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INTRODUÇÃO PARA ABRIR
UMA CONTA NO WE CAN CHARGE

Olá, antes de tudo, muitos parabéns por fazer
parte do grupo de pessoas que está a investir
na mobilidade elétrica, E muito obrigado por
fazê-lo com a We Can Charge.
Se abriu esta página é porque, muito
provavelmente, comprou um carregador e quer
registar na plataforma We Can Charge para
começar a rentabilizá-lo.
Vamos agora apresentar o processo de registar
o seu carregador na nossa plataforma e assim
começar a gerar rendar com o seu
equipamento.

INTRODUÇÃO PARA ABRIR
UMA CONTA NO WE CAN CHARGE

O processo consiste em 3 passos simples:
Crie uma conta para receber os
pagamentos (Conta Stripe, em:
www.stripe.com)
Crie uma conta no We Can Charge
(diretamente no nosso site em:
www.shop.wecancharge.com)
Adicione um Carregador à sua conta
We Can Charge

CONFIGURE A SUA
CONTA PARA
RECEBER
PAGAMENTOS

Para disponibilizarmos total segurança
aos seus pagamentos, e para garantir
que o dinheiro que recebe fica seguro
durante a transação, utilizamos o
serviço externo de uma empresa
altamente especializada e experiente na
área de transações económicas.
Assim, fica garantido o envio e
recebimento do dinheiro. Além disso o
Stripe garante que os seus clientes
conseguem fazer o pagamento com
qualquer tipo de cartão (e de qualquer
parte da europa). A criação da conta
Stripe é gratuita.

Para criar a sua conta Stripe, basta adicionar o seu
e-mail e comprovar a sua identidade. Depois disso,
deve-se definir uma conta onde o dinheiro irá ser
depositado.
Dados necessários para criar uma conta stripe:
E-mail
Nome
Morada
IBAN
Certidão permanente ou CC

Pode criar a sua conta Stripe aqui:
www.dashboard.stripe.com/register

Caso precise, pode acompanhar um tutorial neste
link:
www.youtube.com/watch?v=2NBHAUqeU4s&t=931s

CRIE UMA CONTA
WE CAN CHARGE

Este passo é ainda mais simples.

Deverá entrar no nosso site
(www.shop.wecancharge.com)
Carregar em LogIn e clicar em "Criar nova
conta" (no canto inferior direito da página
de login).
Feito isso, irá abrir automaticamente uma
nova página onde deve-se por os dados
para criação da nova conta. Neste
momento também pedimos a "Chave
Publicável do Stripe" e a "Chave Privada
Do Stripe", para que os pagamentos sejam
direcionados para a sua conta Stripe.

Poderá verificar a "Chave Publicável" e a "Chave
Privada" na sua conta Stripe.
No separador "Desenvolvedores", da sua conta
Stripe, pode encontrar as informações de "Chave
publicável" e "chave privada" (ver imagem abaixo)
Estão são as informações que serão inseridas para
criar a sua conta We Can Charge e começar a
faturar.

ADICIONE UM
CARREGADOR

Já com a conta criada, vamos
adicionar o seu carregador e
começar a rentabiliza-lo.

Basta adicionar um carregador (ou
tantos quanto desejar!)
No Dashboard, precisamente no
canto superior esquerdo, há um
separador "Meus Postos". Ao clicar
no menu "Meus Postos" verá um
botão "Adicionar posto".
Para adicionar um posto, é
necessário colocar algumas
informações referentes ao posto tais
como localização, tipo de posto,
velocidade de carregamento e
preço.

É lhe pedido então o token do posto. O token do
posto é o conjunto único de números e letras que
identificam o posto.
Esse token lhe é dado na compra do
posto/carregador.

Parabéns!
Esta configurado o seu posto
We Can Charge!

Qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos

