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Välkommen till SMS-Service!
Denna manual för SMS-Service beskriver hur de olika funktionerna fungerar och används.
Alla funktioner är skapade så användarvänligt att du som användare snabbt och enkelt kan skapa en SMS-sändning eller ett driftmeddelande till olika
digitala kanaler som Extern webb, Intern webb eller Facebook.
I manualen finns det flera funktioner som är individuellt anpassade efter det abonnemang som du har. Har du inte tillgång till funktionerna så
kontakta Blue Idea för mer information. Alla funktioner i manualen går att lägga till ert nuvarande abonnemang!
Om du är en kund som använder profiler med egna adresslistor bör du uppdatera dem med jämna mellanrum så att du kan skicka meddelande till de
flesta av era kunder. Adressdata i den sista adressfilen som är skickad till Blue Idea är de adresser som du har möjlighet att skicka SMS till.

Kontakt
Har du frågor kring användningen av SMS-Service är du alltid vamt välkommen att kontakta oss på 031-304 56 56 eller support@blueidea.se.

Kontorstider
Måndag-torsdag

Kl. 08.00 – 16.00

Fredag

Kl. 08.00 – 13.00
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Login
När du ska använda systemet så skriver du
in adressen se.sms-service.dk i
adressfältet på en sökmotor som Google
Chrome, Firefox, Safari eller Edge.
För att logga in i systemet så klickar du på
”Login” i det övre högra hörnet.
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Användarnamn och lösenord
Du loggar in med användarnamn som är din e-postadress och ditt
lösenord.
Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt lösenord genom att klicka
på ”Glömt lösenordet”. Du fyller i din e-postadress
Har du glömt lösenordet kan du klicka på ”Glömt lösenordet?”, fylla i
din e-postadress och klicka på knappen ”Nollställ lösenordet” så skickas
ett mail med ett nytt lösenord.
Om du inte får ett mail med ditt nya lösenord kan du börja med att
kolla i skräppost.

Du kan alltid ändra ditt lösenord via personikonen längst upp till höger
under ”Min användare” och ”Säkerhet”.

Lösenordet måste vara minimum 8 tecken och skall
innehålla minst följande:
• ett tal
• en liten bokstav
• en stor bokstav
• ett av specialtecknen *$-+?_&=!%{}/()#

Lösenordskrav
Till vänster kan du se vilka krav det är för att skapa ett lösenord.
Har du problem att logga in är du alltid välkommen att kontakta oss.
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När du har angett rätt inloggningsuppgifter så kommer du till ett val att välja
vilken profil som du ska logga in på. Du klickar på den profil du vill logga in på.
De profiler som visas är de profiler som du har tillgång till och styrs av ditt
användarnamn.
Om ni enbart har en profil i ert system så kommer du direkt in på profilen utan att
behöva välja.
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Meny
Sändning - Välj mellan olika sändmetoder. Metoderna i menyn kan variera beroende på ditt abonnemang. En sändning
skapas genom fyra steg:
1. ”Steg 1 - Välj mottagare”
Alternativ 1 ”Skicka via adress”
Alternativ 2 ”Skicka via karta”
Alternativ 3 ”Skicka via Excel- eller CSV-fil”
2. ”Steg 2 - Välj standardmottagare” - Interna mottagare
3. ”Steg 3 - Skriv meddelande” - Text och digitala kanaler
4. ”Steg 4 - Godkänn och Skicka” - Kontroll

SMS-chatt – Chatta med en eller flera mottagare via ett enkelt gränssnitt.

Status - Se detaljerad statusrapport för din sändning.

Administration - De som har tillgång till profilen Administratör kan här administrera systemet.
Funktionerna i menyn kan variera beroende på ditt abonnemang.
OBS! Det finns en separat manual för funktionerna i administration.

Support - Skapa ett supportärende där du även kan bifoga filer. Här hittar du även de senaste manualerna.
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Sändning
Bilden till vänster visar
olika alternativ att
skicka meddelande.
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Steg 1 alternativ 1 - Skicka via adress

När du har valt det första alternativet från föregående bild ”Skicka via adress” så kommer du till sidan ovan, men med dina kundspecifika adresser.

