Manual de Utilização do
Sistema de Envio de SMS

contato@xamativo.com

Índice
Login.............................................................................................................................................................................. 3
Tela Inicial...................................................................................................................................................................... 4
Envio instantâneo de mensagens SMS.......................................................................................................................... 5
Agendamento de envio de SMS.....................................................................................................................................7
Grupos ...........................................................................................................................................................................9
Adicionar grupos............................................................................................................................................................ 9
Gerenciamento de grupos ...........................................................................................................................................10
Contatos ......................................................................................................................................................................11
Importação de contatos ............................................................................................................................................. 12
Gerenciamento de contatos ....................................................................................................................................... 14
Envio instantâneo de mensagens – Multimídia...........................................................................................................15
Restaurar Contatos.......................................................................................................................................................16
Blacklist.........................................................................................................................................................................17
Gerenciamento de contatos na Blacklist .................................................................................................................... 19
Mensagens Pré-Definidas ........................................................................................................................................... 20
Gerenciamento de mensagens pré-definidas ............................................................................................................. 21
Relatório ..................................................................................................................................................................... 22

2

Login
Esta é a tela de LOGIN do sistema (Fig. 1). Insira seu usuário ou email cadastrado e sua senha. Em seguida clique em
CONECTAR para ter acesso às funcionalidades.
Fig. 1
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Tela Inicial
Esta é a tela inicial do sistema (Fig. 2), que contém informações gerais de sua conta como saldo, data do último acesso
ao sistema e também informações exibidas em gráficos sobre as três últimas requisições realizadas. O menu superior
contém notificações de respostas de SMSs enviados, saldo de SMS e multimídia disponível e notificações de interação
do sistema.
Fig. 2
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Envio instantâneo de mensagens SMS
Ao clicar no botão enviar, no canto superior esquerdo, o sistema exibirá a tela abaixo (Fig 3), que permite enviar
requisições de envios imediatas.
Para efetuar um envio instantâneo preencha:
* Os números de destino separados pelo caractere “;” (ponto e vírgula) e digitados com DDD (sem o 0) + o número do
telefone.
* O conteúdo da mensagem que deve ser enviada (preferencialmente sem caracteres especiais)
* Para receber notificações no seu celular de que o envio foi iniciado e finalizado, selecione a opção ENVIAR ALERTA
PARA e preencha o número do seu celular. Essa notificação consome créditos do seu plano.
* Clique no botão ENVIAR
Esta é a maneira mais simples de efetuar um envio, porém é indicada para requisições que contém poucos números de
destinatário. Caso necessite efetuar um envio para vários números de telefone, não insira os números diretamente no
campo destinatário. É recomendado que seja criado um grupo com os números de telefone (veja como fazer na Página
9). Após criar os grupos de contatos, clique na opção grupos na página de envio e selecione o grupo que deverá receber
as mensagens enviadas.
Para enviar mensagens personalizadas, utilize os botões Parâmetro 1, Parâmetro 2 e Parâmetro 3. Para que isso ocorra,
os parâmetros devem ser previamente preenchidos dentro do Grupo de contatos. Veja um exemplo de como funcionará
a inserção de campos personalizados:
Boa tarde Xamativo! Este é um exemplo de mensagem personalizada.
Onde Xamativo é o campo personalizado Parâmetro 1, a mensagem no sistema ficaria da seguinte maneira:
Boa tarde *param1*! Este é um exemplo de mensagem personalizada.

