
ShortCodes

[amw-datafim idproduto=x]

Descrição

Imprime a data de término do acesso ao produto "X" para o aluno em questão. Caso não tenha prazo 
de termino irá apresentar Vitalício.

Parametros

IDPRODUTO: ID do produto no PLUGIN Area de Membros WP. Para obter esse número basta ir na 
tela de configurações do plugin na aba Produtos e clicar em Alterar para o produto desejado. Pegue o

número na URL do seu navegador após o parametro " id_produto_alt".

[amw-libera dias=xx]conteúdo[/amw]

Descrição

Exibe o conteúdo em questão somente após XX dias após o cadastro do aluno na plataforma.

Parametros

DIAS: Quantidade de dias em número inteiro positivo.



[amw-formcad id=x]

Descrição

Exibe um formulário de cadastro para que o aluno possa cadastrar-se sozinho na plataforma. Ideal 
para Conteúdos Gratuitos.

Parametros

ID: ID do produto no Plugin para indicar em qual produto o novo aluno terá acesso (pegue conforme 
instruções no shortcode AMW-DATAFIM).

[amw-liberados]

Descrição

Lista (com tag <UL>) todos os Posts e Páginas que o Aluno em questão tem acesso. 

[amw-alterasenha]

Descrição

Exibe um formulário somente com o campo senha para que o aluno que estiver logado na plataforma 
possa mudar sua senha.

[amw-logsegs url=”xxx” segundos=nn]

Descrição

Verifica a cada NN segundos se na página em questão o aluno logado foi desconectado de sua 
sessão por haver outro computador logado com os mesmos dados de acesso desse aluno.

Parametros

URL: URL que será direcionado o aluno que for identificado que não está mais logado, por outro 
computador ter logado na plataforma com seus dados de acesso.

SEGUNDOS: Intervalo de verificação em segundos. (Esse recurso consome processamento e deve 
ser usado com cautela).



[amw-certificado idproduto=pp curso=”mmm” instituicao=”mmm” 
carga=hh logo=”url” porcentagem=nn posicao=xx formato=n]

Descrição

Exibe um link para o aluno poder baixar seu certificado preenchido em PDF somente se assistiu mais 
de NN% das aulas do produto PP.

Parametros

IDPRODUTO: ID do produto no Plugin para indicar qual produto deve ser verificado a quantidade de 
aulas assistidas. (pegue conforme instruções no shortcode AMW-DATAFIM).

CURSO: Nome do Curso a ser preenchido no certificado.

INSTITUICAO: Nome da Instituição a ser preenchida no certificado.

CARGA: Quantidade de horas do curso a ser colocada como carga horária no certificado.

LOGO: URL da logo a ser incluida no rodapé do certificado

PORCENTAGEM: Porcentagem mínima de aulas assistidas do Produto identificado no parametro 
IDPRODUTO.

POSICAO: Posição Horizontal do Logo dentro do certificado (para ajuste fino) o valor padrão é 125.

FORMATO: Indica se será gerado um PDF (alguns servidores não suportam) ou gerado em HTML 
para imprimir pelo próprio navegador. Caso 0 é gerado PDF, caso 1 é feito por HTML. (o valor padrão 
é 0).



[amw-liberaproduto idprod=pp xx1=”valor1sim|*|valor1nao” 
xx2=”valor2sim|*|valor2nao”]CONTEÚDO[/amw-liberaproduto]

Descrição

Personaliza um conteúdo/código html/css conforme a permissão do usuário ao produto.

Ou seja, se o aluno tiver acesso a um determinado produto o conteúdo pode estar de um jeito, senão 
de outro.

Parametros

IDPROD: ID do produto no Plugin para indicar qual produto deve ser verificado a quantidade de aulas 
assistidas. (pegue conforme instruções no shortcode AMW-DATAFIM).

XX1, XX2, ...: Você pode criar quantos parametros quiser, eles serão o identificador do que deverá ser
de um forma se o aluno tiver acesso e de outra senão. Veja o exemplo abaixo para entender a 
funcionalidade.

CONTEÚDO: Coloque o componente, tabela, link que você quer que seja dinamico conforme o 
acesso do aluno. Utilize os parametros criados (XX1, XX2, …) entre # para que ele substitua os valores
conforme a situação.

Exemplo

[amw-liberaproduto idprod=1 linkdevenda=”www.acessaocursoagora.com.br|*|www.compreocursoagora.com.br” 
cor=”green|*|yellow” mensagem=”acessar o modulo|*|comprar o curso”]

<a href=”#linkdevenda#” style=”color:#cor#”>#mensagem#</a>

[/amw-liberaproduto]

O resultado será:

SE O ALUNO TIVER ACESSO

<a href=”www.acessaocursoagora.com.br” style=”color:green”>acessar o modulo</a>

SE O ALUNO NÃO TIVER ACESSO

<a href=”www.compreocursoagora.com.br” style=”color:yellow”>comprar o curso</a>

http://www.acessaocursoagora.com.br/
http://www.compreocursoagora.com.br/
http://www.acessaocursoagora.com.br/
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