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SMS beskeder til kunder 

 

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS 

beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. 

SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: 

 Salgsordre 

 Maskinsalgsordre 

 Serviceordre 

 Serviceordre (kvik) 

 Debitorkortet 

 Kontaktkortet 

Der kan i forbindelse med SMS beskeder, oprettes et kartotek til fastlagte 

og forudbestemte SMS-tekster, således at der kan afsendes enslydende 

beskeder til de forskellige modtagere af SMS-beskeder. 

SMS-beskeder, der afsendes fra de forskellige ordretyper, kan gemmes 

på den ordre hvorfra de afsendes, således at historikken vedr. kunden 

kan genskabes. 

For at kunne afsende SMS-beskeder, kræves det, at der er skabt 

forbindelse til en SMS-udbyder. For yderligere information, skal der tages 

kontakt til JMA, der står for videreformidling til SMS-udbyderen.  

DSM opsætning 

 

Under Maskinhandel, Opsætning, DSM opsætning findes der på 

fanebladet Generelt feltet ”SMS service kode”, hvor koden til den valgte 

SMS-service, der benyttes, kan angives.  

Desuden findes feltet ”Gem SMS beskedtekst”, hvor det kan angives om 

ordlyden af de sendte SMS-beskeder skal gemmes som bemærkning på 

de respektive ordrer. Der vil altid blive oprettet en bemærkning om at der 

er afsendt en SMS, uanset om selve beskedteksten ønskes gemt eller ej. 

Herudover skal feltet ”SMS afsendernavn” udfyldes. Det kan maksimalt 

være på 11 karakterer.  
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SMTP Mail opsætning 

 

I Opsætning, Programopsætning, Generelt, SMTP Mail opsætning, skal 

IP-adressen til mailserverens udgående post angives. Kontakt evt. JMA 

teknisk afdeling for at få oplyst IP adressen. 

   

 



SMS beskeder til kunder                  
 

 

 3 

Virksomhedsoplysninger 

 

Under Opsætning, Programopsætning, Generelt, 

Virksomhedsoplysninger, skal feltet E-mail udfyldes med en valid e-mail 

adresse.  

   

 

Tekstkartotek til SMS beskeder 

 

Der er mulighed for at oprette et kartotek, der indeholder alle de 

forskellige standard SMS-tekster, som man ønsker at kunne udsende til 

kunderne. 

Kartoteket til SMS-tekster findes under Opsætning – Programopsætning – 

Generelt – SMS beskedtekst, eller under Økonomistyring – Opsætning – 

Generelt – SMS beskedtekst. 

Følgende vindue åbnes: 

 

 

 



SMS beskeder til kunder                  
 

 

 4 

Følgende felter kan udfyldes: 

Nummer til SMS-tekst oprettes manuelt og der kan både oprettes 
nummer med tal og bogstaver. F5 giver en oversigt over alle de oprettede 
SMS-tekster. 

Sprogkode kan i dette felt vælges, således at SMS-teksten tilpasses et 
specifikt sprog. 

Alle sprogkoder vælges, hvis der ønskes at SMS-teksten skal kunne 
fungere for alle sprogkoder. 

Startdato udfyldes med en dato, hvis det ønskes at SMS-teksten skal 
fungere efter en specifik startdato. Feltet beregner ud fra dags dato. 

Slutdato udfyldes med en dato, hvis det ønskes at SMS-teksten kun skal 
fungere indtil en specifik slutdato. Feltet beregner ud fra dags dato. 

SMS Tekst bruges til at skrive den SMS-tekst, som man ønsker at 
afsende. Der kan angives op til 459 tegn, hvis der vælges at afsende fra 
den af JMA anbefalede SMS-udbyder. 

I SMS-teksten kan der anvendes %1, %2, %3 og %4 tegn, der i SMS-

teksten vil blive erstattet af: 

%1 = Firmanavn (hentes fra Virksomhedsoplysninger) 

%2 = Sælgernavn (hentes fra sælgerkode på ordren) 

%3 = Maskinbeskrivelse (hentes fra serviceordre) 

%4 = Rekvisitionsnr. (hentes fra de respektive ordrehoveder) 

Tegn tilbage er et felt, der viser hvor mange tegn der er tilbage i SMS-
teksten. 
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Debitorkortet 

 

På debitorkortet kan feltet Mobil Telefon på fanebladet Kommunikation, 

udfyldes med kundens mobiltelefonnr.. 

