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1. SmartSMS 3.1 
 

Denna guide gäller endast för SmartSMS 3.1 web gränssnitt. 

För en guide över SmartSMS web service se dokument: SmartSMS31_WEB_SERVICE.pdf. 

För SMSMail se dokument: SMSMail30.pdf. 

 

1.1.1 En kort beskrivning 

 

Via vårt gränssnitt i SmartSMS kan du enkelt skicka SMS till en eller flera mottagare i hela världen via en knapptryckning. 

Mata in nya mottagare via gränssnittet eller importera dem enkelt hjälp av en textfil. 

Placera sedan mottagarna i olika grupper för att enkelt kunna skicka SMS till olika grupper. 

Du kan enkelt se dina skickade SMS och vilka av dem som kommit fram till mottagaren. 

 

• SmartSMS stödjer över 500 mobiloperatörer över hela världen 

• Skicka långa SMS (över 160 tecken) 

• Skicka vanliga SMS, flash SMS och push SMS 

• Skicka SMS med fem stycken olika kanaler och prisgrupper 

• Flera mottagare i olika grupper, men även göra singelutskick till enstaka mottagare 

• Obegränsat antal grupper 

• Sätta ett datum och klockslag när dina SMS skall nå mottagaren 

• Välja hur länge ditt SMS skall försöka nå mottagaren om mottagaren inte har sin mobiltelefon påslagen 

• Visar utförlig logg på alla SMS du skickar och tar emot 

• Exportera din mottagare till andra system 
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• Ta emot SMS via kortnummer 71xxx med ditt egna prefixord 

 

2. SmartSMS användarkonton 
 

Det finns två olika typer av SMS konto I SmartSMS 3, ett förbetalt och ett fakturakonto. 

Med ett förbetalt kontot betalar du en summa i förväg, som du sedan kan använda för att skicka SMS. 

Med ett fakturakonto betalar du en månadsavgift, ni får sedan en faktura på antal skickade SMS under perioden. 

 

2.1.1 Förbetalt konto 

 

Med ett förbetalt SMS-konto måste du i förskott betala ett belopp till ditt SMS-konto innan du kan skicka SMS. 

Du kan göra din betalning med kreditkort eller genom ett svenskt bankgiro. 

 

För varje SMS du skickar, minskar det för betalda beloppet. 

Det fungerar som ett kontantkort för mobiltelefoni. 

 

Du kommer att få ett e-mail till din registrerade e-postadress när potten har nått en viss lägre nivå. 

Du kommer också få ett e-mail till din registrerade e-postadress när potten är slut, ditt konto kan då inte längre skicka SMS 

innan du har fyllt på din pott. 

Du kan alltid logga in på ditt konto på smartsms.se för att kontrollera de aktuella beloppen på din pott. 

 

Du måste vara säker på att din pott inte är tom. 

Om din pott är tom kan du inte skicka några SMS från ditt konto. 

 

Du måste använda ditt för betalda konto minst en gång om året, om inte kommer ditt konto att tas bort och din pott kommer att 

försvinna (skicka minst ett SMS var 365 dag). 

Du kommer att få flera varningar till din registrerade e-postadress innan kontot tas bort och din pott är förlorad. 

 

2.1.2 Fakturakonto 

 

Med fakturakonto du betalar en månadsavgift. 

Fakturakonto är mest lämpligt för företagsbruk. 

 

Ni kan skicka SMS utan att oroa dig att er pott är tom. 

Ni får då en faktura med den mängd SMS ni skickar sedan den senaste fakturan. 

 

Det finns även några extra funktioner i SmartSMS 3,0 som endast ingår i fakturakonto. 

Automatiska SMS rabatter ingår endast i fakturakonto. 

 

Det finns två olika typer av fakturakonto 

 

SmartSMS Standard 

 

Med SmartSMS Standard konto kan man skicka SMS utan att ha förbetalt en pott. 

Skickade SMS faktureras månadsvis i efterskott. 

Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6 månad 

Efter en kontroll av bolagets ekonomiska historik startas ert SMS konto. 

 

SMS faktureras månadsvis eller vid behov. 

Priset per SMS är beroende av eventuell rabatt och EUR kursen. 

 

En automatisk SMS rabatt beräknas på hur många SMS som skickats de senaste 30 dagarna. 

Den automatiska SMS rabatten startar vid ca 3000 skickade SMS per 30 dagar och räknas om varje natt. 

 

Support via e-post och telefon ingår. 
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Läs under meny Priser på smartsms.nu för mer information. 
 
