
 
 
 
 

 
 
 
EXTENSÃO MAGENTO 

Versão 1.0 
 
 
 
 
 

www.360nrs.com 1 

 

http://www.360nrs.com/


ÚLTIMOS CAMBIOS 
 
Versão 1.0 11/12/2019 Criação do documento 
 
 
 
 

www.360nrs.com 2 

 

http://www.360nrs.com/


ÍNDICE 
 
 
 
INSTALAÇÃO 4 

CONFIGURAÇÃO 6 

CONTA 7 
MINHA CONTA 7 
MEU PERFIL FISCAL 8 
ADICIONAR SALDO 8 
MINHAS FATURAS 11 

CONTATOS 12 
GERIR GRUPOS 12 
SINCRONIZAR CONTATOS 14 

CAMPANHAS 17 
ENVIAR SMS CAMPANHA 17 
OUTRAS CAMPANHAS 22 
MINHAS CAMPANHAS 24 
ESTATÍSTICAS 25 

EVENTOS 27 
EVENTOS DO ADMINISTRADOR 27 
EVENTOS DO CLIENTE 30 

OUTROS 33 
GERIR URLS 34 
MEUS CERTIFICADOS 34 
PREÇOS SMS 34 

 
 

 
 

  

www.360nrs.com 3 

 

https://docs.google.com/document/d/14EGHPmD--PBqgZypzw2n6OoSu9lqIw7dMlo5CdRG-Oc/edit#heading=h.blde6lf5mevq
https://docs.google.com/document/d/14EGHPmD--PBqgZypzw2n6OoSu9lqIw7dMlo5CdRG-Oc/edit#heading=h.s31k9obd16i3
https://docs.google.com/document/d/14EGHPmD--PBqgZypzw2n6OoSu9lqIw7dMlo5CdRG-Oc/edit#heading=h.piibvtzb8sti
https://docs.google.com/document/d/14EGHPmD--PBqgZypzw2n6OoSu9lqIw7dMlo5CdRG-Oc/edit#heading=h.blde6lf5mevq
http://www.360nrs.com/


INSTALAÇÃO 
 
Para instalar o extensão 360NRS, acesse o menu Encontre parceiros e extensões. 
 

 
Ilustração - Menu encontre parceiros e extensões 

 

 
Clicamos em Visite o mercado Magento na parte inferior da página. 
 

 

Ilustração - Marketplace 
 

Na barra de pesquisa, escreva "360nrs" e pressione "Enter". 
 

 
Ilustração - Marketplace 

 

 

Ilustração - Resultados de pesquisa 

www.360nrs.com 4 

 

http://www.360nrs.com/


 
Em seguida, ele nos envia para uma tela com todas as informações de extensão e um botão para 
adicionar ao carrinho. 

 

 

Ilustração -  Añadir a la cesta 

 

 

Ilustração -  Pasar por la caja 
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CONFIGURAÇÃO 

CONFIGURAR EXTENSÃO 
 
Após a instalação, ele aparecerá na extensão no menu. Clicamos em "Configurar extensão" para              
vinculá-lo à nossa conta 360NRS. 

 
Ilustração - Menu configurar  

 
Na tela de configuração da conta do 360NRS você será perguntado pelo usuário e pela               
contrasenha da API. 
 

 
Ilustração - Ecrã inicial configuração - conta 360NRS 

 

Campo Descrição Obrigatório 
Api Key Api key plataforma 360 NRS  Sim 
Remetente padrão O texto do remetente, consistirá em 15 números ou         

11 caracteres alfanuméricos 
Não 

Telefone móvel do   
administrador 
 
 

Telefone para o qual serão enviados os sms dos         
eventos de administração configurados. 

Não 

Tabela - Campos Configuração 
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CONTA 

Para verificar o saldo, adicionar saldo ou visualizar faturas, acesse o menu Conta. 

 
Ilustração - Menu conta 

MINHA CONTA 
 
Na seção Minha conta, você pode revisar os seguintes dados do usuário 360NRS, o nome de 
usuário, o saldo, se você tiver o perfil fiscal validado, o email e o país. 
 

 
Ilustração - Minha conta 
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MEU PERFIL FISCAL 
 
Para poder adicionar saldo na conta, é necessário preencher as informações do perfil fiscal. 

 
Ilustração - Adicionar perfil fiscal 

 

ADICIONAR SALDO 
 
Para enviar SMS com a extensão 360nrs, você precisa ter um saldo em sua conta y ter registado 
o seu perfil fiscal.  

