
 

  

Addon Código de Autenticação – PIN – v1.5 

O Código de Autenticação - PIN permite gerar automaticamente um código de 

autenticação na central do cliente ( página inicial ) e no admin WHMCS ( perfil do 

cliente, ticket ).  

 

Exemplo de uso, você pode solicitar esse código em um contato por chat/telefone 

para fins de validação/autenticação. 

Instalação 

 

 

Clique no menu (1) Configurações >> (2) Módulos Adicionais localize na lista o Addon “Pin 

Cliente” e clique no botão (3) Ativar.   

Retorne a lista e localize novamente o Addon “Pin Cliente” e clique no botão (4) Configurar, 

determine quais grupos (5) terão acesso ao Addon e clique em (6) Salvar Alterações. 

 

Pronto, o Addon foi instalado! 

http://edvan.com.br/


Funcionalidades 

 

Configurações Gerais 

1) Desativar o Addon temporariamente; 

 

2) O Debug só deve ser ativado quando solicitado pela Edvan.com.br, serve para sanar 

problemas na gravação das configurações. 

 

3) Tipo do PIN, você pode determinar até 6 tipos de PIN... sugestão Anual 

 

4) Tamanho do PIN (mínimo 5 - Máximo 15 ), sugestão é não ultrapassar 10. 

5) Você define o formato do PIN: 

Apenas Números                                ou Letras e Números 

6) Se essa opção estiver ativa você poderá pesquisar o PIN do cliente através da busca 

inteligente. Se encontrado será fornecido os dados do cliente e o acesso ao perfil. 

 



 

Configurações Painel Cliente 

 

7) Permite exibir o PIN no painel do cliente em 5 modelos existentes e 2 combinados. 

 Barra Lateral – Opção 1  

PIN será exibido em todas as páginas clientarea.php , abertura de tickets, 

lista de tickets visualização do ticket. 

 Barra Lateral – Opção 2  

PIN será exibido em todas as páginas clientarea.php 

 Menu Login/Perfil 

PIN será no menu Login/Perfil e irá aparecer em todas as páginas. 

 Menu Login/Perfil + Opção 1 

PIN será no menu Login/Perfil + Barra Lateral Opção 1 

 Menu Login/Perfil + Opção 2 

PIN será no menu Login/Perfil + Barra Lateral Opção 2 

 Página Principal 

PIN será exibido apenas na página inicial da área principal. 

 

 Página Principal (painel inferior) 

PIN será exibido apenas na página inicial, painéis conhecidos como sidebar. 

 

8) Nome do campo, você poderá informar ao seu cliente o nome que desejar. Exemplo PIN, 

Código PIN, Seu Código e etc... 

 

9) Você poderá informar no  templates (painel do cliente) a variável {$pincliente} e será 

exibido o PIN do cliente. 



 

Configurações Painel Admin 

 

10) Exibir PIN – Perfil do Cliente 

 

11) Exibir PIN - Tickets  

 

12) Envio PIN  

 

Você poderá enviar o PIN do cliente por email em 1 clique, para evitar envios acidentais será 

solicitado uma confirmação. Será possível editar o modelo de email. 

 

13) Se você está utilizando uma versão inferior ao WHMCS v7.2 será necessário fornecer o 

usuário responsável para autenticação da API. 

14) Nome do campo, você poderá informar para os administradores o nome que desejar. 

Exemplo PIN, Código PIN, Seu Código e etc... 

 



As opções 15 e 16 são customizações do painel cliente, na próxima atualização serão 

movidas para o local correto. 

15) Descrição detalhada do objetivo do PIN para seu cliente, ao passar o mouse sobre o PIN o 

cliente verá um descrição que você informou. 

 

 

16) Alterar Ícone  

É possível alterar o ícone a ser exibido utilizando o Font Awesome  

No campo de pesquisa informo o nome do ícone e será retornado os ícones relacionados. 

 

Copio apenas o nome do ícone e informo nas configurações. 

 

Resultado. 

 

17) Salvar Alterações  

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free

