Vejledning omkring administrator
SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Indhold
Administrator

1

Administrator – Sociale medier opsætning

2

Administrator – Sms/Email søgning

3

Administrator – Adresse søgning

4

Administrator - SMS eksempler

5

Administrator - SMS-2-WEB

6

Administrator - SMS på hjemmeside

7

Administrator – Rapport

8

Administrator – SMS statistikker

9

Administrator – Tilmeld/afmeld

10

Administrator – Tilmeldt/afmeldtrapport

11

Administrator – Tekst-skabeloner

12

Administrator – Tekst-skabeloner (Opret ny skabelon)
Administrator – Nummer opslag

13
14
15

Du kan klikke på den enkelte overskrift for at komme til det ønskede punkt.

Administrator
• Når du logger ind på administratorprofilen, har du
forskellige muligheder.
• Hvis du trykker på ’Administration’, åbner der sig
flere muligheder (se pil).
• Der vil på de næste sider være en kort beskrivelse af
funktionerne.
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Administrator – Sociale medier opsætning
• Du kan lave en Facebook opsætning, hvilket gør at du
kan ligge en opdatering ud samtidig med din
udsendelse. Du skal bare vælge ”Del på Facebook", når
du laver din udsendelse.
• Ved at sætte den op til din Facebookside, undgår du at
skal lave et manuelt opslag med informationen du vil ud
med. Fremadrettet vil opslagene automatisk komme på
din/jeres Facebookside.
• Du skal lave din opsætning ved at indtaste din/jeres
respektive Facebooksides ID.
• Du kan finde jeres Facebook ID ved at logge ind på
din/jeres Facebookside. Vælg ’Rediger side’, hvorefter
du skal vælge ’Opdater sideoplysning’. På din side
oplysninger finder du Facebooksidens ID, som du kopiér
og indsætter (se pil).
• Når du har gjort det, trykker du ’Start din opsætning
her:’.
• Herfra skal du følge vejledningen som kommer, når du
klikker på ’Start din opsætning her:’.
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Administrator – Sms/Email søgning
• Ved Sms/Email søgning har du mulighed for at søge
på et enkelt telefonnummer eller Email, for at se
hvad, der er sendt til det pågældende nummer eller
Email samt hvornår det er sendt.
• Du har mulighed for at afgrænse den tidsperiode du
vil søge i, ift. hvilke udsendelser du vil undersøge.
Dette kan du gøre i felterne ’Fra og med dato:’ og ’Til
og med dato:’ (se røde pile).
• Når du enten har tastet det valgte mobilnummer
eller E-mailadresse, skal du trykke på ’Søg’ (se grøn
pil). Hvis der er resultater på søgningen, vil det
kommende nedenfor.
• Du vil også kunne eksportere resultaterne til en
Excel CSV fil (se orange pil).
OBS: Vær opmærksom på at der kan være lidt
ventetid fra du har trykket ”søg” til du har resultatet.
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Administrator – Adresse søgning
• Ved adresse søgning har du mulighed for at søge på en bestemt
adresse, for at se, hvad der er sendt til den pågældende adresse
samt hvilke numre der har modtaget på den respektive adresse.
• Indtast ’Postnummer’, ’Gade/vej’ og ’Nummer’ (se røde pile).
• Du har mulighed for at afgrænse den tidsperiode du vil søge i,
ift. hvilke udsendelser du vil undersøge. Dette kan du gøre i
felterne ’Fra og med dato:’ og ’Til og med dato:’ (se grønne pile).
• Derefter kan du trykke ’Søg’ og vil få vist hvad der er sendt ud
til den pågældende adresse.
• Resultatet vil komme nedenfor ’Søg’. Disse vil du kunne
eksportere til en Excel CSV fil (se orange pil).
OBS: Vær opmærksom på at der kan være lidt ventetid fra du har
trykket ”søg” til du har resultatet.
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Administrator - SMS eksempler
• Under SMS eksempler kan du se eksempler på
beskeder, som andre tidligere har brugt til en udsendelse.