Ett snabbt och enkelt sätt att skicka till alla adresserna på en profil är att markera ”Välj alla”. Då markerar du alla
postnummer och därmed alla adresser som finns på profilen.
7
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Du kan söka på specifika adresser med gatunamn eller
både gatunamn och husnummer. Du kan välja att söka
husnummer i intervall Från nr och Till nr och att det
visas antingen alla husnummer, jämna husnummer eller
udda husnummer.

Klickar du på pilen bredvid gatunamnet så ser du de
husnummer som finns på gatunamnet. Klickar du vidare
på ett husnummer så kan du även se bokstäver om det
finns på valt husnummer.

Du väljer adress genom att klicka på fyrkanten som är till vänster om adressen
och du kan välja en eller flera adresser. Markerar man bredvid ett gatunamn blir
alla husnummer på just det postnummer markerade.
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Väljer du att markera ett husnummer eller husnummer och bokstav blir de enskilda
adresserna valda.

Det är även möjligt att välja ett helt postnummer och då klickar du på fyrkanten
bredvid postnumret. Då blir alla adresser som finns på postnumret valda.

Om du vill ta bort en
markerad adress så
avmarkerar du till vänster
om adressen i den blåa
fyrkanten eller kan du på
höger sida i den gråa
rutan som visar alla
markerade adresser
klicka på papperskorgen
som finns till vänster om
adressen som du vill
avmarkera.

Längst ner på sidan kan du namnge sändningen.
Namnet på sändningen är enbart internt så att du
senare kan hitta din sändning under Status.
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För att gå vidare till steg 2 klickar du på knappen ”Nästa” som finns till höger. Till Steg 2.

Steg 1 alternativ 2 - Skicka via karta
Det finns två alternativ att
välja/markera adresser,
sparade markeringar (1) eller
skapa nya markeringar (2).
På kartans vänstra sida kan du
zooma in och ut samt söka efter
adresser. 1. Välj en sparad
markering från listan
” -- Välj --”. När du vill spara en
markering gör du det med
knappen ”Spara
kartmarkering”.
På kartans högra sida kan du
välja mellan olika kartor (2),
välja att markera adresser med
fyra olika funktioner, redigera
och radera markeringar.
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Du kan ändra kartbild genom att klicka på bilden med kartlager till höger och välja ett av de
tre alternativen.

Vill du söka efter en adress använder du sökfunktionen.

När du ser adresser du söker efter i listan som skapas med adresser så klickar du på
adressen och kartan zoomar in till området där vald adress finns.

När du har zoomat in till det område som du vill sända meddelande till kan du markera adresser på fyra olika sätt.
- Polygon – Klicka på symbolen för att starta markeringen och därefter ska du klicka på kartan. Varje klick skapar en punkt och du
klickar punkter tills ditt område är markerat.
- Fyrkant – Klicka på symbolen för att starta markeringen och därefter drar du på kartan med vänster musknapp tills ditt område
är markerat.
- Cirkel – Klicka på symbolen för att starta markeringen och därefter drar du på kartan med vänster musknapp tills ditt område är
markerat. När du har slutfört markeringen visas radien på cirkeln.
- Pin – Klicka på symbolen för att starta markeringen och därefter klickar du på den adress du vill markera (mitt på byggnaden).
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Det går att skapa flera polygoner, fyrkanter, cirklar eller pins i samma
sändning och det går bra att områdena markeras på varandra, det blir inte
dubbletter av adresserna. Du måste slutföra din första markering innan du
fortsätter med nästa.
OBS! Det är viktigt att du slutför en polygon innan du hämtar adresser.

Om du vill ändra på markeringarna så kan du både redigera och radera markeringar med de två funktionerna nedan.
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Redigera ett område

Radera ett område

För att kunna redigera ett område klickar du på ikonen för redigering. Då blir
alla dina markeringar redigerbara och det ser du genom att linjerna blir
streckade. Du ändrar nu enkelt området genom att dra linjerna ut eller in.
När du är klar med redigeringen så klickar du på ”Spara”.

För att kunna radera ett område klickar du på ikonen för radering. Nu
kan du klicka på det eller de område som du vill radera och för att
ändringen ska aktiveras så klickar du på ”Spara”. Vill du ta bort alla
markeringar klickar du på ”Ta bort allt”.