NOTAS:
* No momento de compor a mensagem, evite inserir caracteres acentuados/especiais para evitar o transtorno no recebimento das
mensagens com conteúdo comprometido ou até mesmo ilegível.
* Cada crédito obtido corresponde a uma mensagem de 160 caracteres. Isso significa que para cada 160 caracteres será cobrado um
crédito por mensagem.
* O limite de caracteres por solicitação de envio é de 2048
* Uma única requisição de envio pode ser feita para um ou mais grupos de contatos, porém se mais de um grupo contiver o mesmo
número de telefone, o destinatário irá receber o número de mensagens referente ao número de vezes que está cadastrado nos
grupos enviados.
* Para compor uma mensagem personalizada, todos os contatos que estão nos grupos enviados devem possuir o parâmetro de
personalização, caso contrário o conteúdo da mensagem enviada não irá exibir qualquer campo personalizado.
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Fig. 3
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Agendamento de envio
Para ter acesso à função de agendamento de envio, clique no botão “Agendar”, no canto superior esquerdo e o sistema
exibirá a tela abaixo, que permite agendar requisições de envio. (Fig. 4)
Para efetuar um agendamento de envio, proceda da mesma forma que para enviar mensagens imediatamente.
Em Agendamento, clique no ícone que possui um calendário, selecione a data em que a requisição de envio deverá ser
disparada do sistema (Fig. 5) Após selecionar a data, ainda no calendário, clique no ícone representado por um relógio
na parte inferior do calendário e selecione a hora que a requisição de envio deverá ser enviada pelo sistema. Na
sequência clique no botão AGENDAR
A opção Dividir, quando ativada (Fig. 6), possibilita configurar o número de mensagens que será enviada por
determinado tempo.
Por exemplo, se um grupo possui 50 contatos e a funcionalidade Dividir estiver configurada da seguinte maneira:
- Dividir em (quantidade): 25
- A cada (minutos): 1
O sistema irá enviar vinte e cinco mensagens a cada minuto, ou seja, irá levar 2 minutos para concluir a requisição de
envio.
Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Grupos
Adicionar grupos
Para adicionar grupos no sistema e facilitar a tarefa de gerenciamento dos contatos, clique no menu CONTATOS, no
menu lateral esquerdo. O sistema irá exibir a tela conforme (Fig. 7)
Na sequência clique no botão Novo Grupo para inserir as definições do grupo a ser criado. Após abrir a tela de
cadastramento, preencha os parâmetros conforme descrito pelo sistema e clique no botão SALVAR.
Será exibida opção para inserção dos contatos individualmente (GERENCIAR CONTATO) ou para múltiplos contatos
(IMPORTAR CONTATOS). (Fig. 8)
Fig. 7
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Fig. 8

Gerenciamento de grupos
Para ter acesso as opções de gerenciamento do grupo, clique no ícone ▼ ao lado direito do botão Adicionar Contatos
conforme (Fig. 9)
Fig. 9
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Contatos
O sistema intuitivamente exibe a tela de inserção de contatos após a criação de um grupo com êxito.
Para ter acesso à funcionalidade, clique na opção CONTATOS do menu e na sequência clique no botão ADICIONAR
CONTATOS do grupo que deseja adicionar o contato.
O painel atualmente possui duas maneiras de cadastrar contatos no sistema individualmente (Fig. 10) e através de
importação de um arquivo. (Fig. 11)
* Inserção de contatos individualmente é indicada para pequenas quantidades de cadastro ou alterações cadastrais de
contatos já existentes no sistema.
Para cadastrar um novo contato, preencha o campo de telefone (obrigatório) e cada parâmetro de personalização
(facultativo) caso seja necessário efetuar requisições de envio com mensagens personalizadas. Para concluir o
procedimento apenas clique no botão salvar.
Para alterar ou adicionar parâmetros de personalização de contatos que já foram inseridos no sistema anteriormente,
repita o mesmo procedimento de inserção, porém com a alteração do parâmetro desejado e clicando em SALVAR para
concluir o procedimento.
Fig. 10
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Importação de contatos
A importação de contatos é indicada tanto para pequenas quanto para grandes quantidades de cadastramento e
alterações cadastrais de contatos já existentes no sistema.
Para importar um arquivo com contatos, é necessário seguir um padrão para que o sistema entenda as informações que
serão carregadas:
* Os formatos de arquivos suportados são .csv e .txt
* Os números podem ser separados por vírgula ”,” ou ponto e vírgula ”;”.
* Ordem das informações no arquivo de importação: DDD+Número, Parâmetro 1, Parâmetro 2, Parâmetro 3
Os parâmetros Parâmetro 1, Parâmetro 2 e Parâmetro 3 são os campos que podem ser utilizados caso seja feito envio
com mensagem personalizada, ou seja, o preenchimento do campo é facultativo. Não é necessário a utilização dos três
campos, o campo que não for utilizado deverá ficar em branco.
Você também pode efetuar o download nos links abaixo de modelos padrão de arquivo, para substituir o conteúdo
padrão pelo seu conteúdo:
http://site.xamativo.com/sms/arquitotxtsempersonalizacao.txt
http://site.xamativo.com/sms/arquivotxtcompersonalizacao.txt
http://site.xamativo.com/sms/arquivocsvsempersonalizacao.csv
http://site.xamativo.com/sms/arquivocsvcompersonalizacao.csv
Para importar um arquivo, clique no botão ABRIR, selecione o arquivo que deverá ser importado no sistema e clique no
botão IMPORTAR (Fig. 11)
Sempre fique atento com a mensagem de retorno do sistema. Caso o seu grupo seja importado instantaneamente será
exibida uma mensagem com o resumo de importação (Fig. 12), caso contrário será exibida uma notificação de interação
do sistema.
Para alterar ou adicionar parâmetros de personalização de contatos que já foram inseridos no sistema anteriormente,
repita o mesmo procedimento de importação, porém com a alteração do parâmetro desejado no arquivo. Selecione a
opção ATUALIZAR NÚMEROS EXISTENTES e em seguida clique no botão IMPORTAR para concluir o procedimento.
O sistema irá atualizar os contatos cadastrados e exibirá uma mensagem com resumo da importação.
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Fig. 11

