
Como configurar a chave de acesso da Ame: 

A Ame Digital é uma carteira digital que permite a 
transferência de valores entre usuários, incluindo 
estabelecimentos comerciais. Seu cliente escolhe pagar com 
ela e recebe um código para escanear usando o aplicativo para 
smartphones. 

 
Para configurar pagamentos com essa carteira digital, você 
primeiro precisa cadastrar a afiliação de gateway Ame Digital 
seguindo os passos abaixo: 

 
Como obter sua chave de acesso dentro da AME 

1. Acesse o portal minha conta através do endereço: 
https://minhaconta.amedigital.com/. 
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2. No app Ame Digital, acesse a área perfil:     

 

3. Escaneie o código QRCODE da página para logar e pronto ;) 

 



4. Para obter sua chave de acesso clique na aba Integração 

 
5. Após isso clique no botão gerar token 

 

6. Pronto sua chave de acesso a integração com a Magento 
está gerada. 

 

 
 

Copie abaixo seus códigos de 

integração com Magento  



Configurar Ame Digital em Magento 
 

1. Informar IP para liberação na Ame; 

2. No painel de controle da Magento selecione a opção: 

STORES 

3. Em seguida selecione: CONFIGURATION 
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4. Em Configuration, clique na aba AME e selecione AME 

CONFIGURATION. 

5. Após selecionar AME Configuration, três novas abas serão 

abertas. Selecione a aba GENERAL. 
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6. Em GENERAL você deverá inserir as seguintes informações: 

- ENVIRONMENT: Selecione a opção VALIDATION. 

- API USER e API PASSWORD: Insira o API fornecido pela 

AME. 

 

API User = Application Key 

API Password = Application Token 

 

 

7. Após preencher a aba general. Selecione a aba ADDRESS e 

insira as linhas do endereço cadastrado no Magento 

referente à RUA, NÚMERO e BAIRRO. 

 

8. Em DEBUG, você pode selecionar se deseja ou não habilitar 

o debug. 

- Em HABILITAR DEBUG LOG: Selecione YES para habilitar 

ou NO para caso não deseje habilitar o log; 

- Em ENVIAR EMAILS DE DEBUG: Você pode optar por 

receber o debug por e-mail, basta selecionar a opção YES; 
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- Em ENVIAR EMAILS DE DEBUG PARA: Insira o endereço de 

e-mail no qual deseja receber o debug, caso tenha 

selecionado YES na opção anterior. 

 

 

9. Ao preencher todas informações clique SAVE CONFIG, 

localizado no canto superior direito da tela. 
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