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1. Inntrodução
Plataaforma de ennvios SmsB
Br oferece vários méétodos para enviar e receber meensagens
SMS
S. Este docuumento conntém as espeecificações para
p os seguuintes métodos:
- Envviar mensaggens usandoo HTTP POS
ST
- Recceber mensaagens usanddo HTTP PO
OST
- Recceber relatório de entreega HTTP POST
P
2. Ennviando Mensagens (SM
MS)
HTT
TP POST – Envio únicco
A UR
RL de destinno para a innstrução doss dados:
httpss://smsbr.com
m.br/enviossms.php
Indeppendente da
d liguagem
m de prograamação o uso
u desta url
u é váliddo, basta en
nviar as
seguiinte variáveeis como um
m POST:
Parââmetros Esp
pecificaçõees
chaveAP
PI
A
AUTENTIC
CAÇÃO

usuarioN
Nome
numeroT
Tel

MENSAG
GEM

mensTeexto
id_propio

Cliente chaave de acessso localizado no
topo da pággina do cliennte.
Cliente useername, logiin utilizado
para o sisteema SmsBr
Numero doo celular de destino,
formato intternacional
(5584990099900)
Mensagem de texto máximo 160
caracteres.
Idenficadorr da mensaggem
(Opcional)

Duraante este ennvio nossos servidores lhe retornaa o APIMsggID, que poode ser arm
mazenado
para posterior usso, exemploo completo de envio ussando PHP:
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<?php
function sendSMSBR
s
R($chaveAPII,$usuarioNoome,$numeeroTel,$men
nsTexto,$id__propio){
#--------------------[Envio doss dados]-------------------------------------$sesssao_curl = curl_init();
c
curll_setopt($seessao_curl, CURLOPT_
C
_URL, "http
ps://smsbr.coom.br/enviossms.php");
curll_setopt($seessao_curl, CURLOPT_
C
_RETURNT
TRANSFER
R, 1);
curll_setopt($seessao_curl, CURLOPT_
C
_POST, 1);
curll_setopt($seessao_curl,CU
URLOPT_P
POSTFIELD
DS,
"ch
haveAPI=".$cchaveAPI."&
&usuarioNoome=".$usuaarioNome."&
&numeroTeel=".$numerroTel."&meensText
o=".$m
mensTexto."&
&id_propio==".$id_prop
pio."");
$ressultado = cu
url_exec($sesssao_curl);
curll_close($sesssao_curl);
$au
ux_id = exploode(":",$resu
ultado);
if ($auxx_id[0]=="su
ucesso"){
return $au
ux_id[1];
}else{
retu
urn $resultad
do;
}
}
#-------------------[Receebendo dadoos via $_POSST]---------------------------$chaveAP
PI = "4824144404"; #Chaave API do Usuario
U
$usuarioN
Nome = "adeelmo"; #Nom
me de usuarrio Login
$numeroT
Tel = "55849987056005"; #Celular de
d destino Ex.
E (5584999998888)
$mensTexxto = "Menssagem de Teeste SMSBR"; #Mensageem
s
R($chaveAPII,$usuarioNome,$numeeroTel,$men
nsTexto,$id__propio);
$envio = sendSMSBR
echo $envvio;
?>
Os exemplos accima fazem o envio daas mensagen
ns no formaato alpha nuuméricos, o formato
n
do destinatário
d
o deve ser formato
f
intternacional (5584990099900), 55-P
Pais, 84do numero
DDD
D, 990099000-Celular dee destino.
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INTE
EGRAÇÃO
O VIA RUBY
Y ON RAIL
L – Envio único
Para enviar mennsagens via Ruby on Raails, deve-see utilizar doos seguintes trechos de código
em seu script, geeralmente em
e alguma ação
a
de seu controladorr:
uires necessaarios, geralm
mente adicion
nado no iniccio do arquiivo require
#requ
"uri"
requiire "net/http
p"
#receebendo os daados via posst
param
metros = {'ch
haveAPI' => params[:ch
have], 'usuariioNome' => params[:usu
uario], 'num
meroTel'
=> paarams[:tel], 'mensTexto' => params[:msg]}
#execcutando a accao de post dos
d paramettros no servidor de sms
x = Net::HTTP.p
N
post_form(U
URI.parse('h
https://smsbr.com.br/en
nviosms.php''), parametroos)
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HTT
TP POST – Utilizando sms
s com Delphi
Apliccação simplles , utilizanndo uma StrringList e o componentte idHttp daa paleta Indy
y:
proceedure TForm
m1.Button1Click(Sendeer: TObject));
var
D: TStringList;
T
begin
n
D := TStringListt.Create; tryy
D.Ad
dd('chaveAP
PI=' + Edit2..Text);
D.Ad
dd('usuarioN
Nome=' + Ed
dit1.Text);
D.Ad
dd('numeroT
Tel=' + Editt3.Text);
D.Ad
dd('mensTexxto=' + mem
mo1.Text);
D.Ad
dd('assinaturra=' + Edit3.Text);
try
Mem
mo2.Lines.Ad
dd (idHTTP
P1.Post('http
ps://smsbr.ccom.br/envioosms.php',D
D));
excep
pt
MesssageBox(0,'O
Ocorreu um erro durantte o envio. Tente
T
novam
mente','Erroo',MB_ICO
ONERROR);
end;
finallly
MesssageBox(0,'In
nformações enviadas com
sucessso!','Inform
mação',MB_IICONINFO
ORMATION
N);
end;
end;
wnload do exxemplo acim
ma:
Dow
http:///www.4shaared.com/raar/aKciuS8V
V/Simples_P
Post_SMSB
BR.html
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Legeenda dos staatus
001: Mensagem
m desconhecida
002: Mensagem
m na fila de entrega
e
003: Entregue ao Gateway
004: Recebida pelo
p celular
005: Erro na meensagem
006: Cancelada pelo usuárioo
007: Erro na enttrega da mennsagem
008: Recebida pelo
p gatewayy
009: Erro no enccaminhamennto
m expirou
010: Mensagem
011: Enfileiradaas para posteerior entregga
012: Numero invválido
013: Numero dee origem invválido
014: Rota não diisponível
*Apóós 24 horas as mensageens são movvidas do hisstórico para backup
3. Reetorno de Ennvio
u status innicial de enttrega.
Apóss o envio noossos serviddores irão lhhe retornar um
Códiigo status
STA
ATUS
ER
RROR_AUT
TENTICAC
CAO

DE
ESCRIÇÃO
O
Errro de autetiicação, chavee api ou logiin incorretos

ER
RROR_USE
ER_SUPENSSO
ER
RROR_SALD
DO
ER
RROR_DDII

Ussuário suspeenso, provaveel bloqueio p
por uso indeevido
Saaldo em contta insuficien
nte para o en
nvio das men
nsagens
DDI informad
do inválido

ER
RROR_LIM
MIT_CARAC
CTER

Liimite de caraacteres da mensagem sup
perior a 160

ER
RROR_MSG
GID_EM_U
USO

ID
D_PROPIO informado já foi utilizaado

ER
RROR_MSG
G_VAZIO

Caampo mensaagem não in
nformado

AL
LERTA_PHISHING

M
Mensagem
coontém palavvras que com
mumente sãão utilizadass
em
m mensagens mal intenccionadas, ussuário é bloq
queado paraa
avveriguação doo setor respoonsável.

5. Consultar saldo
A URL de destino para a instruução dos daados:
https://ssmsbr.com.bbr/saldo.phpp? chaveAP
PI= CHAVE
E_API&usuuarioNome=
=SEU_LOG
GIN