 
Após a validação do seu perfil, ao acessar o menu Adicionar saldo, a seguinte página será                
exibida: 
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Ilustração - Adicionar saldo 

 
 
Ao clicar em continuar, irá surgir o ecrã de confirmação que apresenta o valor total com IVA e com                   
a taxa. 

 

 
Ilustração - Confirmar recarregamento de saldo 
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Ao clicar em confirmar, irá avançar para o ecrã de pagamento. 
 

 
Ilustração - Pagamento 

 
Ao inserir informações de pagamento, se tudo correr bem, uma mensagem de pagamento             
bem-sucedida será exibida, onde você poderá visualizar e baixar a fatura: 
 

 
Ilustração - Pagamento bem-sucedido 

MINHAS FATURAS 
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Na seção Minhas faturas, você pode ver uma lista de todas as faturas, visualizar e fazer o 
download em PDF. 

Ilustração - Lista de faturas 
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CONTATOS 
 
 
A extensão 360NRS permite enviar SMS para um grupo de contatos definido com critérios. 
 
Também permite sincronizar seus contatos do Magento com o 360NRS, para que você possa              
fazer outros tipos de campanhas para seus contatos do Magento na plataforma 360NRS. 
 

 
Ilustração - Menu contatos 

GERENCIAR GRUPOS 
 
Para enviar mensagens SMS da extensão Magento, é necessário ter um grupo para o qual enviar. 
 
No menu Gerenciar grupos, você pode criar um novo grupo: 
 

 
Ilustração - Gerenciar grupo 

 

Clicar em Criar novo grupo define os critérios do grupo. 
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Ilustração - Criar novo grupo 

 
Uma ou mais condições podem ser adicionadas. O número de correspondências encontradas            
aparecerá no número de clientes. 
 
Cada um dos campos é explicado abaixo: 
 

Campo Descrição Obrigatório 
Nome Nombre del grupo Sim 
Adicionar condições 
 

Os seguintes critérios podem ser especificados: 
● Sexo: masculino ou feminino. 
● Idade: menor que, igual ou maior que uma        

figura. 
● País: igual ao país de um seletor. 
● Província / Estado: Igual à província / estado        

de um seletor. 
● Idioma: igual ao idioma de um seletor. 
● Inscrito na newsletter: Sim ou Não. 
● Número de pedidos: Menor que, igual ou       

maior que um número. 
● Total gasto: menor que, igual ou maior que um         

valor. 
● Metade da quantia por pedido: menor que,       

igual ou maior que um valor. 
● Dias desde a última ordem: número de dias        

menor que, igual ou maior que um número. 
● Dias desde a última visita: número de dias        

menor que, igual ou maior que um valor. 
● Data do registro: entre duas datas. 
● Encomendas: 

○ Entre datas 
○ Entre montantes 
○ De um país 
○ De um estado 

Sim 
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○ De uma categoria 
○ De um produto 
○ De uma categoria 

● Produto: Igual ao produto de um seletor. 
● Categoria: Igual à categoria de um seletor. 

Condições 
 

Condições aplicadas Sim 

Tabela - Campos de configuração de grupo 

 

Uma vez configurada, uma lista será exibida com os grupos nos quais pode ser editada e                
excluída. 

 
Ilustração - Grupos 

 

Na segunda etapa do assistente de envio de SMS, um dos grupos deve ser selecionado. 

 
 
SINCRONIZAR CONTATOS 
 
A partir da extensão Magento, é possível sincronizar contatos e usá-los em campanhas 360NRS              
(fora do Magento). 
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Ilustração - Configurar sincronização 

 

Os campos de email, telefone e país são obrigatórios por 360NRS para sincronização, no entanto,               
é possível adicionar campos opcionais, como nome, sobrenome, data de criação, etc. e eles              
também sincronizarão com 360NRS. 

 

Ilustração - Configurar sincronização (campos opcionais) 

 

Depois que o botão Salvar for pressionado, uma página será exibida com o botão Sincronizar 
agora: 

 

Ilustração - Sincronize agora 
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Pressionar o botão Sincronizar agora iniciará o processo de sincronização. Esse processo será             
realizado em segundo plano, o que significa que você pode alterar a página enquanto ela estiver                
sendo executada dentro do grupo MAGENTO. 

 
Ilustração - Sincronizando 

 

 
Ilustración - Sincronização completa 

 
Você pode sincronizar novamente ou alterar as configurações de sincronização a qualquer            
momento. 
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CAMPANHAS 

Para enviar SMS, enviar outros tipos de campanhas, visualizar campanhas enviadas ou visualizar             

estatísticas, você deve acessar o menu Campanhas. 