 

 

Der kan ligeledes oprettes information om Mobiltelefon på Kontaktkortet i 

de tilfælde, hvor kunden har flere kontakter tilknyttet med forskellige 

mobiltelefonnumre, hvortil der skal kunne sendes SMS-beskeder. 
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SMS afsendelse fra salgsordre (Reservedele og Maskiner) 

 

I nedenstående afsnit beskrives, hvorledes SMS-beskeder dannes og 

afsendes fra salgsordre. Vejledningen dækker både reservedels- og 

maskinsalgsordre. 

På ordren bliver feltet ”SMS Mobilnr.” automatisk udfyldt med debitorens 

mobilnr., hvis det er udfyldt på debitoren. Hvis der ikke er angivet et 

mobilnr. på debitoren, kan feltet udfyldes manuelt på salgsordrehovedet. 

Feltet ”Send SMS” kan markeres, som en påmindelse om at han/hun skal 

huske at sende SMS-besked til kunden. Når feltet markeres, vil feltet 

”SMS Mobilnr.” blive markeret med rødt. 

Når SMS-beskeden er afsendt, vil markeringen i feltet ”Send SMS” 

automatisk blive fjernet, og derved også den røde markering af 

mobilnummeret. Ønskes det efterfølgende, at der skal ske påmindelse om 

endnu en SMS-afsendelse, skal brugeren igen markere feltet ”Send 

SMS”, hvorved feltet ”SMS Mobilnr.” igen bliver markeret med rødt. 

Der sker ingen automatisk afsendelse af SMS-beskeder.  

Afsendelse af SMS-beskeder sker under knappen Funktion – ’Send SMS’, 

der vil åbne for følgende vindue: 

 

 

Mobiltelefonnr. vil, hvis feltet er udfyldt på salgsordrehovedet, automatisk 

blive udfyldt med værdien herfra. Alternativt kan modtagerens 

mobiltelefonnr. angives manuelt. 

I feltet ”SMS tekst nummer” kan der vælges mellem de forud oprettede 

SMS-tekster. Ved at trykke F6 i feltet, vises oversigten over de oprettede 

SMS-tekster. Hvis der vælges en forudoprettet SMS-tekst, vil feltet ”SMS 

Tekst” automatisk blive udfyldt med teksten herfra. 

Alternativt kan du i feltet ”SMS Tekst” skrive den SMS-tekst, der ønskes 

afsendt til modtageren. Der kan også rettes i allerede skrevne tekster. 
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I feltet ”Tegn tilbage” vises det antal karakterer, der kan skrives, inden 

maksimumgrænsen for længden af SMS-beskeden overskrides. Feltet 

bliver først opdateret når feltet ’SMS Tekst’ forlades.  

I feltet ”Antal SMS’er” vises hvor mange SMS’er der afsendes for at kunne 

få plads til hele teksten i SMS-beskeden.  

Ved afsendelse af SMS-beskeder vil der automatisk blive oprettet en linie 

under Bemærkninger på ordren. Hvis der i DSM Opsætningen er markeret 

”Gem SMS beskedtekst”, vil beskedteksten ligeledes blive gemt under 

Bemærkninger. 

Bemærkningslinjerne kan åbnes ved at klikke på ikonet for ”Bemærkning” 

i salgsordrehovedet, eller ved at åbne for knappen Ordre – Bemærkning.  

I begge tilfælde åbnes nedenstående vindue: 
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SMS afsendelse fra salgsordre (Reservedele og Maskiner) 

 

I nedenstående afsnit beskrives, hvorledes SMS-beskeder dannes og 

afsendes fra Serviceordre og Serviceordre (Kvik).  

 

 

På ordrehovedet udfyldes feltet ”Telefon 2” automatisk med debitorens 

mobilnr., hvis dette er udfyldt på debitoren.  

Hvis der til maskinen er tilknyttet en kontaktperson med et andet 

mobiltelefonnr. end det, der er angivet på debitoren, vil feltet ”Telefon 2” 

dog blive udfyldt med kontaktpersonens mobiltelefonnr.  

