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// Parâmetro personalizado (xtra)

IMPORTANTE: Os parâmetros precisam vir seguidos de um número, iniciando por ‘xtra1’, ‘xtra2’...
Os parâmetros precisam vir em ordem numérica crescente, ou seja, ‘xtra1’, ‘xtra2’, ‘xtra3’ e assim 
sucessivamente.

A plataforma Afilio permite que informações adicionais sejam 
registradas em um parâmetro que pode ser adicionado aos links 
encurtados.

Para a inclusão de informações adicionais, o parâmetro "xtra" deve ser 
adicionado no final dos links encurtados extraídos da plataforma.

Assim, quaisquer vendas ou cadastros gerados a partir deste link 
exibirão o conteúdo do parâmetro xtra na chamada do postback.

Exemplo:
Para adicionar as informações ao link encurtado:

https://s.afilio.com.br//?id=60ba64b9fd0b390001892300

Fazemos a adição de um novo parâmetro &xtra no final, contendo a 
informação adicional que queremos ver registrada na chamada do 
postback, o que resultará na URL abaixo:

https://s.afilio.com.br//?id=60ba64b9fd0b390001892300&xtra1
=informacao_adicional1

03

performance



// Múltiplos parâmetros personalizados (xtra)

Também é possível adicionar mais de um parâmetro xtra no link para 
divulgação.

Exemplo:
Utilizando o mesmo link encurtado do exemplo anterior, podemos 
adicionar mais de um parâmetro xtra.

https://s.afilio.com.br//?id=60ba64b9fd0b390001892300&xtra1=
informacao_adicional_1&xtra2=informacao_adicional_2&xtra3
=informacao_adicional_3
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// Postback com parâmetros personalizados (xtra)

O postback com parâmetros personalizados permite acompanhar em 
tempo real cada conversão (venda ou cadastro). A Afilio oferece as 
seguintes informações:

• Token do afiliado (seu token de afiliado)

• ID do afiliado (seu ID de afiliado)

• Nome do afiliado (seu nome)

• ID do canal de divulgação (o ID do seu canal)

• Nome do canal de divulgação (o nome do seu canal)

• ID do advertiser

• Nome do advertiser

• ID da campanha

• Nome da campanha

• ID do criativo

• ID tracker (antigo order_id)

• Valor da conversão

• Valor da comissão do afiliado

• Currency ISO 4217
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/ Como configurar meu postback?

Logado na plataforma Afilio V3

(http://dashboard.afilio.com.br/), vá no menu lateral e clique na sessão 

‘Postback’ (http://dashboard.afilio.com.br/affiliate/postback).

Você deverá selecionar o canal de divulgação (que deseja configurar o 
postback) em seguida, o campo ao lado ‘Selecione a campanha’ listará 
todas as campanhas onde o canal selecionado está aprovado. Selecione 
a campanha desejada (você pode selecionar mais de uma campanha).
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/ Como configurar meu postback?

Após selecionar o canal e a campanha, insira a URL para que a Afilio 
possa chamar quando ocorrer uma conversão vinda desse canal, na 
campanha selecionada.

Em seguida, selecione as informações que deseja receber. Lembrando 
que a Afilio fornece as seguintes informações:

• Token do afiliado (seu token de afiliado)

• ID do afiliado (seu ID de afiliado)

• Nome do afiliado (seu nome)

• ID do canal de divulgação (o ID do seu canal)

• Nome do canal de divulgação (o nome do seu canal)

• ID do advertiser

• Nome do advertiser

• ID da campanha

• Nome da campanha

• ID do criativo

• ID tracker (antigo order_id)

• Valor da conversão

• Valor da comissão do afiliado

• Currency ISO 4217
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/ Como configurar meu postback?

Ao clicar no botão ‘Adicione um parâmetro’ abrirá um modal, para que 
você possa configurar quais parâmetros deseja receber as informações 
e qual o nome que a informação é chamada do seu lado.

Dessa forma:
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/ Como configurar meu postback?

Selecione os parâmetros que quiser ter as informações da conversão.

Para receber as informações que são geradas do seu lado, nós temos os 
parâmetros personalizados. Basta você indicar quantos parâmetros são 
e indicar como são chamados do seu lado.

* Lembrando que essas informações iremos passar de acordo com as informações 
que iremos receber pelo link encurtado (link de divulgação).

Você precisa dar nome aos parâmetros: xtra1, xtra2, xtra3...

Exemplo:
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A plataforma irá montar a URL final com as informações configuradas, 
para chamarmos no momento da conversão.

Exemplo de URL final para chamarmos:

Não esqueça de clicar no botão ‘Salvar parâmetros’ para que a 
configuração do postback seja salva.

/ Como configurar meu postback?

https://suaurl.com.br?meu_canal={nome_do_canal_de_divulga 
_o}&nome_campanha={nome_da_campanha}&id_criativo={i_d_do_c
riativo}&id_conversao={i_d_tracker_antigo_order_id_}&valor_conversa
o={valor_da_convers_o}&valor_comissao={valor_da_comiss_o_do_a
filiado}&informacao_adicional_1=xtra1&informacao_adicional_2=xtra2&inf
ormacao_adicional_3=xtra3&
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Se você tiver dúvidas sobre
a plataforma entre em contato

com o nosso time!

www.afilio.com.br/contato


