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SOBRE 
O hook ("gancho de ação") Alerta Admin foi desenvolvido com intuito de notificar
o(s) administrador(es) via email através de uma mensagem personalizada para
cada acesso (login) bem sucedido.
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
-

Mensagem personalizada (Email Template) para o(s) administrador(es);
Possível desabilitar o alerta para 1 ou N administrador;
O Administrador poderá receber as notificações de login;
No Log do WHMCS é gravado a data/hora, IP do acesso do administrador;

REQUISITOS 
- WHMCS (qualquer versão/charset);
INSTALAÇÃO 
Após efetuar o pedido/pagamento http://alertaadmin.edvan.com.br/ você receberá
automaticamente o e-mail com as instruções de instalação/configuração.
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A instalação consiste em 3 passos:
1) Envio do arquivo alertaadmin.php e da pasta /includes/ para raiz do WHMCS.

2) Insiro a licença no configuration.php

3) Acesso http://seuwhmcs.com/alertalogin.php
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CONFIGURAÇÃO INICIAL 
Após instalação do Alerta Admin será criado 1 email template.
Visite http://seuwhmcs.com/admin/configemailtemplates.php ou
Setup >> Email Templates

O email template ( Alerta - Login Administrador ) é responsável por notificar o
administrador a cada login.

Você poderá alterar o texto do e-mail template de acordo com sua necessidade.
Não altere as variáveis, exemplo {$ip_admin}, {$data_login} e etc..

3

CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS: 
Será possível desabilitar a notificação para um determinado administrador/usuário.
Abra o arquivo configuration.php
E insira $desabilita_alerta_admin="XXX";
Aonde XXX deve corresponder ao nome do usuário (username).
No link http://seuwhmcs.com/admin/configadmins.php ou
Setup >> Staff Management >> Administrator Users

Você encontra os usuários administrativos.

Caso deseje desabilitar o alerta para mais de 1 administrador basta utilizar a
vírgula entre os usuário conforme exemplo abaixo:

Pronto, os usuários listados na variável $desabilita_alerta_admin não receberão
notificação quando efetuar login.
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PERGUNTAS/RESPOSTAS 
P= Quando ocorre a autenticação/validação da licença?
R= Ocorre a cada 15 dias, e caso o servidor de autenticação esteja fora do ar sua
licença não deixará de funcionar. Sua licença continuará válida durante 5 dias
até que consiga validar/autenticar.
P= Desejo alterar a URL do WHMCS será necessário alterar minha licença?
R= Sim, visite o link http://reset.edvan.com.br/ e confira como resetar sua licença.
P= Posso utilizar o módulo em 2 WHMCS distintos?
R= Não, entre em contato com http://suporte.edvan.com.br/ e te daremos um
desconto especial.
P= Gostaria de desativar/excluir o hook.
R= Exclua o arquivo alertaadmin.php da pasta /seu_whmcs/includes/hooks/
e da raiz do WHMCS.
E se preferir vá nos e-mails template e apague o “Alerta – Login Administrador”

P= Possui outras dúvidas?
R= Visite http://suporte.edvan.com.br/ e acione nosso suporte.

5

