
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]

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.
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