
 
 
 

 
  
  

Ref.: Circular (Dezembro/2018) – Bandeira Wizeo no CardSE 

  
Prezado Senhores(as), 
  
  
Está disponível no módulo CardSE a Bandeira Wizeo, da SODEXO. A conexão será direta com a Bandeira Wizeo e com 

a SODEXO.  

  

O CardSE é um módulo do SiTef que possibilita transacionar com diversas bandeiras através de uma única conexão. A 

bandeira Wizeo contempla as transações de Compra Combustível e Serviços e seus respectivos estornos 

  

Para atualização do ambiente será necessária a observação de requisitos mínimos para as interfaces de Frente de 

Caixa (CliSiTef ou Client Modular), bem como a instalação ou atualização do módulo CardSE no Servidor SiTef. 

  

Estão contidas abaixo, informações importantes para a realização deste processo: 

  

 Versões Mínimas de Interfaces 

  

Nome Versão mínima para o SiTef 5 Versão mínima para o SiTef 6 

Client Modular 5.0.2.86 6.1.2.38P 

CliSiTef 5.0.114.20 6.1.114.14.r2 

  

As interfaces dos PDV’s somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas 

acima. 

  

Link para download das versões atualizadas: 

  

Versões para serem utilizadas com o SiTef 5 

CliSiTef – Win 32 bits https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/clisitefwin32.zip 

CliSiTef Linux https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/linuxclisitef.zip 

Client Modular https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/clientsitef.zip 

  



Versões para serem utilizadas com o SiTef 6 

CliSiTef – Win 32 bits https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clisitefwin32.zip 

CliSiTef Linux https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/linuxclisitef.zip 

Client Modular https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/clientsitef.zip 

  

 Versões mínimas módulo CardSE no Servidor SiTef 

  

Componentes do módulo para instalação no SiTef 5 

Nome Descrição Versão Mínima 

DrvCom.exe Driver de Comunicação 5.0.1.30 

Gerpdv.exe Gerenciador de PDV’s 5.0.3.41 

SitCardSE.exe Módulo CardSE 5.0.8.5 

  

Componentes do módulo para instalação no SiTef 6 

Nome Descrição Versão Mínima 

DrvCom-p.exe Driver de Comunicação 6.1.1.30 

Gerpdv-p.exe Gerenciador de PDV’s 6.1.3.41 

SitCardSE-p.exe Módulo CardSE 6.1.8.5 

  

 Configuração no módulo CardSE 

  

Entrar em Iniciar > Programas > SiTef Menu Principal > Configurador Geral SiTef. 

 

  



Empresa:   Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como 

monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa. 

  

Identificação Lojista: 

SiTef Produção: Informar o CNPJ/CPF. 

Esse CNPJ/CPF dever estar cadastrado no Autorizador. 

  

Após o duplo cliquei no nome do Autorizador apresentará a seguinte tela: 

 

Informar o Código de estabelecimento informado pelo autorizador.

  

Abaixo, segue o link para download do módulo CardSE: 

Módulo CardSE 

SiTef 5 https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/cardse.zip  

SiTef 6 https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/cardse.zip  

  

  

 Estabelecimentos que utilizam o módulo PayNet 

Verificamos que um dos BINs do cartão da Wizeo pode ser roteado também pelo módulo Paynet, e para que 

possamos manter a conexão direta com a proprietária da Bandeira Wizeo, da SODEXO, o módulo Paynet deve 

ser bloqueado através da configuração do arquivo CadastroIssuer.ini:: 

  

O arquivo CadastroIssuer.ini deve possuir o seguinte formato: 

  

[ISSUERS_293] 

Desabilita=CodProd1,CodProd2,...,CodProdn; 

  

Onde CodProd1 é o Código Bin enviado na tabela do autorizador. Para verificar qual código Bin incluir no 

arquivo para desabilitar o produto, basta verificar no Visualizador de Tabelas do Paynet (menu Range). 

  



 
  

Após a inserção do dado, o módulo precisa ser reiniciado. 
  

O arquivo pode ficar tanto em \Config\empresas\<codEmpresa> ou \Config. No primeiro caso, a 

configuração vai valer para aquela empresa específica. No segundo, para o ambiente SiTef inteiro. 

  

A configuração de bloqueio somente funciona a partir da versão x.x.0.20 do módulo PayNet. Abaixo, segue o 

link para download do módulo atualizado: 

Módulo CardSE 

SiTef 5 https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/paynet.zip  

SiTef 6 https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/vrs6/paynet.zip  

 