SmartSMS Professional 

 

Med SmartSMS Professional kan du själv skapa underkonton med egen inloggning till SmartSMS. 

 Du kan själv se vad varje avdelning har skickat samt begränsa texten i deras SMS 

 Du kan enkelt ta fram sammanställningar från varje underavdelning. 

 Huvudkontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6 månad 

 

Det finns tre olika tariffer i SmartSMS Professional 

 

Upp till 10 underkonton 

Upp till 50 underkonton 

Upp till 100 underkonton ton  

 

Underkonton skapas själv i huvudkontot. 

 

SMS faktureras månadsvis eller vid behov. 

Priset per SMS är beroende av eventuell rabatt och EUR kursen. 

 

En automatisk SMS rabatt beräknas på hur många SMS som skickats de senaste 30 dagarna. 

Den automatiska SMS rabatten startar vid ca 3000 skickade SMS per 30 dagar och räknas om varje natt. 

 

Support via e-post och telefon ingår. 

Läs under meny Priser på www.smartsms.nu för mer information. 
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3. SmartSMS sidor 
 

Nedan finns ett klargörande för de olika sidorna som finns i SmartSMS 3.1. 

Manualen visar endast hur de flesta bilderna ser ut med en enkel förklaring i vissa bilder. 

Kontakta SmartSMS support vid eventuella användarfrågor: support@smartsms.se 

 

För mer teknisk information se dokumentet: SmartSMS31_WEB_SERVICE.pdf som finna att ladda ned på www.smartsms.nu. 

 

3.1.1 SmartSMS - Inloggning 

 

När du skapat ett konto i SmartSMS 3.1 får ni ett användarnamn och lösenord. 

Dessa uppgifter anger ni vid inloggning. 
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3.1.2 SmartSMS - Hem 

 

Detta är den första sidan ni ser efter inloggning 

Där finns fem stycken rutor med information om ditt konto. 

De är också genvägar till respektive sida. 
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3.1.3 SmartSMS – Skicka SMS steg 1 

 

Här är steg ett av tre för att skicka SMS, här anger du dina mottagare. 

Antingen sparade mottagare eller välj grupper eller ange ett mobilnummer. 

Klicka på knappen Lägg i skicka till för att dina mottagare skall hamna i rutan med Skicka till. 

Gå vidare till nästa steg genom att klicka på den gröna pilen. 

 

 
 
  



Sida 10 av 33 

Användarguide SmartSMS 3.1 

3.1.4 SmartSMS – Skicka SMS steg 2 

 

I steg två anges vilken typ av SMS som skall skickas samt med vilken kanal. 

Du kan även ange om det skall vara tid styrt och hur länge det skall försöka nå mottagaren, om mottagaren inte har sin telefon 

påslagen. 

Klicka på den gröna pilen för att gå till sista steget. 
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3.1.5 SmartSMS – Skicka SMS steg 3 

 

I det sista steget kan du ange att antal parametrar beroende på vilken kanal ditt SMS skall skickas med. 

Du kan skicka SMS med fler än 160 tecken, dina SMS slås då ihop till ett SMS när det når mottagaren. 

Du betalar för antal SMS som det sammanslagna SMS består av. 
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3.1.6 SmartSMS – Översikt/Vanliga SMS/Kort lista-Lång lista 

 

Här kan du se de 100 samt 1000 senaste skickade SMS, samt om de nått mottagaren. 

Du kan sortera varje rad genom att klicka på kolumnens rubrik. 

För att komma till nästa sida klickar du på sidnummer nederst till vänster. 

 

Du kan också söka på mottagarens eller mobilnummer. 

 

SMS Leverans Rapport (LR) uppdateras automatiskt i listan. 

Du kan även uppdatera listan genom att trycka på knappen uppdatera (gröna pilar). 

 

Genom att klicka på mottagarens namn eller mobilnummer har du möjlighet att ändra information om aktuell mottagare. 

Klickar du på meddelande id får du fram mer information om aktuellt SMS. 
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3.1.7 SmartSMS – Skickade SMS/SMS information 

 

Här kan du se mer information om ett specifikt SMS. 
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3.1.8 SmartSMS – Översikt/Förteckning/Vanliga SMS 

 

Här kan du exportera ut information om dina skickade SMS till fil, per år och månad. 

Du kan ta ut en fil per alla SMS eller per alla betalare, om du har angivit betalare vid SMS utskick. 

 

Du kan sortera varje rad genom att klicka på kolumnens rubrik. 

För att komma till nästa sida klickar du på sidnummer nederst till vänster.’ 

