
 
IMPORTANTE : Se você já instalou um arquivo ADS.TXT com outros actores publicitários 
que The Moneytizer, é essential de guardar este arquivo na raiz do seu site. O sistema 
desenvolvido pela The Moneytizer MANTÉM todas as linhas ads.txt dos seus outros 
parceiros. 

Como beneficiar do arquivo ads.txt do The 

Moneytizer com atualização automática ? 

A fim de vender sempre os espaços publicitários do seu site ao melhor preço, é essencial de 
integrar o arquivo ads.txt fornecido por The Moneytizer na raiz do seu site. Veja aqui um 
processo detalhado. 

 

 

A. Conecta-se no seu espaço pessoal The Moneytizer usando o seguinte 
link: https://pt.themoneytizer.com/manager 

 
B. Clique no site onde você deseja integrar o arquivo ads.txt. 

 

Em seguida, vá até o final da página do site para baixar o arquivo ads_tm.php necessario 
para a integração. 

 
 

C. Para integrar o arquivo na raiz do seu site, você precisa de ter os “códigos ftp” do seu 
servidor. Dependendo do anfitrão que você escolheu, eles podem estar localizados em 
lugares diferentes no site do anfitrião. Exemplo na interface OVH : 

 
Vá para a aba "Hospedagem" no lado esquerdo e clique no seu site. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na parte superio da janela, clique em “FTP-SSH” e recupera as informações seguintes : FTP 
Servidor / Login / Senha 

 
D. Para comunicar com o seu servidor, você precisa usar um software cliente ftp. Um dos 
mais conhecidos no mercado é Filezilla. Você pode baixá-lo gratuitamente para PC ou MAC a 
partir do site oficial https://filezilla.fr/ 

 

E. Uma vez a instalação concluída, inicie o software. É apresentado de uma forma muito 
simples : à esquerda encontra-se o conteúdo do seu computador e à direita o conteúdo do 
seu servidor (os arquivos do seu site) uma vez a conexão estabelecida. 

 

F. Para se conectar ao seu site, clique sobre “Arquivo” depois “Gestadores de sites”. Na 
parte inferior da janela, clique em “Novo site” e nomeie o seu site como desejar. Preencha 
as seguintes caixas usando as informações recolhidas no seu anfitrião. 

 
No menu pendente “Tipo autenticação”, seleccione “Normal” 

 
Anfitrião : corresponde ao IP do servidor ( Servidor FTP ). Na OVH, é assim ; ftp.cluster...” 

 

Login : correspondente ao seu login de hospedagem 
Senha : a sua senha de hospedagem 

 
Uma vez tudo isso tenha sido concluído, clique em “Login”. Os arquivos do seu site 
aparecem na caixa direita do software Filezilla. Na janela da direita, clique em ”www” ( ou 
equivalente para um outro anfitrião ) para aceder a raiz do seu site. Se utilizar o WordPress 
no seu site, deverá ver a pasta “wp-content” (imagem em baixo). 

 

G. Na janela esquerda ( do seu computador ), clique com o botão direito do mouse no 
arquivo ads.txt que você baixou e clique em “Enviar”. O arquivo é transferido directamente 
para a raiz do seu site. 

 
ATENÇÃO : o arquivo NÃO PODE ser colocado na pasta “wp content” mas tem de ser 
colocado ao MESMO NÍVEL da estrutura em árvore do seu site. 

https://filezilla.fr/
ftp://ftp.cluster/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Depois abra o arquivo .htaccess já presente no seu servidor (coluna da direita no Filezilla). 
 

I. Copie e cole as 2 linhas seguintes no início do seu arquivo .htaccess: 
RewriteEngine on 
RewriteRule ^ads.txt$ ads_tm.php 

 

 

J. Guarde as alterações 
 

K. Se estiver a utilizar o servidor nginx, é nessessário adicionar as seguintes linhas 
no ficheiro nginx.conf : 

    localização = /ads.txt {reescrever ^(.*)$ /ads_tm.php;} 
 
L. Para verificar se o arquivo está no seu site, basta digitar os seguintes endereços no seu 
navegador: 
http(s)://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php (deve conter todas as linhas do ads.txt 
The Moneytizer) 
http(s)://www.nomdevotresite.com/ads.txt (deve conter todas as linhas do ads.txt The 
Moneytizer + as linhas de suas outras agências) 

 

Alguma dúvida ou dificuldade para inserir o arquivo ? A nossa equipa técnica está à sua 
inteira disposição para o ajudar. ( gfragoso@themoneytizer.com / 
jsalgueiro@themoneytizer.com ) 

 

Por telefono : +33(0)1.40.71.64.92 

http://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php
http://www.nomdevotresite.com/ads.txt
mailto:gfragoso@themoneytizer.com
mailto:jsalgueiro@themoneytizer.com


A partir do chat online no seu espaço pessoal. 


