Integração da API do BrandMeister

O Pi-Star v3.4.11 tem integração básica com a API do BrandMeister, permitindo informações sobre o seu
repetidor/hotspot e permitindo através do painel de controlo do pi-star (Dashboard) administrar o mesmo,
permitindo adicionar grupos estáticos ou desligar grupos em curso..
Passo 1 - Obtenha a sua chave API do BrandMeiste: Logue-se no BrandMeister:
https://brandmeister.network/
Clique no seu indicativo no topo direito

Clique em "Profile Settings".
Na página que lhe aparece clique em "API Keys"

Agora na página API Keys, clique em "Add" para adição de uma nova chave.

Vai ser necessário dar um nome a esta chave, por exemplo "Pi-Star"

Vai então o sistema gerar a sua chave. ATENÇÃO deve copiar de imediato a sua chave porque a
mesma não mais será apresentada. Para a cópia pode fazê-lo pressionando o botão “Copy”, o mesmo
envia para o clipboard a informação podendo de seguida ser guardada num documento Notepad ou
Wordpad, pode também, selecionando o texto e com o botão direito do rato escolher “Copiar” para de
seguida o “colar” no Notepad ou Wordpad, a escolha é sua. Guarde esta chave, a partilha dela com
alguém permitirá que outro aceda aos seus dados.

Com o processo de cópia e de guarda da chave vamos agora ver como a adicionar ao pi-star.

Passo 2 - Adicionar a sua chave API ao PI-Star
Entre na página do pi-star, vai necessitar de uma página que ainda não está disponível o link mas que
pode ser acedida copiando o link abaixo (em breve será disponibilizado):
http://pi-star/admin/expert/edit_bmapikey.php
Aqui iremos “colar” a nossa chave criada no Selfcare no passo 1.
Introduza a chave (copy/paste) no campo abaixo e pressione “Apply”.

Concluído o processo, da próxima vez que aceder à página como “Admin” irá encontrar certos campos
que lhe permitem a gestão do seu hotspot/repeater sem ter que recorrer ao Dashboard do BrandMeister