Fig. 12
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Gerenciamento de contatos
Para apagar contatos ou incluí-los na Blacklist, é possível selecionar vários contatos ao mesmo tempo e depois
selecionar na opção desejada. (Fig. 13)
NOTAS:
Os contatos adicionados na blacklist não receberão nenhum tipo de mensagens enviadas através do sistema.

Fig. 13
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Envio instantâneo de mensagens – Multimídia
Ao clicar no botão envio multimídia, o sistema exibirá a tela abaixo (Fig. 14), que permite enviar requisições com
imagem, vídeo, áudio e texto.
Para efetuar um envio instantâneo de multimídia insira os números de destino separados pelo caracter“;” (ponto e
vírgula) e o conteúdo da mensagem optando por uma das formas disponíveis de mídia. Na sequência clique no botão
ENVIAR.
Esta é a maneira mais simples de efetuar um envio, porém é indicada para requisições que contém poucos números de
destinatário.
Caso necessite efetuar um envio para vários números de telefone, sugerimos a criação de grupo de contatos.
O agendamento de envio multimídia funciona de forma análoga ao envio agendado de mensagem de texto (Página 7)
Fig. 14
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Restaurar Contatos
Esse procedimento deve ser realizado em grupos que já possuem mais de um mês que não são utilizados pelo usuário,
pois o sistema automaticamente torna estes grupos inativos no painel visando garantir agilidade e eficácia do sistema.
Para realizar o procedimento de restauração marque o grupo no qual queira restaurar e depois clique no botão
RESTAURAR. (Fig. 15)
Fig. 15
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Blacklist
A Blacklist (lista negra) é uma funcionalidade individual de cada usuário do sistema, que permite que contatos parem de
receber mensagens sem ser removidos dos grupos de envio.
Para acessar a funcionalidade, clique no botão Blacklist, no canto lateral esquerdo. É possível adicionar diretamente
números selecionados dos grupos de envio no gerenciamento de contatos, relatório de requisições de envios efetuadas,
cadastrar individualmente e também importar uma lista seguindo o padrão de disposição dos telefones que serão
importados e formatos de arquivo suportados pelo sistema.
Importação de contatos na Blacklist:
Formato de arquivos suportados: .csv e .txt
Os números podem ser separados por vírgula ”,”, ponto e vírgula ”;” e “quebra de linha” (Tecla Enter).
Você também pode efetuar o download nos links abaixo de um modelo padrão do arquivo blacklist que deve pode ser
carregado,substituindo o conteúdo padrão dos arquivos pelo seu conteúdo:
http://site.xamativo.com/sms/BlacklistVirgula.txt
http://site.xamativo.com/sms/BlacklistPontoVirgula.txt
http://site.xamativo.com/sms/BlacklistQuebraLinha.txt
http://site.xamativo.com/sms/BlacklistVirgula.csv
http://site.xamativo.com/sms/BlacklistPontoVirgula.csv
http://site.xamativo.com/sms/BlacklistQuebraLinha.csv
Para importar o arquivo, clique no botão ABRIR, selecione o arquivo que deverá ser importado e clique no botão
IMPORTAR (Fig. 16).
No termino da importação, o sistema irá exibir uma mensagem com o resumo do processo que foi realizado (Fig. 17)
Fig. 16
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Fig. 17
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Gerenciamento de contatos na Blacklist
É possível excluir ou editar um ou mais contatos na Blacklist. Basta clicar no campo na frente da linha desejada, com a
seleção ativa é possível apagar os contatos selecionados do sistema. Os contatos retirados da Blacklist voltarão a
receber mensagens enviadas através do sistema normalmente.
Fig. 18
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Mensagens Pré-Definidas
A funcionalidade de mensagens pré-definidas permite armazenar e utilizar posteriormente no sistema mensagens que
serão sempre utilizadas. Você pode criar a mensagem pré-definida inclusive com campos personalizados, tornando o
envio muito mais prático e rápido.
Para acessar a funcionalidade, no menu superior, clique em CONFIGURAÇÕES e em seguida MENSAGENS PRÉDEFINIDAS. Para cadastrar uma mensagem, clique no botão NOVA MENSAGEM (Fig. 20) e na tela seguinte (Fig. 21),
insira os dados conforme solicitados pelo sistema.
Para utilizar parâmetros para personalizar a mensagem, utilize conforme descrito na Página 5
Fig. 20

