Plataforma– Manual da API
Manual do Módulo API
Enviando SMS pela API
Para enviar sms através de API basta utilizar seu usuário nos campos de login e senha
conforme o cadastrado em nosso site.

http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=LOGIN&pwd=SENHA
&msg=Feliz%20Natal&numbers=3199999999
Substitua os campos:
No campo <login sistema>, informe o login que você criou no usuário API
No campo <senha login>, informe a senha do usuário API
No campo <msg>, informe a mensagem que deseja enviar
No campo <numero>, informe o telefone de destino com ddd.
Ex: 3199999999, não é permitido colocar o código do pais, ex: 553199999999
Caso você deseje enviar para mais de 1 destinatário, basta colocar cada número separado por
virgula.
Ex: http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=<login
sistema>&pwd=<senha login>&msg=<msg>&numbers=3194136747,3192450023
Após a chamada da URL, o sistema irá retornar o ID da campanha gerado. Com esse ID você
consegue saber o status da campanha em um todo.

Envio via api com chamada call-back
O call-back é utilizado para obter respostas e retornos de atualização das campanhas.
Para chamada API com CALL-BACK utilize
http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=&pwd=&msg=&numbers=319413
6747&url_callback=<URL>
No campo <URL>, informe a url de retorno que deverá ser implantada por você conforme o
exemplo call-back do site em asp.net e PHP.
Os parâmetros para call-back são:

Parâmetros contidos no data_callback
codigo_campanha;celular;resposta;data_resposta;status;interno_key
[0] codigo_campanha = Código da campanha retornado pela função sendsms (Tipo de dados
Inteiro)

[1] celular = Número do celular de retonro (Tipo de dados String)
[2] resposta = Mensagem SMS retornada (Tipo de Dados String)
[3] data_resposta = Data de recebimento da mensagem (Tipo de Dados String - Formato: yyyyMM-dd HH:mm:ss)
[4] status = Status da entrega (Tipo de Dados String)
[5] interno_key = Código de referência passado pela função sendsms (Tipo de Dados String)
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Agendamento de campanha
Caso você precise enviar a campanha com agendamento de data e hora, use os comandos
&jobdate e &jobtime
Exemplo:
Enviando sms as 16 horas do dia 24/12/2013
http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=<login api>&pwd=<senha
api>&msg=Feliz%20Natal&numbers=3194136747&jobdate=24/12/2013&jobtime=16:00

Obtendo a campanha
http:// 54.173.24.177/painel/api.ashx?action=getstatus&lgn=<login Api>&pwd=<senha
Api>&id=<ID Campanha>
Obs.: Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

Saldo do usuário
http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=getbalance&lgn=<login Api>&pwd=<senha
Api>
Obs.: Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

Prender a campanha
http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=holdsms&lgn=<login Api>&pwd=<senha
Api>&id=<ID Campanha>

Liberar a campanha
http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=releasesms&lgn=<login Api>&pwd=<senha
Api>&id=<ID Campanha>

Caso você precise enviar sms utilizando integração por WebService, acesse:
http://54.173.24.177/painel/ServiceSms.asmx