När du vill spara ett eller flera område/markeringar så du kan
använda markeringen igen så klickar du på knappen ”Spara
kartmarkering”.
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Ange namn och klicka på ”Skapa”

Klicka på ”Redigera kartmarkering” om du vill redigera en
kartmarkering.

Här kan du ändra namn på markeringen med knappen ”Redigera” eller
kan du ta bort markeringen med knappen ”Radera”.
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Har du koordinater till området du vill markera med en cirkel så kan du
använda ”Ange data till cirkel”.

För att skapa en cirkel ange Radie, Latitud och Longitud om du använder
WGS84 eller Radie, Norr och Öst om du använder SWEREF99 XX.
Klicka sedan på knappen ”Rita en cirkel”.
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När du har valt det/de område du vill sända till skall du klicka på den blåa knappen ”Hämta adresser”. Nu hämtar systemet de adresser som är
markerade och valda adresser visas med cirklar på kartan och i en lista under kartan. Gröna cirklar betyder att det finns kontaktuppgifter och röda
betyder att det inte finns några kontaktuppgifter.
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Om du klickar på den blåa knappen ”Visa info” så kan du se ett eventuellt resultat på adressen. De telefonnummer och e-postadresser som finns
registrerade på adressen.
Om du klickar på den röda knappen ”Radera” så raderar du adressen från påbörjad sändning och adressen plockas bort från listan och kartan.
Båda två funktionerna ovan finns tillgängliga även på kartan. Klickar du på en blå cirkel med ett husnummer i så öppnas ett nytt litet fönster med
samma info som ”Visa info”. För att radera en adress som knappen ”Radera” så klickar du på knappen ”Avmarkera adress” så raderar du adressen
från påbörjad sändning.
OBS! om det är fler än 1000 adresser så visas inte en lista i applikationen utan enbart på kartan och det går att exportera listan med adresser till
CSV-fil.

Under de valda adresserna kan du namnge din
sändning i textfältet under texten ”NAMNGE
SÄNDNING”.
OBS! namnet används enbart internt så att du
lättare hittar dina sändningar under ”Status”.

För att gå vidare till steg 2 klickar du på knappen ”Nästa” som finns till höger. Till Steg 2.
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Steg 1 alternativ 3 - Skicka via CSV-fil

Om du vill skapa en SMS-sändning med en CSV-fil som innehåller adresser så väljer du metoden ”Skicka via CSV-fil”.
OBS! Filen du ska läsa in skall vara i filformatet CSV UTF-8 (kommaavgränsad) för att undvika formateringsfel m.m. Namnet på filen skall inte
innehålla Å, Ä eller Ö.
Filen skall innehålla följande data i separata kolumner (välj gärna kolumnnamnen - kursiv stil - nedan så hittar systemet kolumnerna automatiskt ☺).
Obligatoriska:
• Gatunamn – kolumnnamn Gatunamn
• Husnummer (fungerar med både husnummer i en kolumn eller husnummer från och till i två kolumner) – kolumnnamn Husnr.
• Postnummer – kolumnnamn Postnr.
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Valfria:
• Bokstav – kolumnnamn Bokstav.
• Mobilnummer – kolumnnamn Mobilnr.
• E-post – kolumnnamn E-post.
Vill du att sändningen skall vara exakt, t.ex. att Storgatan 23 A skall ha ett meddelande, men inte Storgatan 23 B så skall du även ha med bokstav i
ytterligare en separat kolumn!

För att ladda upp filen så väljer du antingen den blåa knappen till höger ”Välj fil” eller funktionen ”Drag & drop fil”. Väljer du ”Välj
fil” så ska du i nästa steg välja den fil som du vill använda och ladda upp. När du har lagt till en fil med ”Välj fil” eller ”Drag & drop fil”
så klickar du på knappen till vänster ”Läs in”.
Nu skall du välja rubriknamnen från filen med de obligatoriska kolumnerna som innehåller postnummer, gatunamn, husnummer.
OBS! Obligatoriska kolumner.

