para parcelamento 

78 Cartão não foi desbloqueado pelo 
portador - Oriente o portador a 
desbloquea-lo junto ao emissor 
do cartão 

AC Cartão de débito tentando utilizar 
produto crédito 

N7 Código de segurança inválido – 
código de resposta enviado 
somente pela Bandeira Visa 

04, 07, 62, 63 Cartão com restrição  - Oriente o 
portador a contatar o emissor do 
cartão 
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Todas as vendas realizadas pelo Pag Centercob poderão ser acompanhadas pelo APP 
Centercob, nosso aplicativo que pode ser baixado no site www.centercob.com.br.  

 
 

Boas Vendas! 
 
 

Dúvidas entre em contato no nosso Departamento de Suporte 
(44) 3026-6531 

http://www.centercob.com.br/

