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Innan ni startar 

Vad innebär SMS-funktionen? 

SMS är en tilläggsmodul till Avance och ButikPE som gör det möjligt att skicka SMS 

från dessa program. 

 

Vad krävs för att SMS-funktionen ska fungera? 

För att SMS-funktionen ska fungera krävs följande delar: 

 

 Licens för funktionen från FDT. 

 Avtal för själva SMS-tjänsten. 

 Fungerande anslutning till Internet. 
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Grundinställningar 
Inställningarna utförs i Avance Verktyg. Gå upp i menyn på Arkiv och välj 

Programinställningar. Dubbelklicka på Allmänt och och välj SMS.  

 

 
 

Välj FDT eller INTIME  på raden Service beroende på vem man har avtal med för 

SMS-tjänsten.  

 

Uppgifter för server IP, inloggning, lösenord och kundid fås från den man har tecknat 

avtal med för SMS-tjänsten. Avsändare är det mobiltelefonnummer eller meddelande 

som ska stå som avsändare.  

 

Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan eventuellt passiv anslutning behöva 

användas. Börja med att inte markera passiv anslutning. Om SMS-tjänsten inte 

fungerar, markera fältet Passiv anslutning. 
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Förklaring av termer och begrepp 

Fältinnehåll 

Mottagare 

Är redan en kund med ett registrerat mobilnummer vald kommer kundens mobil-

nummer automatiskt att visas i fältet mottagare. Detta kan ändras om meddelandet ska 

skickas till ett annat nummer är det som står registrerat på kunden. 

Avsändare 

Fältet avsändare hämtas från de inställningar som utfördes vid installation av SMS-

funktionen. Även detta går att ändra. Fältet avsändare presenteras som rubrik på SMS-

meddelandet hos mottagaren. Fältet rymmer maximalt 11 tecken.  

Meddelande 

Meddelandetexten är själva meddelandet som kommer att skickas till mottagaren. Vid 

val av en mall visas meddelandet som det kommer att se ut för mottagaren med 

eventuella dynamiska fält utbytta mot aktuell information. 
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Mall 

Skapa mallar 

Mallar kan sparas från både Avance och ButikPE. Avance Leverantör har sina egna 

mallar medan Avance Fakturering och ButikPE delar på samma uppsättning mallar. Om 

en ny mall ska skapas skrivs texten in som vanligt i fältet för meddelandetext. Välj 

Spara mall för att spara texten som ett mallmeddelande. Mallar kan raderas genom 

funktionen för radera mall. 

 

Mallar kan även innehålla dynamiska fält. Dessa markeras med {fält} där följande fält 

finns tillgängliga: 

 

{idag} ersätts automatiskt med dagens datum. 

{kundnr} ersätts automatiskt med kundnummer. 

{kundnamn} ersätts automatiskt med kundnamn. 

{ordernr} ersätts automatiskt med ordernr. 

{orderbelopp} ersätts automatiskt med orderbeloppet på den aktuella ordern. 

 

De dynamiska fälten kan ha begränsad funktionalitet beroende på vilken bild som SMS-

funktionen anropas ifrån. Till exempel finns det inget ordernummer tillgängligt från 

kundkortet i Avance varför detta dynamiska fält kommer att vara blankt i meddelande-

texten. 
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Skicka SMS 

Arbetsgång i Butik PE 

SMS kan skickas från Butik PE oavsett tillfälle. Se till att vara inloggad och välj sedan 

(vid standardinstallation) Orange/Skriv ut, Grå/Fler, Blå/SMS varefter följande 

dialogruta visas. 

 

 
 

Kontrollera eller skriv in mottagarens mobilnummer. Om man ska skicka SMS till flera 

mottagare anges ett semikolon som skiljetecken mellan mobilnumren. Det går att ange 

så många mobilnummer som det ryms i fältet mottagare (max 70 tecken). 

 

Kontrollera eller ange en ny avsändare på meddelandet. Välj mall och skriv in eller 

komplettera meddelandetexten. Välj sedan Grön/Skicka för att skicka meddelandet till 

mottagaren. 
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Arbetsgång i Avance 

SMS-funktionen är tillgänglig från kundregistret, orderbilden och kundreskontran i 

faktureringsmodulen och från inköpsbilden i leverantörsmodulen. Funktionen aktiveras 

genom att välja menyn Program och sedan Skicka SMS. Följande dialog kommer att 

visas. 

 

 
 

Kontrollera eller skriv in mottagarens mobilnummer. Om man ska skicka SMS till flera 

mottagare anges ett semikolon som skiljetecken mellan mobilnumren. Det går att ange 

så många mobilnummer som det ryms i fältet mottagare. 

 

Kontrollera eller ange en ny avsändare på meddelandet. Välj mall och skriv in eller 

komplettera meddelandetexten. Välj sedan Skicka för att skicka meddelandet till 

mottagaren. 
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Skicka SMS från kundsöken 

Det går även att skicka SMS från kundsöken. Tryck F8 för att öppna sökformuläret och 

välj fliken Kund. Gör urval på den eller de kunder som du vill skicka SMS till och 

klicka OK. 

 

När man skickar SMS skickas det till alla kunder som överensstämmer med urvalet och 

visas i resultattabellen. Det skickas endast till de kunder som har ett mobilnummer i 

Kundregistret.  

 

 
 

Klicka på höger musknapp i resultatlistan och välj ”Skicka SMS”. 

 

  
 

Dialogrutan för att skicka SMS öppnas, se bild under rubriken Arbetsgång Avance. 
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Exempel på urval 

Om man vill göra ett SMS-utskick till kunder som tillhör en viss kundgrupp, kan man 

göra urval enligt bilden nedan.  

 

I exemplet är urvalsvillkoret kundgrupp lika med 2.   

 

 
 

Ett annat exempel är att man anger information i ett av extrafälten i Kundregistret som 

man sedan gör urval på. 

 

I nedanstående exempel är texten Sommarkampanj angivet i extrafält 10 på de kunder 

som man vill göra ett utskick till. 

 

 
 

För mer information om hur sökfunktionen fungerar, se hjälptexten i Avance 

Fakturering. 