 

 
Ilustração - Menu campanhas 

ENVIAR SMS 
 
Nesse assistente, é possível enviar um SMS para um grupo de contatos. 
 
 
Etapa 1: Nome da campanha 
 
Na etapa 1, você insere o nome da campanha. 
 

 
Ilustração - Enviar SMS: Nome da campanha 
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Etapa 2: Seleção de grupo 
 
Na etapa 2, o grupo de contatos no qual a remessa será selecionada é selecionado. 
 
 

 
Ilustração - Enviar SMS: Seleção de grupo 
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Etapa 3: Configurações da mensagem 
 
Na etapa 3, o remetente é inserido, a codificação é selecionada e a mensagem SMS é inserida. 

 
Ilustração - Enviar SMS: Configurações da mensagem 

 
Cada campo é explicado abaixo: 
 

Campo Descrição Obrigatório 
Remetente Texto do remetente, será composto por 15 números ou         

11 caracteres alfanuméricos. 
Sim 

Codificação Os valores possíveis são gsm e utf-16. O valor "gsm"          
para envios normais com codificação GSM7 e 160        
caracteres por mensagem e "utf-16 para UCS2 (UTF16)        
e 70 caracteres por mensagem. 

Sim 

Mensagem Texto da mensagem. Nesse campo, você pode       
adicionar variáveis personalizadas, URLs criadas     
acima, para obter mais informações, consulte o menu        
Gerenciamento de URL; finalmente, você pode      
adicionar emojis, os últimos disponíveis para      
codificação UTF-16. 

Sim 

Tabela - Campos configurações da mensagem  
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Paso 4: Opções avançadas 
 
Na etapa 4, a data de agendamento da remessa (opcional) é selecionada, a data de vencimento                
da remessa (opcional) é selecionada ou é indicado se o SMS será certificado (opcional). 
 

 
Ilustração - Enviar SMS: Opções avançadas 

 
Cada campo é explicado abaixo: 
 

Campo Descrição Obrigatório 
Data de  
Programação 

Data em que a remessa será feita. Você deve         
especificar um fuso horário. 

Não 

Data de expiração Data em que a remessa expirará. Você deve especificar         
um fuso horário. Qualquer SMS que tentar chegar        
depois dessa data será rejeitado. 

Não 

Certificado SMS Indica se o SMS é certificado ou não. A certificação de           
um SMS tem um custo adicional. Se o SMS for          
certificado, é possível fazer o download dos certificados        
na seção Meus certificados. 

Não 

Tabela - Campos opções avançadas 
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Sumário 
 
No final de tudo, você pode ver um resumo dos dados de remessa. Se tudo estiver correto,                 
pressionando o botão Confirmar, a remessa será feita. Se algum dado não estiver correto quando               
você pressionar Cancelar, poderá alterar qualquer uma das etapas. 

 
Ilustração - Enviar SMS: Sumário 

 
Ao confirmar, a mensagem será enviada e mostrada na lista de campanhas, onde você pode               
verificar seu status e acessar suas estatísticas. 
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OUTRAS CAMPANHAS 
 
Além das campanhas de SMS do Magento, é possível realizar outras campanhas da plataforma 
360NRS: 
 

● Campanhas básicas 
 

○ Campanhas por SMS 
○ Campanhas de mailing 
○ Campanhas da landing page (SMS com um link que abre como landing) 
○ Campanhas da Text2Speech (ligação que reproduz uma mensagem de voz) 
○ Campanhas Push App (notificação que aparece em um aplicativo) 
○ Campanhas da Web push (notificação que aparece em uma Web) 

 
● Campanhas de mailing Teste A / B 
● Campanhas automáticas 
● Campanhas Trigger 

 
 
Para poder criar esse tipo de campanha, é necessário sincronizar os contatos primeiro. 
 
Campanha básica: envio normal de SMS, email, Landing page, Text2speech, Push App ou Push              
Web para um grupo de contatos. 
 
Campanhas de correio Teste A / B: envie um e-mail ou outro, dependendo de alguns               
parâmetros, compare os resultados das estatísticas e veja qual versão funcionou melhor. 
 
Campanhas automáticas: envie automaticamente quando uma ação ocorrer, por exemplo,          
quando for o aniversário de um cliente. 
 
Campanhas Trigger: envie um resultado e envie outro. Por exemplo, envie um Text2Speech; se              
você não atender o telefone, envie um email; se você não abrir o email dentro de duas horas, você                   
receberá um SMS. 
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Ilustração - Outras campanhas 

 
 
Ao clicar no botão Criar campanha agora para qualquer tipo de campanha, será redirecionado              
para a plataforma 360NRS conectada diretamente para executar esse tipo de campanha a partir              
da plataforma 360NRS.  
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MINHAS CAMPANHAS 
 
Lista de campanhas por SMS realizadas. É possível visualizar as estatísticas completas            
pressionando o botão Estatísticas. 
 

