TUTORIAL
Integra la teva aplicació amb la nostra API
LABSMOBILE

1

Crea un compte d'usuari
Accedeix al formulari d'alta
del compte.

2

Entra al teu compte WebSMS
Rebràs un correu electrònic de benvinguda que conté la contrasenya inicial. Accedeix al teu
compte introduint el teu usuari (email de registre) i la contrasenya en
https://www.labsmobile.com/ca/login.

3

Configura les contrasenyes
En l'apartat El meu compte - Contrasenyes
nerar contrasenyes API per incrementar la seguretat i garantir la privacitat de les dades.

4

Tria una versió API
Segons el teu entorn i experiència pots triar una versió de l'API (JSON, GET, POST, WebService,
SMTP, etc.) i descarregar el manual.

5

Consulta la documentació addicional
A més a pots consultar els exemples de codi, mòduls i plugins i les recomanacions. Si tens
qualsevol dubte o pregunta accedeix a Centre de Suport del teu compte.

6

Enviaments simulats
Les primeres trucades de l'API es poden realitzar de forma simulada (variable test = 1). Aquests
missatges no consumeixen crèdits però es poden consultar a l'apartat MONITORITZACIÓ.

7

Sol·licita el pack de benvinguda
Per obtenir els crèdits de prova s'han d'informar els Dades de facturació
tant introduir totes les dades i de forma correcta perquè el nostre equip accepti la teva compte.

8

Realitza la teva primera compra
Per seguir enviant missatges accedeix a l'apartat Comprar - Comprar crèdits
amb targeta de crèdit o transferència.

9

Configura les recàrregues automàtiques
Si no vols quedar-te sense crèdits i despreocupar de les recàrregues pots configurar les
Recàrregues automàtiques amb un límit de saldo i quants crèdits vols recarregar.

10

Resultats i estat dels enviaments
Pots consultar i exportar les dades dels missatges enviats i el seu estat (enviat, processat, lliurat o
error) en l'apartat Monitorització i Estadístiques.
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