Om du bara har en kolumn med husnummer i din fil skall du använda samma kolumn till både ”Från nummer” och ”Till nummer”.
19
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Förutom de obligatoriska fälten är det möjligt att använda de valfria fälten ”Bokstav”, ”Meter”, ”Namn”, ”Mobilnummer” och ”E-post”.
OBS! Valfria kolumner.

Om du väljer att använda kolumnen ”Mobilnummer” så blir detta fält en komplettering till de mobilnummer som vi får från operatörerna och de som
manuellt är registrerade på adressen. Om du däremot vill att kolumnen ”Mobilnummer” inte ska komplettera klickar du i funktionen ”Skicka endast
till det angivna telefonnumret om det anges i den inlästa filen”. Då används bara bifogade mobilnummer i filen och kompletteras INTE med
mobilnummer från operatörerna eller de manuellt registrerade. OBS! Gäller endast de rader som innehåller både adress och mobilnummer!

Väljer du ”Slå upp exakt angivna adresser i filen” så använder system enbart adressen
som finns i filen och inte adresser som finns i en nivå under.
Ex. Storväg 1, Storväg 1B och Storväg 1C finns i ert verksamhetsområde. Har du med
Storväg 1 i filen och markerar denna funktion så används enbart Storväg 1.
Har du med Storväg 1 i filen och INTE markerar denna funktion så används alla adressen
och alla nivåer under som i detta exempel är alla tre Storväg 1, Storväg 1B och Storväg 1C.

Har du en fil som enbart innehåller kolumner med mobilnummer
och/eller e-postadresser kan du använda funktionen ”Jag skickar enbart
med mobilnummer eller e-post”.
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När du har valt detta alternativ så ändras fälten till att enbart visa två
kolumner. Istället för adresser ska du nu välja kolumner med
”Mobilnummer” och/eller ”E-post”.

Om du vill komplettera meddelandet dynamiskt med data som t.ex. länkar, kundnummer, mätarnummer, adresser, diarienummer, datum, klockslag
o.s.v. så använder du kopplingsfält. Varje kopplingsfält motsvarar en kolumn i din fil och det finns totalt fem att använd.
När du har valt alla kolumner i din fil som du vill använda skall du klicka på den blåa knappen ”Validera
filinnehållet” för att din fil ska valideras om det är giltiga postnummer, gatunamn och husnummer.
När filen är validerad får du ett resultat på om de inlästa adresser är giltiga eller inte. Du få information om antal adresserna som är giltiga eller
ogiltiga. Bilden nedan visar två adress som var giltig och två som var ogiltig (de som är ogiltiga visas i en lista som även går att exportera till Excel).
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De adresser som är ogiltiga skall du uppdatera i din fil och de vanligaste felen är stavfel av gatunamn (t.ex. extra mellanslag, förkortningar, inga
apostrofer, förkortningar), fel postnummer, saknar husnummer eller fel husnummer.

Längst ner på sidan kan du namnge din sändning i
textfältet under texten ”NAMNGE SÄNDNING”
OBS! namnet används enbart internt så att du lättare
hittar dina sändningar under ”Status”.

För att gå vidare till steg 2 klickar du på knappen ”Nästa” som finns till höger. Till Steg 2.
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Steg 2 – Standardmottagare

Standardmottagare kan vara interna personer eller avdelningar i er organisation, samarbetspartner eller andra personer som du vill skicka
meddelande till.
Standardmottagare kan inte skapas när du är igång med en sändning. Det skall göras under menypunkten ”Administration” och
”Standardmottagare”.
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Du kan skicka till alla i en grupp eller välja
från gruppen. Vill du skicka till hela
gruppen markerar du gruppen i fyrkanten
till vänster om gruppens namn. Alla
mottagare i gruppen blir valda och de
visas i den gråa rutan till höger.

Vill du välja från en grupp klickar du på
den svarta pilen till höger om
gruppnamnet så visas alla medlemmar i
gruppen. Nu kan du välja vilka du vill
skicka till genom att markera mottagarna i
fyrkanten till vänster.

Alla mottagare finns i gruppen
”Standardmottagare” och om du vill
skicka till enskilda mottagare så kan du
välja ”Standardmottagare” från en grupp
(om de finns i en grupp?) eller från denna
grupp så slipper du leta i olika grupper.
För att skicka skall du markera fyrkanten
till vänster om mottagaren.
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Om det finns många standardmottagare kan du
använda sökfunktionen som finns överst.