 
Ilustração - Minhas campanhas 
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ESTATÍSTICAS 
 

Na extensão 360NRS, é possível visualizar as estatísticas completas de cada uma das             
campanhas. 

As estatísticas podem ser exibidas por canal e as estatísticas por campanha. 

Estatísticas por canal: estatísticas de todas as campanhas de SMS entre duas datas             
específicas.  

Essas estatísticas mostram: 

● Gráficos de todas as campanhas entre as datas indicando enviadas, entregues, não            
entregues, pendentes, baixas e custos. 

● Lista de todas as remessas indicando enviadas, entregues, não entregues, pendentes,           
baixas e de custo. 

● Gráficos da taxa de entrega e taxa de baixas. 

 

 

 

 

Ilustração - Estatísticas por canal 
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Estatísticas por campanha: mostra as informações de uma campanha específica.  

Essas estatísticas mostram: 

● Custo da campanha 
● Gráficos da campanha indicando enviado, entregue, não entregue, pendente, baixo e           

custo. 
● Lista de remessas dessa campanha indicando enviadas, entregues, não entregues,          

pendentes, baixas e custos. 
● Gráficos da taxa de entrega e taxa de baixas. 

 

 

 

 

 

Ilustração - Estatísticas por campanha 
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EVENTOS 
 
Os eventos são envios de SMS, dependendo das transações que ocorrem na loja. 
 
Para configurar cada um deles, vá ao menu 360NRS e clique em “Eventos admin” ou “Eventos                
clientes”. 

 

 
Ilustração - Menu eventos 

No extensão 360NRS-SMS pode configurar dois tipos de eventos (Administrador e Cliente). 
 

EVENTOS ADMINISTRADOR 
 

Estes eventos são os envios de SMS que serão enviados ao administrador da loja quando ocorrer                
uma transação. 

  
Para criar eventos de administrador, deve ter um telefone configurado (Ver Configuração), caso             
contrário não será possível criar nenhum evento. 

 
Ilustração - Eventos Administrador - Telefone não configurado 
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Se o telefone do administrador for adicionado na documentação, ele permitirá que você gerencie 
os eventos. 
 

 
 

 
Ilustração - Eventos Administrador 

 
Pressionar Criar novo evento de administrador exibirá a página de configuração. 

 
Ilustração - Criar Evento Administrador 
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Nesta tela pode inserir ou modificar os seguintes dados: 
 
Campo Descrição  Obrigatório 
Ativo Status do evento Sim 
Evento Tipo de Evento, existem 8 eventos configuráveis para o         

Administrador, que são: 
● Pedido concluído: evento que envia SMS ao       

administrador quando um cliente realiza a compra de um         
artigo na loja. 

● Pedido cancelado: evento que envia SMS ao       
administrador quando um cliente cancela a ordem de        
compra. 

● Pedido enviado: evento que envia SMS ao       
administrador quando o envio dos artigos ao cliente já foi          
realizado. 

● Pagamento aprovado: evento que envia SMS ao       
administrador quando um cliente realiza o pagamento da        
sua compra. 

● Carrinho de compras abandonado: evento que envia       
um SMS ao administrador quando um cliente deixa        
pendente a finalização da compra. Esse envio é        
realizado depois do tempo atribuído na configuração do        
extensão. Caso não estabelecer um valor, o valor padrão         
é de 6 horas.  

Sim 

Codificação  Os possíveis valores são "gsm" e "utf-16". O valor "gsm" para           
envios normais com codificação GSM7 e 160 caracteres por         
mensagem, e o valor "utf-16 para codificação UCS2 (UTF16) e          
70 caracteres por mensagem..  

Sim 

Mensagem Texto da mensagem. Neste campo você pode adicionar        
Variáveis Personalizadas de acordo com o evento que você vai          
configurar; estas variáveis são substituídas pelos valores       
correspondentes (para mais informações veja Tabela de Campos        
Customizados). 
Também pode adicionar emoticons (disponíveis para codificação       
UTF-16). 

Sim 

Carrinho 
abandonado 
(em horas) 

Tempo em que o carrinho é considerado abandonado. Se uma          
quantia não for definida, 6 horas será a hora padrão. Este campo            
aplica-se somente ao evento Abandoned Shopping Cart 
 

Não 

Tabela - Campos evento admin 

Campos personalizados, URLs personalizados e emojis podem ser adicionados à mensagem. 
 