• Eksemplerne er delt ind i forskellige kategorier, og til
venstre kan du se de forskellige kategorier.
• Klik ind på den kategori der er relevant for dig, til at se
tidligere beskeder til udsendelser.
• Eksemplerne er til inspiration, så du kan lade dig
inspirere til din egen udsendelse.
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Administrator - SMS-2-WEB
• Denne funktion er afhængig af din abonnementsform.
• Denne funktion bruges hvis du ønsker at ligge noget på
din hjemmeside, UDEN at lave en SMS.
• Når du trykker på ’Tilføj ny besked til web’, popper der
denne boks op som du ser på billedet til højre (se rød pil).
• Her skal du vælge hvilken bruger det skal være, som laver
opslaget, f.eks. vand, el eller varme (se grøn pil).
• Derefter vælger du hvornår beskeden skal ligges på din
hjemmeside med dato og tid, samt en udløbsdato og
tidspunkt (se orange pile).
• Derefter skal du skrive ’Navn på udsendelse’ og den tekst
som skal ligges på hjemmesiden og trykker til sidst ’Send’
(se blå pile).
• Når ovenstående er gjort, kommer beskeden på din
hjemmeside automatisk og fjerner sig på det tidspunkt, du
har planlagt.
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Administrator - SMS på hjemmeside
• Under SMS på hjemmeside har du mulighed for at ændre i den
tekst som står i drift status modulet (Se pil)
• Her ligger også stylingsparametre, som kan ligges ind i Iframe
til jeres driftsstatus.
• Stylingsparametrene gør, at I kan ændre på nogle parametre
som f.eks. skriftstørrelse, type og farve.
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Administrator – Rapport
• Under ’Rapport’ kan du se en forbrugsrapport på
hvor mange SMS’er der er sendt ud, og fra hvilken
profil de er sendt ud fra.
• Du vælger selv perioden ’ Fra og med dato:’ til ’Til
og med dato:’ og trykker ’Hent rapport’ (se røde
pile).
• Resultatet af antal afsendte SMS samt
udsendelsesprofiler kommer nedenfor.
• Hvis du ønsker en Excel fil på det, skal du trykke på
’Eksporter til CSV’ (se grøn pil).
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Administrator – SMS statistikker
• Under SMS statistikker kan du se hvor mange numre/adresser du rammer i
din udsendelse.
• Du kan vælge enten ’Statistik for specifik udsendelse’ eller ’Statistik inden for
en bestemt tidsperiode’ (se røde pile).
• Når du åbner ’Statistik for specifik udsendelse’, får du det øverste
skærmbillede.
• Du kan ved at trykke på ’Brutto mobilnumre’ og ’Netto mobilnumre’ under
’Mobilstatistik’ åbne udvidet statistikker på en udsendelse.
• Det samme gælder hvis du trykker på ’Adresser’ og ’Adresser ikke modtaget
besked’.
• På nederste skærmbillede kan du nu se hvordan det ser ud, når de udvidet
statistikker er åbne.
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Administrator – Standard modtager
• Standardmodtager er afhængig af din
abonnementsform.
• Du kan under administrator profilen oprette og
vedligeholde standard modtagere.
• Når du opretter en standard modtager, kan du
vælge to måder for rapport, som er beskrevet
nedenfor (Man behøver ikke at være tilmeldt nogle
af delene og kan vinkles af til begge)
Forvalgt (se rød pil)
Forvalgt betyder, at en standard modtager vil modtage
en kopi af SMS beskeden (enten som SMS eller E-mail).
Vedkommende vil altså ligeledes resten af de valgte
modtagere til udsendelsen få beskeden, når du
afsendes. Hvis en person skal være forvalgt, skal du ud
fra vedkommendes navn vinkle ’Forvalgt’ af.
Leveringsrapport (se grøn pil)
Når der sendes en SMS besked i en udsendelse, vil
afsenderen modtage en kvitterings E-mail med tekst
samt modtagere der er valgt. Denne kvitteringsmail kan
en standard modtager få, hvis man vælger at vinkle
’Leveringsrapport af’ ved opsætning.