De standardmottagare som är valda visas i den gråa rutan till höger.
Här kan du radera en vald mottagare genom att klicka på
papperskorgen.

För att gå vidare till steg 3 klickar du på knappen ”Nästa” som finns till höger. Till steg 3.
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Steg 3 - Skriv meddelande

Här kan du välja att skicka till andra kanaler förutom SMS:
•
•
•
•
•

Tal-SMS – Skicka ett meddelande till fasta telefonnummer.
Webb – Skicka till din hemsida om en driftstörning som kan visas både som text och på en karta.
Internt meddelande – Skicka meddelande till er interna webb eller en banner på er hemsida.
Facebook – Skicka meddelande till ert Facebook-konto.
Twitter – Skicka meddelande till ert Twitter-konto.

(Extra tillval)
(Extra tillval)
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De kanaler du vill skicka till ska du markera genom att klicka på fyrkanten som finns till vänster om namnet på respektive kanal. SMS är förvalt och
därmed redan markerad.
Text till SMS
Det finns två sätt att skriva texten
till ditt meddelande.
1. Du väljer en textmall för
att snabbt, enkelt och
med rätt innehåll skapa
meddelandetexten.
Mallen måste finnas
innan du börjar att skapa
en sändning och du hittar
mer information om
mallar här.
2. Du skriver direkt i
textfältet.
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Ovanför textrutan finns en ruta med ”Avsändarnamn”. Texten i denna
ruta är redan ifyllt med avsändarnamnet för respektive profil. Vill man
ändra detta för en sändning (det ändras enbart i den enskilda
sändningen) kan du redigera texten, men det blir inte ändrat permanent
på profilen. Vill du ändra det permanent kontaktar du er administratör.

I textfältet skriver det du vill informera mottagaren om och du kan även använda kopplingsfälten till höger om du önskar att dynamiskt få med ”Ort”,
”Gata”, ”Husnummer” och ”Datum/Tid”. Om du t.ex. har valt att skicka till tre olika gatunamn kan du i texten skriva ”Hej! Du som bor på ” klicka på
kopplingsfältet/knappen ”Gata” så klistras [Gata] in i texten. Sedan fyller du på resten av texten. [Gata] kommer då att bytas ut i texten till den gata
som mottagaren bor på så att det blir ett dynamiskt och personligt meddelande. Du gör likadant med de övriga kopplingsfälten. Glöm inte att det ska
vara ett blanksteg både innan och efter kopplingsfälten!

Det finns fyra kopplingsfält som standard som du ser ovan, men du (behöver ha
administratörsrättigheter) kan även skapa egna kopplingsfält i fyra olika kategorier.
De fyra kategorierna ser du till vänster.
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1 SMS är 160 tecken och om texten t.ex. är 220 tecken så är detta alltså 2 SMS. Under textrutan kan du se hur många SMS din text är och hur många
tecken som finns i textrutan. OBS! Mottagaren får alltid enbart ett SMS även om ditt meddelande innehåller t.ex. 220 tecken och då är två SMS.

Vill du själv se meddelandet innan du skickar det
till dina kunder så kan du använda denna funktion.
Har du ett mobilnr. registrerat på din användare är
det ifyllt och du kan även ange ett annat nummer.

Fyll i den text som du vill skicka internt till valda
standardmottagare. Standardmottagarna får
meddelandetexten (Hej. Du som bor på [Gata]
kommer ….) plus denna extra text.
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Om du vill planera en sändning kan du använda
”Tidsfördröjd sändning”. Markera fyrkanten
bredvid texten så får du möjlighet att välja datum
via en kalender och ett klockslag.

Klickar du på ”Förhandsvisning på mobil” så visas
texten i en mobil.
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1. Om texten innehåller tecken som bör
undvikas i ett SMS så visas ett en
varningstext ”Ditt meddelande innehåller
tecken som kan visas felaktigt i ett SMS.
Använd förhandsvisning för att se de
tecken det kan vara problem med”
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Textmallar
Textmallar skapas och redigeras via menypunkten
”Administration” och ”Textmallar”, kräver
administrationsrättigheter.
Du kan i en mall (samma mall men olika text till olika
kanaler) skapa texter till SMS, Webb, Internt
meddelande, Facebook och Twitter.