Depois de guardar, aparecerá a lista de eventos configurados, que se podem atualizar e eliminar.  
 

 
Ilustração  - Lista eventos administrador 
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EVENTOS CLIENTE 
 
 
Estes eventos são aqueles que são enviados ao cliente quando faz uma transação na loja. 

 
Ilustração - Eventos Cliente 

 
Pressionar Criar novo evento de cliente exibirá a página de configuração. 
 
Aparece a tela de configuração do evento. 
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Ilustração - Criar evento Cliente 

 
Nesta tela pode inserir ou modificar os seguintes dados: 
 

Campo Descrição Obrigatório 
Ativo Status do evento Sim 
Evento Tipo de Evento, existem 9 eventos configuráveis para o cliente,          

que são:  
● Pedido concluído: evento que envia SMS ao cliente        

quando realiza a compra de um artigo na loja. 
● Pedido cancelado: evento que envia SMS ao cliente        

quando cancela uma ordem de compra. 
● Pedido enviado: evento que envia SMS ao cliente        

quando o envio dos artigos da compra foi realizado . 
● Pagamento aceite: evento que envia SMS ao cliente        

quando realiza o pagamento da sua compra. 
● Cesto de compras: evento que envia um SMS ao         

cliente quando deixa pendente a finalização da       
compra. Esse envio é feito depois do tempo atribuído         
na configuração do extensão. Caso não estabelecer       
um valor, por predefinição assume-se um tempo de 6         
horas. 

Sim 
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● Felicitação de aniversário: evento que envia um SMS        
pelo aniversário do cliente. 

Codificação  Os possíveis valores são gsm e utf-16. O valor "gsm" para           
envios normais com codificação GSM7 e 160 carateres por         
mensagem e o valor "utf-16 para codificação UCS2 (UTF16) e          
70 carateres por mensagem.  

Sim 

Mensagem Texto da mensagem. Neste campo você pode adicionar        
Variáveis Personalizadas de acordo com o evento que você vai          
configurar; estas variáveis são substituídas pelos valores       
correspondentes (para mais informações veja Tabela de       
Campos Customizados). 
Também pode adicionar URLs criados anteriormente. Para       
obter mais informações, ver o menu Gestão de URLs. Por          
último, pode adicionar emojis, sendo que estes estão        
disponíveis para a codificação UTF – 16 

Sim 

Carrinho 
abandonado 
(em horas) 

Tempo em que o carrinho é considerado abandonado. Caso         
não estabelecer um valor, 6 horas será o valor padrão. 
Este campo é aplicável apenas ao evento Abandoned        
Shopping Cart 

Não 

Tabela - Campos evento cliente 

 
Campos personalizados, URLs personalizados e emojis podem ser adicionados à mensagem. 

 
Depois de guardar, aparecerá a lista de eventos configurados, que se podem atualizar e eliminar.  

 

 
Ilustração - Lista eventos cliente 
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OUTROS 
 
Para gerenciar os URLs, certificados e preços de SMS, você deve acessar o menu Outros. 
 

 
Ilustração - Menu outros 

GERIR URLs 
 
Nesta seção, você pode gerenciar URLs personalizados que serão reduzidos para serem            
adicionados ao SMS. 
 

 
Ilustração - Gerir URLs 

 
Quando você pressiona o botão Criar novo URL, o seguinte formulário será exibido: 
 

 
Ilustração - Criar novo URL 
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Cada um dos campos é explicado abaixo: 
 

Campo Descrição Obrigatório 
Nome Nombre de la URL para identificarla Sim 
URL URL completa Sim 
Título da  
pré-visualizaç
ão 

Para dispositivos Android nativos, é possível adicionar       
um título para aparecer como um título de visualização 

Não 

Descrição da  
pré-visualizaç
ão 

Para dispositivos Android nativos, é possível adicionar       
uma descrição para aparecer como uma descrição de        
visualização 

Não 

Imagem de  
visualização 
do URL 

Para dispositivos Android nativos, é possível adicionar       
uma imagem para aparecer como imagem de       
visualização 

Não 

Tabela - Campos URLs 

 

MEUS CERTIFICADOS 
 
Quando a caixa "SMS certificado" estiver marcada em uma campanha de SMS, um certificado              
PDF será criado cada vez que o SMS atingir um contato. 
 
Esta seção lista os certificados e pode ser baixada em PDF. 
 

 
 

Ilustração - Mis certificados 

PREÇOS SMS 
Nesta seção, você pode ver a lista de preços de SMS por país. 
 

 
 

Ilustração - Preços SMS 
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