Et lille fif ☺
’Leveringsrapport’ er en god oplysning til
kundeservice m.m. så de er opdateret hvis en
forbruger efterfølgende henvender sig.
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Administrator – Tilmeld/afmeld
• Under ’Tilmeld/afmeld’ kan du til- eller afmelde en forbruger
uden forbrugeren selv skal gøre noget.
• Hvis forbrugeren selv til- eller afmelder sig på jeres respektive
side, får vedkommende tilsendt en kode, som personen skal
bekræfte med, inden den endelige til- eller afmelding er sket.
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Administrator – Tilmeldt/afmeldtrapport
• Tilmeldt-/afmeldtrapport giver et overblik, over hvilke
forbrugere/telefonnumre der har tilmeldt-/afmeldt jeres SMS
tjeneste.
• Når du går ind på ’Tilmeldt-/afmeldtrapport’ ser du en
overordnet status over alle de forbrugere som med tiden har
tilmeldt-/frameldt sig tjenesten.
• Du kan dog vælge at søge på et bestemt telefonnummer eller
e-mail (se pil). Ved denne funktion, kan du se en eventuel
historik med et telefonnummer eller en e-mailadresse.
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Administrator – Tekst-skabeloner
• I funktionen ’Tekst-skabeloner’ kan du lave skabeloner, så de er
klar til fremadrettet udsendelser.
• Først har du muligheden for, at lave dine egne flettefelter,
således de automatisk vil være tilgængelige fremadrettet. Hvis du
ikke selv har oprettet nogle, ligger ’FRA DATO’, ’TIL DATO’, ’FRA
TIDSPUNKT’ og ’TIL TIDSPUNKT’ der som standard til fri
afbenyttelse.
• Hvis du vil tilføje flere, skriver du blot i feltet ’Opret nyt
brugerdefineret felt’ og trykker derefter ’Opret’ (se rød pil).
Eksempler på flettefelter kan være ’Bogstav’, ’Etage’, ’Dør’ og
’Beskriv fejlen’.
• Herefter kan du vælge at redigere en allerede lavet skabelon.
Find den i ’Vælg’ ud fra ’Vælg skabelon til redigering’ (se grøn pil).
• Hvis du ikke skal redigere, kan du oprette en ny, i det blå felt
’Opret ny’.

• Se fortsættelse med oprettelse af en ny skabelon på næste side.
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Administrator – Tekst-skabeloner (Opret ny skabelon)
• Først starter du med at give din skabelon et navn (se rød pil).
• Dernæst laver du den SMS-, Web- eller begge skabeloner som du vil gemme. Du
kan bruge de flettefelter, som ligger der i forvejen samt dem du muligvis har lavet (se
grønne pile).
• Sidst, kan du udsende en test-SMS med skabelonen. Det kan du, hvis du har nogle
personer liggende i ’Valgte modtager:’ (se orange pil).
• Inden du er færdig med at lave skabelonen, er det vigtigt, at du trykker på ’Gem’
(se blå pil).
• Herefter er du færdig, og du vil fremadrettet kunne bruge skabelonen, når du laver
en udsendelse.

Side 14 af 15

Administrator – Nummer opslag
• Under funktionen ’Nummer opslag’ har du
mulighed for at lave et nummer opslag på en
adresse.
• Indtast ’Post nummer’, ’Gade/vej’ og ’ Nummer’
(se pile).
• Dernæst trykker du ’Søg’ og resultat vil komme
frem med en liste over de numre samt Emailadresser som er tilknyttet adressen.
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