För att säkerställa att användaren ska komma ihåg att
ändra/ange viktig information i texten kan en mall innehålla
tvingande fält. När en mall väljs som innehåller ett
tvingande fält öppnas ett extra fönster där användaren
måste ange det som är tvingande. Det kan vara veckodag,
datum, tider, område, kontaktperson m.m. I exemplet
nedan har denna textmall tre fält som är tvingande för
användaren. ”Från tid”, ”Till tid” och ”Veckodag”.
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Resultat ser ut så här när användaren har valt de tvingande
fälten. Texten går alltid att redigera.

Text till Tal-SMS

Om du vill skicka ett röstmeddelande markera du fyrkanten som är bredvid texten Tal-SMS.

Det telefonnummer som står i textfältet ”Avsändarnummer” är det nummer som visas som
avsändarnummer. Detta nummer går inte att ändra.
Det telefonnummer som står i textfältet ”Vxl nummer” är det nummer som mottagaren kommer
till om de ringer upp avsändaren. Detta nummer kan ni ändra i
”Administration/Kundinställningar/Inställningar” (kräver administrationsrättigheter).
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För att det ska bli ett så tydlig
ljudmeddelande som möjligt kan ni här
ange text som enbart ska användas till
Tal-SMS.
OBS! Tänk på att inte använda
förkortningar i SMS-texten för då kan det
bli svårare för talsyntesen att skapa ett
tydligt röstmeddelande. Hänvisar ni till er
hemsida så ange det med vanliga ord som
”mer info hittar då på vår hemsida som är
kommunen punkt se ”

Text till webb

Om du ska skicka ett driftmeddelande till er hemsida markera du fyrkanten som är bredvid texten Webb.

Skriv en text till rubriken som visas på er hemsida.
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Om du har använt en textmall som har text till Webb så är den ifylld i textrutan. Om du inte har använt
en mall kan du kopiera texten som du har i din SMS-text genom att klicka på knappen ”Kopiera från
SMS-text” eller skriva direkt i textrutan.

Ange datum och tid när webbtexten
skall publiceras online på er hemsida
samt när den automatiskt ska raderas.
Markerar du ”Publicera så snart som
möjligt” så aktiveras meddelandet
omgående.

Är ditt meddelande kritiskt kan du markera fyrkanten till vänster om texten ”Kritisk sändning”.
Webbmeddelandet blir då markerat med en röd färg istället för gul som den normalt är. Meddelandet
publiceras även överst om det finns flera meddelanden.

Text till Internt meddelande, Facebook och Twitter
OBS! Internt meddelande är extra tillval.

Att publicera meddelande till dessa
kanaler fungerar på samma sätt
som SMS- och Webb-text.

För att gå vidare till steg 4 klickar du på knappen ”Nästa” som finns till höger. Till steg 4.
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Steg 4 - Godkänn och skicka

Detta är det sista steget innan du skickar iväg ditt meddelande. Detta är en sammanställning som visar texten , vilka som är mottagare och när
sändningen kommer att skickas.
Om du upptäcker något som du vill ändra på kan du här ändra mottagare (Steg 1), standardmottagare (Steg 2) och texten till SMS, Webb, Facebook
m.m. (Steg 3) genom att klicka på texten ”Redigera” till höger om respektive steg. När du har klickat på ”Redigera” så kommer du tillbaka till det steg
där du vill redigera.
När din sändning är klar och du har kontrollerat den ska du skicka iväg den genom att klicka på knappen ”Skicka” som finns till höger.
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När du har klickat på ”Skicka” får du en bekräftelse på att din sändning är
skapad och klar att skickas. Bekräftelsen visar namnet på sändningen och
när den kommer att skickas.
Du kan välja att gå till ”Första sidan”, direkt till ”Status” där det finns en
rapport på sändningen eller ”Skicka samma sändning igen”.
Väljer du att gå till ”Status” är det viktigt att komma ihåg att det kan ta
några minuter innan du kan se resultatet i rapporten.
Resultatet är även dynamiskt så du kan inte utgå från att det är en
slutrapport efter några minuter.
Blue Idea får statusuppdatering från operatörerna som vi sedan
uppdaterar rapporterna med.
Väljer du ”Skicka samma sändning igen” så skapar du en sändning med
samma adresser, men där du kan ändra texten samt datum och tid.