I feltet ”Send SMS” kan brugeren markere feltet, som en påmindelse om 

at han/hun skal huske at sende SMS-besked til kunden. Når feltet 

markeres, vil feltet ”Telefon 22 blive markeret med rødt. 

Når SMS-beskeden er afsendt, vil markeringen i feltet ”Send SMS” 

automatisk blive fjernet, og derved også den røde markering af 

mobilnummeret. Ønskes det efterfølgende at der skal ske påmindelse om 

endnu en SMS-afsendelse, skal brugeren igen markere feltet ”Send 

SMS”, hvorved feltet ”Telefon 2” igen bliver markeret med rødt. 

Der sker ingen automatisk afsendelse af SMS-beskeder.
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Afsendelse af SMS-beskeder sker: 

 På Serviceordre under knappen Linje – Send SMS og gælder KUN for 
den maskine, der er tilknyttet den serviceordrelinje som markøren står 
på 
  

 På Serviceordre (Kvik) under knappen Funktion – Send SMS 

I begge tilfælde vil det åbne for følgende vindue: 

  

 

Mobiltelefonnr. vil, hvis feltet er udfyldt på serviceordrehovedet, 

automatisk blive udfyldt med værdien herfra. Alternativt kan der manuelt 

angives modtagerens mobiltelefonnr.  

I feltet ”SMS tekst nummer” kan der vælges mellem de forud oprettede 

SMS-tekster. Ved at trykke F6 i feltet, vises oversigten over de oprettede 

SMS-tekster. Hvis der vælges en forudoprettet SMS-tekst, vil feltet ”SMS 

Tekst” automatisk blive udfyldt med teksten herfra. 

Alternativt kan du i feltet ”SMS Tekst” skrive den SMS-tekst, der ønskes 

afsendt til modtageren. Der kan også rettes i allerede skrevne tekster. 
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I feltet ”Tegn tilbage” vises det antal karakterer, der kan skrives, inden 

maksimumgrænsen for længden af SMS-beskeden overskrides. Feltet 

bliver først opdateret når feltet ”SMS Tekst” forlades.  

I feltet ”Antal SMS’er” vises hvor mange SMS’er der afsendes for at kunne 

få plads til hele teksten i SMS-beskeden.  

Ved afsendelse af SMS-beskeder vil der automatisk blive oprettet en linje 

under Bemærkninger på ordren. Hvis der i DSM Opsætningen er markeret 

”Gem SMS beskedtekst”, vil beskedteksten ligeledes blive gemt under 

Bemærkninger. 

Bemærkningslinjerne kan åbnes ved at klikke på ikonet for ”Bemærkning” 

i serviceordrehovedet, eller ved at åbne for knappen Ordre – 

Bemærkning. I begge tilfælde åbnes nedenstående vindue: 

  

 

SMS afsendelse fra Debitorkort 

 

Der kan afsendes SMS-beskeder direkte fra debitorkortet i DSM Navision. 

Under knappen Debitor vælges ”Send SMS”, der vil åbne for samme 
vindue som ved SMS-afsendelse fra salgs- og serviceordre. 
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Der dannes IKKE bemærkningslinjer ved afsendelse af SMS-beskeder fra 

debitorkortet. 

 

SMS afsendelse fra Kontaktkort 

 

Der kan ligeledes afsendes SMS-beskeder direkte fra kontaktkortet i DSM 

Navision. 

Under knappen Funktion vælges ’Send SMS’, der vil åbne for samme 
vindue som ved SMS-afsendelse fra salgs- og serviceordre. 

  

Der dannes IKKE bemærkningslinjer ved afsendelse af SMS-beskeder fra 

kontaktkortet. 
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SMS i Sverige 

 

Opsætning for svenske DSM-kunder: 

I virksomhedsoplysninger i feltet 'Lande-/områdekode' skal der stå: SE 

I DSM Opsætning i feltet 'SMS service kode' skal der stå: 

FJKK220108XLOK  

I Sverige sættes der 46 foran mobilnr. og det første 0 i mobilnr. fjernes, da 

man i Sverige har et foranstillet 0 der ikke benyttes. 

 

 

 