Fig. 21
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Gerenciamento de mensagens pré-definidas
É possível excluir ou editar o conteúdo de uma mensagem pré-definida cadastrada no sistema, para acessar a opção de
exclusão clique no ícone ▼ ao lado direito do Editar (Fig. 22)
Fig. 22
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Relatório
A partir do relatório de requisições do seu painel, é possível visualizar e exportar todas as informações a respeito dos
envios realizados no período consultado.
Na opção DETALHADO DE REQUISIÇÕES é possível visualizar todas as informações a respeito dos envios realizados no
periodo desejado: data de requisição, origem do envio, situação do envio, usuário que realizou a solicitação e a última
atualização.
Para consultar o relatório CONSOLIDADO DE REQUISIÇÕES de sua conta, clique na opção Relatórios situada no menu
superior (Fig. 23) e na sequência clique na opção Detalhado de Requisições. O sistema irá exibir a tela conforme (Fig.
24): preencha os campos Início e Término com o período que deseja visualizar o relatório e selecione as opções que
deseja consultar, clicando em BUSCAR.
Envio imediato: Solicitações sem prévio agendamento.
Agendamento: Mensagens programadas para serem enviadas.
SMPP: Método de envio via gateway.
O sistema fornece a opção reenviar as mensagens que obtiveram erros como falta de saldo e mensagens expiradas. Para
isso basta clicar no botão Detalhes e selecionar a opção REENVIAR COM ERROS.
NOTA: Os relatórios disponíveis no painel são com data inferior a 45 dias e são buscados por semanas. Caso seja maior que 45 dias
entre em contato com o suporte para solicitar com a data máxima de 1 ano.

Status do sistema :
Aceitas: Mensagem em processo de envio no sistema.
Entregues: Mensagem com processo de envio finalizado.
Rejeitadas: Mensagem fora das regras de validação numérica.
Expiradas: Mensagem excedeu o número máximo de tentativa de entrega.
Não Entregues: Mensagem não enviada por falta de saldo.
Respostas: Resposta enviada pelo destinatário.
Fig. 23

Fig. 24
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