När du har skickat din sändning kommer du att få en bekräftelse till din e-post med en sammanställning av de fyra stegen. Om det är fler som önskar
att få bekräftelsen till e-post kan detta göras genom att registrera /uppdatera en ”Standardmottagare” så att det automatiskt skickas en bekräftelse.
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Skicka nytt meddelande till samma mottagare

Om du vill skicka ett nytt meddelande till samma mottagare som du tidigare har gjort kan du välja metoden ”Skicka nytt meddelande till samma
mottagare”. Denna metod kopierar en tidigare sändning så du får med dig texten och adresserna som användes, men du kan redigera både texten
och adresserna.
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När du har valt detta alternativ öppnas ett nytt fönster där du ska välja meddelandet
du vill kopiera.

När du har valt ett tidigare meddelande kan du se texten som användes för att du ska
kunna avgöra att det är rätt meddelande du har valt.

Klicka sedan på knappen ”OK” för att gå vidare.

Nu kommer du att se vilka adresser som var med i
ditt tidigare meddelande och om du har behov av
att ändra adresserna kan du både lägga till eller ta
bort adresser.

Du fortsätter nu på samma sätt som med metoden ”Skicka via adress”.
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Skicka meddelande till standardmottagare

Denna metod fungerar på samma sätt som när du skickar meddelande till Standardmottagare i en vanlig sändning och hur du gör hittar du här. Det
som skiljer från en vanlig sändning är att denna metod inte skickar till adresser utan bara till redan registrerade ”Standardmottagare”.
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Skicka enstaka SMS
Om du snabbt och enkelt vill skicka ett eller några stycken
SMS/e-pos och du har mottagarens nummer/e-post kan du
använda denna metod.

Du anger mobilnumret som du vill skicka till. Anges utan mellanrum och utan andra tecken förutom
siffror.
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Är anger du e-postadressen som du vill skicka till.

Skriver texten genom att använda en textmall eller skriva direkt i textfältet.

Klicka på knappen ”Skicka meddelande”
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Test-läge
Om du vill använda test-läget så
klickar du på personikonen längst
upp till höger så visas en ruta med
olika alternativ.

För att aktivera eller avaktivera så klickar du på
reglaget.

När Test-läge är aktiverat så visas texten ”Test-läge aktiv” längst upp i en gulmarkerad
banner.

När Test-läge är aktiverat så kan du göra en vanlig sändning hela vägen och även klicka på
knappen ”Skicka”. Sändningen går igenom hela systemet, men det blir ALDRIG något
meddelande skickat. Det skapas en statusrapport och övrigt som i ett skarpt läge och allt blir
markerat med samma gula färg.

OBS! Det är enbart SMS och e-post som inte skickas. Meddelande till Webb,
Twitter och Facebook är inte spärrade utan skickas som vanligt!
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Första sidan – översikt meddelande
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Skickade meddelanden
Under ”Skickade meddelande” har du en översikt på dina senaste sändningar
och när de skickades.
Om du vill se en detaljerad rapport på sändningen kan du gå direkt till ”Status”
genom att klicka på texten ”Se status” som finns under respektive sändning.

Önskar du att se fler än de tre senaste så klickar du på pilen längst ner till
vänster.
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Planerade meddelanden
Har du planerat några sändningar visas dem under ”Planerade meddelanden”.
De planerade meddelanden är dem som du har tidsfördröjt med datum och tid.
”Se status”
Om du vill se en detaljerad rapport på sändningen kan du gå direkt till ”Status”
genom att klicka på texten ”Se status” som finns under respektive sändning.
”Redigera”
Vill du redigera din sändning kan du klicka på knappen ”Redigera” och då får du
möjlighet att ändra mottagare, text eller tidsfördröjningen. När du har gjort dina
förändringar så skall du klicka på knappen ”Skicka”.
OBS! Om du redigerar din sändning är det viktigt att du klickar på knappen ”Skicka” och
det gäller även om du inte har gjort några ändringar. Om inte klickar på ”Skicka” oavsett
förändring eller inte så blir sändningen inte planerad igen utan lägger sig i ”Utkast” och
den skickas inte!

