Odosielanie SMS z Ekonomickej agendy SQL
Na odosielanie SMS z Ekonomickej agendy SQL je potrebné sa zaregistrovať na internetovej stránke
www.sms-brana.sk

Po registrácii je k dispozícii 5 SMS zdarma, následne je potrebné si zakúpiť určitý objem kreditov.
Minimálny objem kreditov je 100, čo zodpovedá asi 183 SMS a cena za 1 kredit je 0,055€ bez DPH.
Cena jednej SMS vychádza na 0,03 bez DPH a 0,035 s DPH. Kredity je možné zakúpiť po prihlásení
v sekcii Financie – účet > Online nákup (https://www.sms-brana.sk/financie/online-cart/).

Taktiež sa tu nachádza aj sekcia Archív a štatistiky, kde je možné nájsť archív odoslaných SMS
a štatistiky odoslaných SMS.

NASTAVENIE EKONOMICKEJ AGENDY SQL NA ODOSIELANIE SMS
V parametroch programu (cez menu Nastavenia – Parametre – záložka Systém – časť Odosielanie
SMS) je potrebné nadefinovať:

•
•
•
•

•
•

SMS brána – zatiaľ jedinou možnou SMS bránou je api.sms-brana.org
Prihlasovacie meno – prihlasovacie meno na stránke www.sms-brana.sk
Heslo – heslo potrebné na prihlásenie na stránke www.sms-brana.sk
Max. počet znakov – max. počet SMS na jedno odoslanie (160 znakov = 1 SMS, 320 znakov =
2 SMS, 480 znakov = 3 SMS). Ak SMS bude obsahovať viac znakov ako bude nastavený max.
počet, tak takáto SMS bude orezaná na max. počet znakov zadaných v parametroch
programu.
Minimálny počet SMS – ak klesne počet SMS pod zadanú hodnotu, tak po každej odoslanej
SMS program upozorní na zostávajúci počet SMS.
Kontrola kreditu – kontrola zostávajúceho počtu predplatených kreditov.

ODOSIELANIE SMS CEZ MODUL CRM
V prípade, že zákazník má zakúpený modul CRM, tak všetky SMS je možné zaevidovať v tomto
module.
Z okna Adresár firiem a okna Opravy je možné SMS posielať priamo cez klávesovú skratku
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. Následne sa zobrazí okno s mobilnými tel. číslami, kde je možné si zvoliť
jedno alebo viac tel. čísel, na ktoré sa pošle SMS. Do úvahy sa berú aj mobilné čísla zadané na
kontaktoch danej firmy.

Políčka ako Dátum, Typ, Smer, Firma, Tel. číslo sa predvolia automaticky, ostatné polička je možné
vyplniť podľa potreby.
•
•
•

Popis –z číselníka je možné si vybrať nejaký predvolený text pre SMS.
Skomprimuj text – zhustenie textu a každé slovo začína veľkým písmenom.
Obnov pôvodný text – vrátenie zhusteného textu do pôvodného stavu.

Pri vytváraní predvolených textov pre SMS je možné využiť aj tzv. „premenné“. Ide o údaje, ktoré je
možné vyčítať z programu z konkrétnej faktúry, výdajky, objednávky, resp. opravy. Tieto premenné je
možné vyvolať cez rýchly kláves
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Predvolený text môže vyzerať nasledovne, viď obrázok nižšie. Premenná %Nedoplatok% sa nahradí
čiastkou vo výške nedoplatku, premenná %Mena% sa nahradí skratkou meny v akej je faktúra
vystavená, premenná %VSymbol% sa nahradí údajom o variabilnom symbole z danej faktúry.

Z okna ako je Saldokonto, Prijaté objednávky, Vystavené objednávky, Príjemky výdajky je najprv
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potrebné sa dostať do okna Adresár firiem cez rýchle klávesy
. Následne je možné poslať
SMS danej firme. Premenné v predvolených textoch sa nahradia skutočnými hodnotami len
v prípade, že je SMS naviazaná na konkrétny doklad v saldokonte, prijatej objednávky, vystavenej
objednávky, príjemku, výdajku, resp. opravu. Z okna Opravy je možné poslať SMS priamo z tohto
okna, ale taktiež je možné sa najprv prepnúť cez rýchle klávesy
a SMS poslať odtiaľ.
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do okna Adresár firiem

ODOSIELANIE SMS BEZ MODULU CRM
V prípade, že zákazník nemá zakúpený modul CRM, SMS správy sa po odoslaní už v programe
neevidujú. Spôsob odosielania SMS je rovnaký, len na zadávanie textu sa využíva zjednodušené okno.