 

Genom att klicka på meddelande Id kan du se mer information om varje SMS. 
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3.1.9 SmartSMS – Förteckning vanliga SMS/Alla SMS till Excel fil 

 

Här kan du se en förteckning över alla dina skickade SMS per månad. 

 

 
 

3.1.10 SmartSMS – Förteckning vanliga SMS/SMS grupperat per betalare till Excel fil 

 

Här kan du se en förteckning över alla dina skickade SMS per månad grupperat per betalare. 
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3.1.11 SmartSMS – Översikt/Mottagna SMS 

 

Här kan du se dina mottagna SMS. 

För att ta emot SMS via kortnummer behöver du ett eget prefix. 

 

Du kan söka på avsändare. 

Klicka på meddelande id för att se mer om aktuellt mottaget SMS. 

 

Du kan sortera varje rad genom att klicka på kolumnens rubrik. 

För att komma till nästa sida klickar du på sidnummer nederst till vänster. 

 

Genom att klicka på meddelande Id kan du se mer information om varje SMS. 
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3.1.12 SmartSMS – Mottagna SMS/SMS information 

 

Här kan du se mer information om ett specifikt mottaget SMS. 
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3.1.13 SmartSMS – Översikt/Premium SMS 

 

Här kan du se skickade premium SMS. 

Med premium SMS kan du ta betalt för varor och tjänster av dina mottagare. 

 

Premium SMS tjänsten beställs separat. 

Kan endast beställas av företag. 

 

Du kan söka på mottagare av premium SMS. 

Klicka på meddelande id för att se mer om aktuellt mottaget SMS. 

 

Du kan sortera varje rad genom att klicka på kolumnens rubrik. 

För att komma till nästa sida klickar du på sidnummer nederst till vänster. 

 

Betal Status (BS) visar grönt om pengar dragits från mottagarens konto. 

 

Genom att klicka på meddelande Id kan du se mer information om varje SMS. 
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3.1.14 SmartSMS – Skickade premium SMS/SMS information 

 

Här kan du se mer information om ett specifikt premium SMS. 
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3.1.15 SmartSMS – Översikt/Betalningar 

 

Här kan du se betalningar till SmartSMS. 

Klicka på aktuell betalning för att se faktura eller kvitto. 

 

Du kan även betal en faktura direkt via kortbetalning. 

SmartSMS använder sig av samport.se för säkra kortbetalningar. 
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3.1.16 SmartSMS – Översikt/Betalningar 

 

Så här kan en faktura för skickade SMS se ut. 
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3.1.17 SmartSMS – Lägg till/ändra mottagare 

 

Här kan du lägga till eller ändra mottagare.  

Du kan även placera mottagaren i en eller flera skapade grupper. 

Nederst kan du söka på mottagare eller välja första bokstaven/siffran i mottagarens namn. 

För att söka fram alla mottagare ange * i sökrutan. 
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3.1.18 SmartSMS – Dina mottagare 

 

Här kan du se vilka mottagare som finns i dina grupper. 
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3.1.19 SmartSMS – Skapa nytt meddelande 

Här kan du skapa en mall för ett meddelande. 

När meddelandet redan är skapat kan du enkelt skicka samma meddelande flera gånger. 

Du kan skapa meddelande större än 160 tecken, ditt meddelande blir då sammanlagat (konkatenerat) av flera SMS. 

Mottagaren märker inget, utan det ser ut som ett långt SMS i mobiltelefonen. 
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3.1.20 SmartSMS – Ändra sparat meddelande 

Här kan du ett redan sparat meddelande. 
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3.1.21 SmartSMS – Radera meddelande 

Här kan du radera ett sparat meddelande. 
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3.1.22 SmartSMS – Beställ nytt prefix 

Här kan du beställa ett nytt prefix. 
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3.1.23 SmartSMS – Visa beställda prefix 

Här kan du visa beställda prefix. 
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3.1.24 SmartSMS – Uppdatera prefix 

Här kan du uppdatera dina prefix. 
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3.1.25 SmartSMS – Uppdatera prefix 

Här kan du uppdatera dina befintliga prefix. 
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3.1.26 SmartSMS – SMSMail inställningar 

Här gör du inställningar för ditt SMSMail konto. 
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3.1.27 SmartSMS – Kontoinställningar 

Här gör du inställningar för ditt SmartSMS konto. 
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3.1.28 SmartSMS – Kontoinställningar – Vidarebefordring av SDR 

Här Kan du göra inställningar för att vidarebefordra din SMS Delivery Report (SDR). 

 

 
 