”Radera”
Om du vill radera en sändning klickar du på texten ”Radera” och ett pop-up
fönster visar sändningen som du vill radera och du ska bekräfta (Ja) eller avbryta
(Nej). Klickar du på ”Ja” bekräftar du att sändningen ska raderas och den tas då
bort från listan.
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Utkast
Om du har varit igång med att skapa en sändning, men inte gjort den färdig så
sparas sändningen under ”Utkast”.
”Redigera”
Vill du redigera din sändning kan du klicka på knappen ”Redigera” och då får du
möjlighet att ändra mottagare, text eller tidsfördröjningen. När du har gjort dina
förändringar så skall du klicka på knappen ”Skicka”.
OBS! Om du redigerar din sändning är det viktigt att du klickar på knappen ”Skicka” och
det gäller även om du inte har gjort några ändringar. Om inte klickar på ”Skicka” oavsett
förändring eller inte så blir sändningen inte planerad igen utan lägger sig i ”Utkast” och
den skickas inte!

”Radera”
Om du vill radera en sändning klickar du på texten ”Radera” och ett pop-up
fönster visar sändningen som du vill radera och du ska bekräfta (Ja) eller avbryta
(Nej). Klickar du på ”Ja” bekräftar du att sändningen ska raderas och den tas då
bort från listan.

47

Support

blueidea@blueidea.se

+46 (0)31 304 56 56

Gesällvägen 2
294 77 Sölvesborg

Statusrapport

Under ”Status” kan du ta fram en detaljerad rapport på den sändning som du vill kolla på.

Du kan välja mellan vilka datum som du vill söka efter rapporten
genom att ange datum i fälten ”Från och med datum” och ”Till
och med datum”. Klickar du på knappen ”Sök” så visas en lista på
de sändningar som är skickade mellan de datum som är valda. För
att gå vidare så klickar du på den sändning som du vill ha en
rapport på.

48

Support

blueidea@blueidea.se

+46 (0)31 304 56 56

Gesällvägen 2
294 77 Sölvesborg

Längre ner på sidan visas information på den
valda sändningen. Klickar du på pilarna till höger
så visas vilket meddelande som är skickat till
respektive kanal. SMS, Tal-SMS, Webb, Internt
meddelande, Facebook o.s.v.

Detaljerad Lista
Under texten ”SE STATUS PÅ SMS” klickar du på den blåa knappen ”Hämta status” för att ta fram den detaljerade rapporten.

Rapporten visas med följande info i separata
kolumner:
”Status” – Senaste uppdaterad status från
operatörer eller SMS-Service. Denna status är
kopplad till datum och tid i kolumnen
”Uppdaterat”.
”Namn” – Registrerat namn.
”Adress” – Adress.
”Telefon”- Telefonnummer.
”E-post” – E-postadress.
”Uppdaterat” Senast uppdaterat datum och tid
till aktuellt status som visas i kolumnen ”Status”.
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I detta filtreringsfält kan du skriva in det du vill söka efter. Det som finns i textfältet
matchar något på de rader som visas. Ju mer du skriver desto mindre rader visas så det är
lättare att hitta det du söker efter.

Vill du exportera till Excel så klickar du på knappen till vänster. Denna funktion exporterar
bara det som visas i rapporten. Har du använt filtreringsfältet ovan så det visas mindre
rader än vad hela sändningen innehåller så kommer BARA de rader med som visas och de
som är bortfiltrerade kommer inte med i exporten.

Karta
Rapportens resultat kan även visas på karta genom att du klickar på den blåa knappen ”Visas på karta”. De adresser som
finns med i rapporten visas på kartan med en ikon på varje adress.
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Klickar du på en ikon på kartan så visas just den adress resultat av
sändningen. Från rapporten visas ”Namn”, ”Telefonnummer”, ”E-post”
och ”Status” vilket är något mindre än i rapporten.
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